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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens sjunde och åttonde framstegsrapporter om 
EU:s sammanhållningspolitik och strategirapporten 2013 om genomförandet av 
programmen 2007–2013
(2013/2008(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Den sjunde rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen (COM(2011)0776) från kommissionen, och det åtföljande 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SEC(2011)1372),

– med beaktande av Den åttonde lägesrapporten om den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen Krisens regionala och urbana dimensioner 
(COM(2013)0463) från kommissionen, och det åtföljande arbetsdokumentet från 
kommissionens avdelningar (SWD(2013)0232),

– med beaktande av kommissionens rapport Sammanhållningspolitiken: Strategirapport 
2013 om genomförandet av programmen 2007–2013 av den 18 april 2013
(COM(2013)0210), och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar 
(SWD(2013)0129),

– med beaktande av kommissionens förslag av den 6 oktober 2011 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 
Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, 
om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 COM(2011)0615),

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2009 om sammanhållningspolitik: 
att investera i realekonomin1, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om EU:s sammanhållnings- och 
regionalpolitik efter 20132,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om sammanhållningspolitikens 
bidrag till att uppnå Lissabon- och EU 2020-målen3,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 6 oktober 2011 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

                                               
1 EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 113.
2 EUT C 371 E, 20.12.2011, s. 39.
3 EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
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– med beaktande av Regionkommitténs fjärde övervakningsrapport om 
Europa 2020-strategin från oktober 2013,

– med beaktande av det gemensamma dokumentet från kommissionens generaldirektorat för 
regional- och stadspolitik och generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och 
inkludering EU:s sammanhållningspolitik bidrar till sysselsättning och tillväxt i Europa
från juli 2013,

– med beaktande av studien som parlamentet offentliggjorde i juni 2012 
Sammanhållningspolitik efter 2013: En kritisk analys av lagstiftningsförslagen,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Empiriska bevis visar att den ekonomiska och finansiella krisen har stoppat 
konvergensprocessen eller till och med vänt på den. Skillnaderna mellan olika regioner 
har därför ökat. Krisen har inneburit slutet på en lång period då de regionala skillnaderna i 
BNP per capita och arbetslöshet inom EU ständigt minskade. Samtidigt har följderna i allt 
större utsträckning drabbat de svagare regionerna inom unionen.

B. De offentliga resurserna, både på medlemsstatsnivå och EU-nivå, har blivit allt knappare 
och utsätts för allt större tryck. Krisen, den därpå följande recessionen och 
statsskuldskrisen i många medlemsstater, har samtidigt tvingat medlemsstaterna att 
genomföra viktiga och djupa strukturella reformer för att bidra till återställd 
priskonkurrens och finanspolitisk hållbarhet, något som huvudsakligen lett till att 
tillväxtfrämjande utgifter skurits ned.

C. Budgetkonsolideringen har ökat sammanhållningspolitikens roll och betydelse som 
en källa för offentlig investering, särskilt på regional nivå, eftersom finansieringen av 
denna politik står för mer än hälften av alla offentliga investeringar i ett flertal 
medlemsstater och regioner.

D. Bidragen till målen i Europa 2020-strategin har en mycket stark regional dimension som 
bör beaktas vid förberedelserna och genomförandet av nästa generations program inom 
ramen för sammanhållningspolitiken och annan investeringspolitik inom EU.

E. Tyngdpunkten inom sammanhållningspolitiken har hittills snarare legat på anpassning än 
på definition och övervakning, och utvärdering av uppnåendet av, mål. Övervaknings- och 
utvärderingssystemen misslyckas med att till fullo nå sitt mål med att förbättra 
definitionen av differentierade mål i enlighet med regionala särdrag och behov.

F. Sammanhållningspolitiken kommer även i fortsättningen att vara den huvudsakliga källan 
till offentligt stöd från EU i den fleråriga budgetramen 2014–2020. 
Sammanhållningspolitikens nya ram sätter all tonvikt vid behovet av att koncentrera 
investeringarna till de få områden som upplevs som de mest viktiga, såsom sysselsättning 
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(särskilt sysselsättning för unga), utbildning och yrkesutbildning, små och medelstora 
företag, innovation, energi, miljö, urban utveckling och städer.

G. Partnerskap och flernivåstyrning är övergripande allmänna principer för att ta fram 
en unionsstrategi för en smart och hållbar tillväxt för alla inom ramen för nästa 
lagstiftningsram inom sammanhållningspolitiken.

1. Europaparlamentet anser att det nu finns tillräckligt med bevis för att budgetkonsolidering 
i sig inte är tillräckligt för att öka tillväxt och främja investeringar som skapar hållbara 
arbetstillfällen av god kvalitet, något som förutsätter åtgärder som stöder ekonomin och 
främjar de – fortfarande svaga och försiktiga – framsteg som gjorts i riktning mot 
återhämtning.

2. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att det på grund av följderna av den ekonomiska 
krisen saknas tillräckliga offentliga finansiella medel, särskilt på regional nivå, att 
genomföra Europa 2020-strategin på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet är även oroligt 
över att flera mindre utvecklade medlemsstater och regioner till stor del är beroende av 
medel från sammanhållningspolitiken.

