
PR\861909SV.doc PE462.538v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

2011/2035(INI)

23.3.2011

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om kommissionens femte sammanhållningsrapport och strategin för 
sammanhållningspolitiken efter 2013
(2011/2035(INI))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Markus Pieper

Rådgivande utskotts föredragande (*):
Veronica Lope Fontagné, utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen



PE462.538v01-00 2/15 PR\861909SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3

MOTIVERING ....................................................................................................................14



PR\861909SV.doc 3/15 PE462.538v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens femte sammanhållningsrapport och strategin för 
sammanhållningspolitiken efter 2013
(2011/2035(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2010 om slutsatserna i 
den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning:
sammanhållningspolitikens framtid (KOM(2010)0642) (nedan kallad ”slutsatser”),

– med beaktande av kommissionens femte rapport om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning: Sammanhållningspolitikens framtid av den 9 november 2010 (nedan 
kallad ”femte sammanhållningsrapporten”),

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
avdelning XVIII,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 
5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1783/19991,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 
5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1784/19992,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden3,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande 
av Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/944,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om 
upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA)5,

– med beaktande av sin resolution av den 24 april 2007 om framtida utvidgningars 
konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet6,

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1–11.
2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 12–18.
3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
4 EUT L 210, 31.7.2006, s. 79–81.
5 EUT L 210, 31.7.2006, s. 82–93.
6 EUT C 74 E, 20.3.2008, s. 275.
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– med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2009 om grönboken om territoriell 
sammanhållning och läget i debatten om den kommande reformen av 
sammanhållningspolitiken1,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om sammanhållningspolitikens 
bidrag till att uppnå Lissabon- och EU 2020-målen 20202,

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om EU:s sammanhållnings- och 
regionalpolitik efter 20133,

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om Europeiska socialfondens 
framtid4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 om Europa 2020 – en 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 om hur 
regionalpolitiken kan bidra till smart tillväxt i Europa 2020 (KOM(2010)0553),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 om 
regionalpolitikens bidrag till Europa 2020-strategins mål för hållbar tillväxt 
(KOM(2011)0017),

– med beaktande av rådets slutsatser om femte rapporten om ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, som rådet (allmänna frågor) antog den 21 februari 2011 
(6738/11),

– 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, budgetkontrollutskottet och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2011), och av 
följande skäl:

A. EU:s sammanhållningspolitik bidrar i betydande grad till att produktiviteten har ökat i alla 
EU-regioner under den förra och den pågående stödperioden. Dessutom visar 
konsekvensbedömningen att de ekonomiska, sociala och regionala skillnaderna har 
minskat tydligt. På samma sätt hade utvecklingen positiva effekter på den sociala 
tryggheten och på investeringar i miljöskyddsåtgärder.

B. Sammanhållnings- och strukturpolitiken har visat sig vara flexibel i krissituationer och har 
i betydande grad kunnat bidra till olika nationella konjunktur- och kvalificeringsprogram.

C. Strukturfondernas inriktning på Lissabonmålen har varit framgångsrik, vilket de 
imponerande kvoterna omsättning/köpkraft för målen ”konvergens” och ”regional 

                                               
1 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 65.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0191.
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0356.
4 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0357.
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konkurrenskraft och sysselsättning” har visat, dock med en kritisk reservation för att 
endast drygt 20 procent av projekten för målet ”territoriellt samarbete” är inriktade på 
Lissabonmålen.

D. Att Lissabonstrategin delvis har misslyckats beror inte på att sammanhållningspolitiken 
inte genomförts fullt ut, utan snarare på effekterna av finanskrisen och bristerna i 
genomförandet av den inre marknaden, avsaknaden av budgetdisciplin och 
otillfredsställande makroekonomiska förhållanden i enskilda medlemsstater.

E. Felkvoter och missbruk av stödmedel har under de senaste perioderna minskat betydligt.
Det är dock beklagligt att strukturpolitiken alltjämt är ett politikområde där det råder 
många missförhållanden och att en del medlemsstater fortfarande inte har effektiva 
mekanismer mot missbruk av stödmedel och för återkrävande av oriktigt utbetalade 
medel.

F. Det nuvarande målsystemet för sammanhållnings- och strukturpolitiken (konvergens, 
konkurrenskraft och sysselsättning, gränsöverskridande samarbete) har i princip varit 
framgångsrikt med flernivåstyrning och planeringssäkerhet tack vare tillförlitliga 
finansiella anslag och en godtagen planeringsperiod (7 år). Det har dock förekommit 
avsevärda förseningar i programplaneringen till följd av alltför långdragna förhandlingar i 
finansiella och rättsliga frågor.

