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FÖRSLAG

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

– med beaktande av artikel 312.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) som föreskriver att rådet enhälligt ska anta en förordning om 
fastställande av den fleråriga budgetramen efter godkännande av Europaparlamentet som 
ska besluta med en majoritet av sina ledamöter, 

– med beaktande av artikel 312.3 i EUF-fördraget där det klart och tydligt sägs att den 
fleråriga budgetramen ska fastställa beloppen för de årliga taken anslag för åtaganden för 
varje utgiftskategori och det årliga taket för anslag för betalningar, vilket kräver att 
parlamentet och rådet håller sig till sina fördragsbaserade roller i förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen och låter utformningen av sammanhållningspolitiken beslutas i 
enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet såsom fastslås i artikel 177 i 
EUF-fördraget,

A. I sin resolution av den 13 juni 2012 om den fleråriga budgetramen och egna medel1

betonade parlamentet att EU-budgeten, och särskilt utgifter för sammanhållningspolitiken, 
är ett kraftfullt verktyg för att öka strategiska investeringar med europeiskt mervärde och 
få igång den Europas ekonomin igen så att tillväxt och konkurrenskraft skapas.

B. Den fleråriga budgetramen för 2014-2020 måste ses som det avgörande instrumentet för 
huruvida Europa 2020-målen kommer att uppnås i tillräcklig grad, och dagens 
förhandlingar måste därför bli kvitt sin krismentalitet och sträva efter sunda och rationella 
budgetar som garanterar tillväxt och sysselsättning och i slutändan hög levnadsstandard 
och säkerhet för EU:s medborgare. 

C. EU:s sammanhållningspolitik är en mekanism som bidrar till ett verkligt deltagande från 
alla EU:s regioner på den inre marknaden och den bör därför förbli grundpelaren för 
europeisk solidaritet.

D. Sammanhållningspolitiken behöver dock reformeras för att den ska bli mer 
resultatorienterad och mottagarvänlig och därmed mer kostnadseffektiv.

E. Sammanhållningspolitiken bör ge rättvis tillgång till resurser och tillgodose de verkliga 
utvecklingsbehoven hos alla EU:s regioner, vilket kräver flexibilitet när det gäller att 
fastställa målsättningar och investeringsprioriteringar, oaktat behovet av att investera i till 
exempel forskning, utveckling och innovation, såsom ett centralt instrument för att uppnå 
Europa 2020-strategin, som bör kopplas till sammanhållningspolitiken på ett lämpligt sätt, 
dvs. såsom en ”spetsforskningsstege”.

F. I sin resolution av den 8 juni 2011 om Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram 
för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla2 bekräftade parlamentet sitt 

                                               
1 P7_TA(2012)0245
2 P7_TA(2011)0266
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engagemang för att försvara en starkare EU-sammanhållningspolitik och insisterade på att 
tillräckliga resurser skulle anslås.

i. Det belopp på 376 miljarder EUR för sammanhållningspolitiken som kommissionen 
föreslår i sitt förslag till förordning om den fleråriga budgetramen för 2014-2020 bör 
ses som golvet för en sund finansiering och bör därför utgöra den röda tråden i 
parlamentets framtida förhandlingsposition.  