3. Trots att de medel som beviljas sammanhållningspolitiken i nästa fleråriga budgetram är 
relativt små i förhållande till behoven på ort och ställe anser Europaparlamentet att större 
effektivitet samt synergier mellan EU:s budget och de nationella budgetarna emellertid 
kan utgöra viktiga hävstänger för en tillväxtfrämjande politik.

4. Europaparlamentet anser att, även om en anpassning till Europa 2020-strategin är 
betydelsefull, får man inte glömma målen för den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen som ifrågasattes starkt till följd av krisen. Parlamentet efterlyser 
beslutsamma åtgärder för att ha kvar sammanhållningen och en betoning på investeringar i 
infrastrukturprojekt i grundläggande sektorer, såsom transport, telekommunikation och 
energi.

5. Trots att lokala och regionala myndigheter deltar i förberedelserna av partnerskapsavtalen 
anser Europaparlamentet att ytterligare åtgärder måste vidtas för att stärka den territoriella 
dimensionen i styrningen av sammanhållningspolitiken, Europa 2020-strategin och den 
europeiska planeringsterminen. Åtgärderna ska gå ut på att säkerställa verklig samordning 
och komplementaritet på de olika styrnivåerna och samstämmighet av prioriteringarna på 
dessa nivåer med behov och särdrag på nationella, regionala och lokala nivåer. Samtidigt 
är det viktigt att vissa policyfrågor behandlas ur ett uppifrånperspektiv om och när detta är 
nödvändigt.

6. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken är bäst lämpad att ge 
Europa 2020-strategin den territoriella dimension som behövs för att åtgärda de mycket 
betydelsefulla tillväxtskillnaderna inom unionen och inom medlemsstaterna. Skillnaderna 
i den institutionella kapaciteten innebär att olika regioner inte kan använda de givna målen 
som referenser på samma sätt.

7. Europaparlamentet är särskilt oroligt över att krisen har gett upphov till att antalet 
människor som löper risk för fattigdom och social utslagning har ökat kraftigt, i synnerhet 
i regioner och städer i konvergensområden. Parlamentet anser att dessa problem måste 
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lösas så snart som möjligt, genom att man fokuserar på policyfrågor som garanterar 
en hållbar sysselsättning av god kvalitet och social integration, då flera av problemen 
allvarligt underminerar sammanhållningen mellan regionerna och äventyrar unionens 
konkurrenskraft på medellång och lång sikt.

8. Europaparlamentet understryker Europeiska socialfondens roll i att minska skillnaderna 
mellan det humana kapitalet i de olika regionerna och vid genomförandet av den sociala 
dimensionen för Europa 2020-strategin, eftersom Europeiska socialfonden, vid sidan av 
Eruf, på ett avgörande sätt har bidragit till att uppnå vissa av de nu gällande största 
prioriteringarna i unionen, nämligen att främja ungdomssysselsättning och 
arbetsmarknaden, främja en hållbar ekonomi och tillväxt, minska antalet elever som slutar 
skolan i förtid och bekämpa fattigdom, diskriminering och social utslagning.

9. Europaparlamentet påminner emellertid om att medan det finns starka bevis på att 
genomförandet av sammanhållningspolitiken har påskyndats och de program som tagits 
fram spelat en viktig roll på många områden där investering är nödvändigt för 
en modernisering av ekonomin och konkurrenskraften (såsom forskning och utveckling, 
stöd till små och medelstora företag, återindustrialisering, social integration, utbildning 
och yrkesutbildning) finns det en risk för att vissa medlemsstater inte kan genomföra sina 
program före den nuvarande programplaneringsperiodens slut.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka synergierna mellan 
finansieringen av sammanhållningspolitiken och andra källor för EU-finansiering (såsom 
det transeuropeiska transportnätet, det transeuropeiska energinätet, Fonden för 
ett sammanlänkat Europa och andra program) samt finansiering från 
Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och 
utveckling. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla och förbättra tillgången 
till tillgängliga medel för att få små och medelstora företag, lokala samhällen och andra 
berörda stödmottagare att använda dem.

11. Även om det är klart att utvärderingen spelar en viktig roll i den politiska debatten och 
policylärandet, anser Europaparlamentet att bristen på information – och i många fall 
omöjligheten att sammanställa informationen – gör det omöjligt att på ett ändamålsenligt 
sätt övervaka framstegen mot fastställda mål på regional och lokal nivå. Parlamentet 
betraktar det som en prioritet att bredda och uppdatera regional statistik och förbättra 
kvaliteten på informationen.

12. Europaparlamentet anser att framstegsrapporterna inte ger en klar och tydlig bild av 
framstegen i genomförandet av sammanhållningspolitiken mot fastställda mål, vilket beror 
på avsaknaden på information på relevant nivå eller bristen på klara samband mellan den 
tillhandahållna statistiken och i hur stor utsträckning de mål för sammanhållningspolitiken 
som kräver övervakning har uppnåtts.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut utnyttja 
övervaknings- och utvärderingsverktygen i nästa lagstiftningsram för att höja kvaliteten på 
planeringen och genomförandet. 

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaterna.