G. Hållbart främjande och hållbar utveckling av konvergensregioner har en positiv inverkan 
på den efterfrågan på varor och tjänster som råder på dessa marknader, och har således 
påvisbara positiva effekter även på EU:s rikare medlemsstater.

H. Avsevärd regionalekonomisk och social obalans och specifika strukturella problem och 
lägesrelaterade nackdelar gör att det även i fortsättningen behövs en omfattande europeisk 
sammanhållningspolitik i alla EU-regioner, något som även krävs i Lissabonfördraget.

Sammanhållningspolitikens mervärde och investeringsprioriteringar

1. Europaparlamentet efterlyser en starkare betoning av det europeiska mervärdet för 
program inom sammanhållnings- och strukturpolitiken. Detta mervärde uppnås enligt 
parlamentet om EU-projekt innebär en varaktig och mätbar ekonomisk, infrastrukturell, 
social och/eller ekologisk uppvärdering av en missgynnad region och om detta inte skulle 
uppnås utan incitament från EU.

2. Europarlamentet anser vidare att EU:s stöd främjar detta mervärde när stödprojekt på 
regional nivå även bidrar till att uppnå alleuropeiska mål för ekonomisk tillväxt, 
forskningsinsatser, miljöskydd, resursbesparingar, demografisk utveckling, hållbar 
energiförsörjning, social sammanhållning eller gränsöverskridande utveckling, och att 
detta inte skulle uppnås utan incitament från EU.

3. Europaparlamentet anser att en stor fördel med sammanhållningspolitiken är att 
europeiska mål förverkligas genom principen om delegering av ansvaret för medlen och 
för förvaltningen av dem (flernivåstyrning), vilket innebär ett mervärde i sig, och begär att 
denna partnerskapsprincip ska stärkas ytterligare.
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4. Europaparlamentet framhåller att de regionala skillnaderna visserligen har visat en 
tendens att minska, men att det fortfarande förekommer stor obalans – som t.o.m. ökar i en 
del medlemsstater – och att sammanhållningspolitiken därför måste koncentreras 
ytterligare på utjämning av regionala utvecklingsskillnader.

5. Europarlamentet inser att regioner som är särskilt missgynnade när det gäller läge och 
topografi har särskilda behov. Därför måste man enligt parlamentet liksom i tidigare fall 
behålla särskilda stödförmåner för de minst gynnade regiontyper som nämns i 
Lissabonfördraget (regioner i yttersta randområden, de nordligaste regionerna med mycket 
låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner).

6. Europaparlamentet framhåller att gemenskapen endast kan hävda sig i den globala 
konkurrensen om sammanhållningspolitiken lyckas ta tillvara utvecklingspotentialen i 
alla regioner när det gäller utmaningarna i EU 2020-strategin.

7. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis måste 
inriktas på regional sammanhållning (”territoriell sammanhållning”) och understryker 
att Lissabonfördraget har utökat målen för den ekonomiska och sociala sammanhållningen 
med den ”territoriella sammanhållningen”. Parlamentet konstaterar att detta mål även i 
fortsättningen är nära kopplat till utmaningarna för den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen.

8. Europaparlamentet anser att makroregionala strategier innebär en stor möjlighet att 
utnyttja överregional potential bättre och att gemensamt möta topografiska utmaningar till 
exempel på miljöskyddsområdet. Parlamentet framhåller möjligheten till mer målinriktad 
användning av EU:s strukturfonder genom bättre samordning av befintliga 
stödmöjligheter.

9. Europaparlamentet tvivlar på att särskilda operativa program för funktionella geografiska 
enheter som storstadsregioner, havsområden eller flodområden innebär extra fördelar. Här 
saknas det enligt parlamentet framför allt en politisk (och demokratisk) instans med 
tillräckligt ansvar för att genomföra programmen. Parlamentet kräver istället intensivare 
samordning av makroregionala eller topografiska strategier på mellanstatlig nivå.

10. Europaparlamentet framhåller städernas nyckelroll för att uppnå de ekonomiska, 
ekologiska och sociala EU 2020-målen. Enligt parlamentet behövs det stöd för 
modellkoncept och modellprojekt på grundval av integrerade utvecklingsplaner och 
uppvärdering av förbindelser mellan stad och omgivande region.

11. Europaparlamentet ställer sig avvisande till särskilda kvantitativa åtaganden (kvoter)
för nationell programfördelning (ESF/Eruf), stadsutveckling, landsbygden och andra 
tätortskategorier eller funktionella områden. Parlamentet anser även att det är 
problematiskt att redan i de operativa programmen göra det obligatoriskt att fastställa 
vilka städer och områden som är stödberättigade, och vill även i detta sammanhang att 
medlemsstaterna och regionerna ska få tillstånd att tillämpa konkurrensutsatta 
urvalsförfaranden.

12. Parlamentet betonar att vissa regiontyper inte får prioriteras ensidigt inom struktur- och 
sammanhållningspolitiken. Enligt parlamentet måste mer vikt läggas på de lokala 
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socioekonomiska sammanhangen när det gäller partnerskapen mellan 
landsbygdsregioner och stadsområden.

13. Europaparlamentet framhåller att sammanhållnings- och strukturstödet i större 
utsträckning måste inriktas på de utbildnings- och socialpolitiska utmaningarna i 
EU 2020-strategin. En fullständig europeisk integration av motsvarande politikområden är 
enligt parlamentet dock redan av finansiella skäl dömd att misslyckas, och därför krävs 
fortsatt utbyggnad av modellstrategier med respekt för behörighetsområden på 
nationella och regionala nivåer.

14. Europaparlamentet kräver särskilt mot bakgrund av den nödvändiga omläggningen till 
förnybara energikällor och klimatdiskussionen att sammanhållningspolitiken i större 
utsträckning ska bidra till skyndsam utbyggnad av förnybar energi. Parlamentet 
förordar på detta område planer för decentraliserade energikoncept med effektiv 
lagringsteknik i regionerna.

15. Europaparlamentet inser strukturfondernas potential att stödja särskilda investeringar i 
energiinfrastruktur som dock måste avgränsas till regioner där de marknadsekonomiska 
energiförsörjningslösningarna av politiska och geografiska skäl är mycket begränsade.
Dessutom måste stödet från strukturfonderna enligt parlamentets mening alltid kopplas till 
villkoret att man i princip följer ett kommersiellt upplägg och att principen om delegering 
av medelansvar respekteras.

16. Europaparlamentet betonar att de transeuropeiska transportnäten spelar en avgörande 
roll för sammanhållningen i de europeiska regionerna och att utbyggnaden av och 
tillgången till TEN-infrastrukturer och klassificerade europavägar måste utökas särskilt i 
gränsregionerna. Parlamentet föreslår därför en uppgraderad stödform, ”Infrastruktur”, i 
anslutning till mål 3 inom EU:s territoriella samarbete.

Programplaneringens målstrukturer och ramar

17. Europarlamentet betonar att de centrala delarna av EU 2020-strategin (innovation, 
utbildning, energi, miljö, sysselsättning, konkurrenskraft, kompetens, 
fattigdomsminskning) redan ingår i sammanhållnings- och strukturpolitiken. Parlamentet 
anser att EU 2020-utmaningarna går utmärkt att integrera i de tre etablerade 
målstrukturerna (konvergens, tillväxt och sysselsättning, gränsöverskridande 
utveckling).

18. Europaparlamentet anser att även stödet för grundinfrastruktur och stödet för 
konventionell energi måste anses vara förenliga med EU 2020-strategin, eftersom det 
krävs konkurrenskraftiga transport-, energi- och kommunikationsnät och infrastruktur för 
avfallshantering för att konvergensregionerna ska kunna bidra till uppnåendet av 
EU 2020-målen. Därför måste de här målen enligt parlamentets mening i viss mån kunna 
tolkas just med hänsyn till de svagare och mest behövande regionerna.

19. Europaparlamentet anser att BNP måste förbli det centrala kriteriet för bestämning av 
prioriterade utvecklingsområden (mindre än 75 procent av genomsnittlig BNP/inv.) och i 
förekommande fall av stater som får bidrag från sammanhållningsfonden (mindre än 
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90 procent). Parlamentet konstaterar att de ansvariga nationella enheterna måste ha 
möjlighet att även åberopa andra indikatorer på lämplig beslutsnivå.

20. Europaparlamentet kräver att sammanhållningspolitiken i enlighet med riktlinjerna i 
Lissabonfördraget även i fortsättningen främst ska inriktas på de regioner som utvecklas 
långsammast. Enligt parlamentet måste de mest behövande regionerna inom ramen för 
mål 1 (konvergens) tilldelas en andel som står i proportion till utvecklingsproblemen.

21. Europaparlamentet begär att tidigare prioriterade utvecklingsområden 
(konvergensregioner) får ett tillförlitligt och skäligt övergångsstöd (utfasning) inom 
ramen för målet ”konvergens”.

22. Europaparlamentet begär att mål 2, ”regional konkurrenskraft och sysselsättning”,
stärks med sin övergripande inriktning. Parlamentet betonar att det beprövade systemet 
med innovationskluster och konkurrens om stödmedel måste byggas ut ytterligare.

23. Europarlamentet anser att en allmän ny stödkategori mellan 75 och 90 procent står i strid 
med de etablerade principerna i EU:s sammanhållningspolitik (stöd till de svagaste 
regionerna och integrering av inhemsk potential i en övergripande strategi för de rikare 
regionerna), och ställer sig därför avvisande till denna mellankategori.

24. Europaparlamentet är övertygat om att man måste stärka mål 3 för ”territoriellt” 
samarbete vid alla inre gränser i EU, liksom dess tre dimensioner (gränsöverskridande, 
interregional, transnationell), och begär att strukturfondernas andel höjs till 7 procent.
Parlamentet betonar gränsregionernas betydelse för att uppnå EU 2020-målen och anser 
att en starkare samordning med TEN-näten i enlighet med europeiska prioriteringar och 
med gränsöverskridande infrastruktur är nödvändig, och efterlyser ett motsvarande extra 
stöd för alla gränsregioner.

25. Europaparlamentet anser att nya temafonder (klimat, energi, transporter) skulle urholka 
den etablerade principen om delegering av ansvaret för medlen, och att dessa fonder 
äventyrar regional medverkan vid genomförandet av EU 2020-målen.

26. Europaparlamentet begär att ESF som en del av sammanhållningspolitiken även 
fortsättningsvis ska stärka den sociala integrationen, den ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningen. Parlamentet anser att ESF är EU:s viktigaste arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska instrument. Särskilt betydelsefullt är det enligt parlamentet att 
man främjar kompetens och mobilitet, större jämlikhet mellan könen, integration av 
missgynnade människor samt stöd till små och medelstora företag.

27. Europaparlamentet betonar synergieffekterna av integrerade strategier särskilt då ESF 
och Eruf kombineras, och begär med hänsyn till den integrerade utvecklingsplaneringen 
att möjligheterna till korsfinansiering mellan de båda fonderna underlättas.
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28. Europaparlamentet vill se en gemensam strategisk ram för Eruf, ESF, 
Sammanhållningsfonden, EJFLU och EFF för programperioden efter 2013. Modellen med 
en enhetlig regleringsform (förvaltning, stödberättigande, revision och rapporteringskrav) 
måste enligt parlamentet förstärkas med en gemensam ramförordning.

29. Europaparlamentet anser att man bör överväga att återintegrera de regionalt inriktade 
EJFLU-programmen (de nuvarande stödformerna 3 och 4) i denna strategiska ram, och 
kräver att bindande mål för medlemsstaterna och regionerna fastställs så att enhetligare 
förvaltningsstrukturer kan skapas för EU:s strukturfonder och de regionalt inriktade 
programmen för landsbygdsutveckling.

30. Europaparlamentet anser att vissa fonder som rör utveckling och sammanhållning för 
effektivitetens skull bör avskaffas eller slås samman med andra. Globaliseringsfonden 
bör enligt parlamentet upphöra som självständigt instrument och de uppgifter som rymts 
inom denna fond bör i möjligaste mån föras in under Socialfonden. Parlamentet vill att 
man undersöker om en sammanslagning av Sammanhållningsfonden och Regionalfonden 
är förenlig med EU-fördragen, och erinrar om att medel från Regionalfonden och 
Sammanhållningsfonden i regel går till samma typ av projekt.

31. Europaparlamentet välkomnar målet med det partnerskapsavtal för utveckling och 
investeringar som kommissionen föreslår att ska upprättas mellan EU och 
medlemsstaterna (istället för de tidigare strategiska referensramarna på nationell nivå).
Investeringsprioriteringar måste enligt parlamentet fastställas för att EU 2020-strategin 
ska kunna genomföras och ytterligare sammanhållnings- och strukturpolitiska mål ska 
kunna nås. Hur ansvarsfördelningen mellan de olika medverkande nivåerna konkret ska se 
ut måste enligt parlamentet klargöras utan dröjsmål, samtidigt som nationella och 
regionala befogenheter måste respekteras i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

32. Europaparlamentet delar uppfattningen att de operativa programmen bör finnas kvar 
som ett viktigt instrument för att omsätta de strategiska dokumenten i konkreta 
investeringsprioriteringar, och efterlyser tydliga och mätbara mål för detta.

33. Europaparlamentet anser att delstaters och regioners medverkan för att inrätta 
utvecklingspartnerskap och operativa program ska vara av bindande karaktär.
Parlamentet anser att motsvarande formuleringar absolut måste föras in i 
strukturfondsförordningarna.

34. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om ett system med tematiska 
prioriteringar: ju lägre utvecklingsnivå en medlemsstat eller region har, desto mer 
omfattande bör en sådan prioriteringslista vara, och vid utformningen bör de 
regionspecifika utvecklingsbehoven beaktas.

35. Europaparlamentet anser att prioriteringar som ska vara obligatoriska för samtliga 
medlemsstater bör omfatta områdena innovation, infrastruktur och resurshushållning och 
att dessa bör anpassas till olika regionala behov. Parlamentet betonar att det bör vara 
möjligt att på frivillig basis och i enlighet med subsidiaritetsprincipen fastställa och 
genomföra ytterligare prioriteringar. Parlamentet kräver att områdena energi, utbildning 
och fattigdomsbekämpning ska ingå bland de prioriteringar som ska kunna läggas till.
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36. Europaparlamentet anser att programstarten inte får försenas och att besluts- och 
utvärderingsprocesserna i princip måste gå snabbare. Parlamentet kräver dessutom bättre 
tekniska förutsättningar och nätverk för de medverkande förvaltningarna, att 
offentliggörandeplikt ska gälla samt betydligt kortare tidsfrister för utlysning och 
ingivande av anbud för de utlåtanden som krävs.

Incitament, villkorlighet, resultatinriktning, medfinansiering och finansieringsalternativ

37. Europaparlamentet anser att utbetalningen av stödmedel måste kopplas till 
investeringspartnerskapens villkor om att medlemsstaterna ska införa de reformer som 
krävs för att medlen ska kunna användas effektivt på områden som har direkt koppling till 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet anser att det framför allt bör finnas en koppling 
till ett korrekt genomförande av redan överenskommen EU-lagstiftning (när det gäller 
t.ex. prisregleringar, upphandlingar, transport, miljö, hälsa etc.), så att man kan undvika 
oegentligheter och säkra effektivitet. Parlamentet anser emellertid inte att 
medlemsstaterna bör avkrävas några sociala eller ekonomiska reformer.

38. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att sammanhållningspolitiken 
ska göras mer resultatinriktad med hjälp av på förhand fastställda mål och indikatorer.
Parlamentet betonar att det då endast får bli fråga om ett mindre antal tydligt definierade 
och mätbara indikatorer, som måste ha ett direkt orsak-verkansamband med stödet och 
som man ska enas om tillsammans med regionerna/medlemsstaterna.

39. Europaparlamentet anser att indikatorerna ska vara inriktade på orsak-verkansamband 
med ett europeiskt mervärde (t.ex. produktivitetsökningar, forskningsinsatser, 
transportsatsningar, regional tillväxt och relevanta miljöförbättringar). Inga kvantitativa 
mål bör enligt parlamentet användas då man mäter framstegen på områden med 
övervägande nationell behörighet (t.ex. utbildningsstandarder, fattigdomsgränser och 
integrationsåtgärder), utan i sådana fall ska projekten istället bedömas utifrån deras värde 
som förebild och deras innovativa värde.

40. Europaparlamentet ser medfinansiering som en av sammanhållningspolitikens 
grundläggande principer. Parlamentet anser att den maximala EU-finansieringsandelen 
måste ses över så att den i högre grad styrs av faktorer som regional utvecklingsnivå, det 
europeiska mervärdet och olika åtgärdstyper och kan anpassas till dessa faktorer genom 
att höjas eller sänkas.  

41. Europaparlamentet anser att stödet ska begränsas till maximalt 75 procent, eftersom nyttan 
av själva projektet annars riskerar att komma i andra hand efter de ekonomiska aspekterna 
(gratis finansiering) vid projektansökningar. När det gäller den regionala 
finansieringsandelen måste man enligt parlamentet se till att underlätta för privata 
medfinansieringsmöjligheter och marknadsbaserade kreditgivningsalternativ.

42. Europaparlamentet anser att man vid direkta driftsstöd måste beakta att 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet när det gäller större företag, ofta finansierar sådant 
som skulle ha genomförts ändå, istället för att göra verklig skillnad för utvecklingen på 
orten. Parlamentet kräver därför att företagsstödet ska vara inriktat på investeringar i 
forskning och utveckling och att det i högre grad ska ges indirekt via infrastrukturstöd.
Dessutom kräver parlamentet att det i strukturfondsförordningen klart och tydligt ska 



PR\861909SV.doc 11/15 PE462.538v01-00

SV

anges att inget EU-stöd får gå till företagsomlokaliseringar inom EU, och att tröskeln för 
granskning av sådana investeringar måste sänkas ordentligt.

43. Europaparlamentet är medvetet om den hävstångseffekt och den rörlighetspotential som 
nya finansieringsinstrument erbjuder. Parlamentet stöder i princip ökad lånefinansiering 
och anser att användningen av revolverande finansieringsinstrument måste utvidgas till 
flera stödområden (bl.a. forskning och infrastruktur). Parlamentet kräver därför 
förenklingar och ökad rättssäkerhet under hela stödperioden. Ansvaret för hur medlen 
används senast efter stödperiodens utgång bör enligt parlamentet överföras till 
medlemsstats- eller projektnivå.

44. Europaparlamentet framhåller att det även fortsatt måste vara möjligt med 
kompletteringsstöd, och att det måste åligga de lokala aktörerna att utforma en lämplig 
finansieringsmix i enlighet med de regionala behoven.

45. Europaparlamentet anser att Europeiska investeringsbanken (EIB) måste inta en starkare 
roll i samband med finansiering av TEN-infrastruktur. Enligt parlamentet bör det tas fler 
initiativ till lösningar såsom självbärande offentlig-privata partnerskap, och parlamentet 
bör självt ha ett långtgående ansvar för att skapa öppenhet i detta sammanhang, liksom för 
beslutsfattande och övervakning.

46. Europaparlamentet ser globala stöd på nivån under den regionala nivån som ett lämpligt 
instrument för egenhändigt utformade innovationsstrategier i enlighet med EU:s 
strukturpolitiska målsättningar. Parlamentet föreslår att väl beprövade instrument för 
konkurrensförfaranden även ska användas i samband med globala stöd.

Budget, ekonomisk förvaltning, minskad byråkrati, ekonomisk disciplin och finansiell 
kontroll

47. Europaparlamentet anser att en sjuårig programperiod har visat sig vara lämplig och bör 
vara kvar åtminstone fram till slutet av nästa programplaneringsperiod (2020).
Parlamentet vill dock att det inrättas ett system för snabbare strategisk omvärdering av 
grundförutsättningarna, så att man ännu snabbare och på ett mer flexibelt sätt kan reagera 
på exceptionella händelser (t.ex. finanskriser, energikriser och naturkatastrofer).

48. Europaparlamentet vill framhålla att EU:s budget med sin nuvarande struktur och med 
de fondförordningar som den baseras på har visat sig vara väl lämpad just för att 
genomföra sammanhållnings- och strukturpolitiken. Ändringar behövs enligt parlamentets 
mening därför bara i de fall där det framkommit att förfarandena inte fungerar som de ska, 
eller att de strider mot gällande budgetförordning. Parlamentet anser att största 
försiktighet måste iakttas vid varje ändring av etablerade och beprövade strukturer, oavsett 
hur liten ändringen är.

49. Europaparlamentet bedömer att det säkert går att integrera målsättningarna i EU 2020-
strategin i redan befintliga mål- och fondstrukturer och därmed även i budgetposterna.
Parlamentet motsätter sig en indelning av EU-budgeten efter sådana teoretiska 
tillväxtbegrepp som ”smart”, ”inclusive” eller ”sustainable”.
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50. Europaparlamentet ser sammanhållnings- och strukturpolitiken efter 2013 som ett 
avgörande politikområde för ett sektorsövergripande genomförande av EU 2020-strategin 
och kräver därför minst samma budgetanslag som under innevarande programperiod.

51. Europaparlamentet föreslår att strängare krav automatiskt ska införas för en medlemsstat 
som allvarligt åsidosätter EU:s stabilitetskriterier och samtidigt gör sig skyldig till 
betydande oegentligheter i samband med användningen av strukturmedel, så att man 
bättre kan övervaka att strukturmedlen används på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.

52. Europaparlamentet kräver av medlemsstaterna respektive regionerna att de ska utse de 
myndigheter som ska ha ett totalansvar för att strukturfondsmedlen förvaltas korrekt.

53. Europaparlamentet anser att kommissionen i framtiden bör ta ett större ansvar för att de 
nationella förvaltningsförfarandena förbättras. Parlamentet anser att kommissionen därför 
bör ansvara för att det utformas ackrediteringsförfaranden för nationella och federala 
förvaltningar och tillsynsorgan. Parlamentet menar att möjligheter till förenklad 
rapportering med längre tidsintervall skulle ge välfungerande ackrediteringar och lägre 
felfrekvens.  

54. Europaparlamentet kräver ökad användning av standardförfaranden med högre 
standardiserade enhetskostnader och schablonbelopp för allmänna omkostnader, i syfte att 
förenkla förvaltningen. Proportionalitetsprincipen bör enligt parlamentet beaktas i större 
utsträckning, dvs. betydligt lägre rapporterings- och tillsynskrav bör gälla då mindre 
program genomförs.

55. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att de nationella myndigheterna ska 
ersättas först när EU-bidraget har betalats ut till stödmottagaren. Parlamentet menar att 
detta skulle påskynda stödutbetalningarna och utgöra ett avgörande incitament för sträng 
nationell kontroll. Detta skulle eventuellt kunna ge likviditetsproblem på medlemsstats-
eller delstatsnivå, och parlamentet framhåller att åtgärder måste vidtas för att garantera att 
detta inte sker.

56. Europaparlamentet förordar kommissionens förslag om att den s.k. N+2-regeln ska 
tillämpas konsekvent och utan undantag från och med det andra stödåret. Detta skulle 
enligt parlamentet garantera en väl avvägd balans mellan högkvalitativa investeringar och 
ett friktionsfritt och snabbt genomförande av programmen.

Grannskaps- och utvidgningspolitiken

57. Europaparlamentet vill peka på den sammanhållningspolitiska betydelse som det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet har för det gränsöverskridande 
samarbetet med länder utanför EU. Grannländernas infrastrukturella förbindelser (på t.ex. 
transport- och energiområdet) ger positiva effekter även i EU:s gränsregioner, och 
parlamentet kräver att medel inom ramen för det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet i högre grad ska inriktas på strategiska grundbehov när det gäller 
energiförsörjning och transportinfrastruktur.

58. Europaparlamentet vill även betona den betydelse för sammanhållningen som EU:s 
utvidgningsprocess har genom instrumentet för stöd inför anslutningen, som bl.a. hjälper 
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kandidatländerna att utforma sina sammanhållningsstrukturer såväl innehålls- som 
organisationsmässigt.

59. Europaparlamentet upprepar sitt krav om att utskottet för regional utveckling ska vara 
medansvarigt för den framtida utformningen av båda dessa instrument.

60. Europaparlamentet hänvisar till en aktuell beräkning och erinrar återigen om de extrema 
ekonomiska konsekvenser som anslutningen av nya länder till EU får för 
sammanhållningspolitiken1. Parlamentet betonar att de dimensioner som det är fråga om 
ur sammanhållningspolitisk synvinkel innebär att EU:s absorptionsförmåga överskrids 
med råge. Parlamentet anser att föranslutningsinstrumentet måste bli tillgängligt även för 
tillfälliga och särskilda former av EU-grannskap eller medlemskap och efterlyser återigen 
ett etappindelat sammanhållningspolitiskt koncept för större kandidatländer, t.ex. Turkiet.

61. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

                                               
1 Om vi tänker oss att Turkiet och Kroatien, länder som håller på att förhandla om EU-anslutning, under 
programperioden 2007–2013 skulle få stöd i enlighet med de nya medlemsstaternas (EU–12) genomsnittliga 
stödbelopp per capita, skulle detta innebära kostnader på totalt 132,5 miljarder euro, varav 124,9 miljarder euro 
(94,3 procent) hänför sig till Turkiet och 7,6 miljarder euro (5,7 procent) till Kroatien. Om man utgår ifrån ett 
stöd som uppgår till samma procent av BNP som genomsnittet för de nya medlemsstaterna (2006) skulle det 
innebära ytterligare 109,1 miljarder euro, varav 99,8 miljarder euro hänför sig till Turkiet och 9,3 miljarder euro 
till Kroatien. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für die 
Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens [Omfattning och fördelning 
när det gäller EU:s strukturfondsmedel för programperioden 2007–2013 med avseende på Turkiet och Kroatien 
(ej översatt till svenska)], svar från G. Untiedt, GEFRA GbR, på en fråga från Markus Pieper, ledamot av 
Europaparlamentet).
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MOTIVERING

1. Allmänt

Enligt globala tillväxt- och befolkningsprognoser kommer Europa som en gemenskap av 
stater att minska i relativ betydelse. Om EU-27 i dag omfattar cirka 8 procent av världens 
befolkning kommer andelen år 2050 att ha minskat till 5 procent. På grund av den tillväxt som 
sker i framför allt Kina och andra stora tillväxtländer kommer EU:s betydelse ekonomiskt sett 
samtidigt att ha minskat från dagens andel på 20 procent till cirka 12 procent1.

För att den europeiska gemenskapen av stater ska kunna hävda sig i den ekonomiska och 
politiska konkurrensen och för att denna relativt sett minskade betydelse inte ska leda till 
minskat välstånd måste gemenskapen stå mer enad i de viktiga frågor som ska säkra vår 
framtid. Detta gäller utrikes- och säkerhetspolitiken likaväl som de avgörande frågorna om 
den inre marknaden, forskning, energiförsörjning och naturresursförsörjning. Gemenskapen 
måste i större utsträckning än hittills satsa på en snabb utbyggnad av de förnybara 
energislagen och på att ta fram lösningar på frågan om hur sådan energi ska kunna lagras.

2. Regionernas roll och sammanhållningspolitikens mervärde

Sammanhållnings- och strukturpolitiken kommer att inta en nyckelroll när det gäller frågan 
om vår framtida konkurrenskraft. EU:s regioner, städer och företag är redan starkt 
sammankopplade med världsekonomin, något som har sina rötter i Europas historia med 
nationalstater. Europas näringslivsstruktur är därför avsevärt mycket mer komplicerad än de 
strukturer som finns i Asien eller Nordamerika. Mer än hälften av de globala kopplingarna 
mellan multinationella företag och deras dotterbolag har sitt ursprung i EU. Ett sådant 
internationellt nätverk har gett och ger fortfarande konkurrensfördelar som man inom ramen 
för sammanhållningspolitiken i högre grad måste ta fasta på. Man måste även se till att fler 
små och medelstora företag ger sig ut på de internationella tillväxtmarknaderna.  

En sådan tillväxt- och innovationsinriktad politik kan dock endast fungera på en verkligt 
integrerad inre marknad. Harmoniseringsarbetet måste således fortsätta. För att en sådan 
politik ska bli hållbar krävs dessutom att regionalpolitiska målsättningar kopplas samman med 
såväl EU:s gemensamma mål för forskning och innovation som med utmaningarna på 
miljöområdet, och också att den know-how som finns i de rikare regionerna tas tillvara.

Förutom tillväxt krävs det även geografisk och social utjämning. Endast när befolkningen och 
regionerna tillsammans bidrar till sammanhållnings- och strukturpolitiken kan en sådan 
politik till slut mötas av den acceptans som krävs för att den ska kunna genomföras på ett 
framgångsrikt sätt. Och det är just mot denna bakgrund som det bör betonas att EU:s 
sammanhållningspolitik med dess princip om delat program- och finansieringsansvar utgör en 
integrerad och beprövad politisk lösning som är unik i världen och som det gäller att bygga 
vidare på.
Vi måste nu tydligare definiera vad ett europeiskt mervärde innebär och ge detta begrepp en 
mer ambitiös framtoning, inte minst för att skapa acceptans för den budget som krävs för 

                                               
1 Källa: Uppgifter publicerade av FN (2006) och IMF (2009).
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strukturfonderna. Vi måste bli bättre på att koppla samman EU:s mål med målen för den 
regionala utvecklingen. Den metod som tillämpades i samband med Lissabonprocessen och 
som innebär att medel öronmärks för en innovationsinriktad politik utgör här ett 
framgångsrikt koncept och måste tillämpas även i samband med EU 2020-strategin, men ska 
då vara mer resultatinriktad.  

När det gäller ett europeiskt mervärde bör vi nu fråga oss följande: Har 
sammanhållningspolitiken verkligen lett till att projekt har startats? Eller skulle kanske många 
projekt, etableringar eller infrastruktursatsningar ha genomförts ändå på egen hand av en 
medlemsstat, en region eller ett företag? Endast om EU-programmen fungerar som den första 
impulsgivaren för olika projekt och på så vis levererar ett mervärde är det berättigat med en 
stark sammanhållningspolitik. I annat fall finansierar gemenskapen via ett stort antal 
byråkratiska omvägar bara sådant som skulle ha genomförts ändå.

Föredraganden anser att det politiska ansvaret när det gäller vissa nyckelområden inom EU 
2020-strategin (färre elever som lämnar skolan i förtid, fler högre examina, fler 
förvärvsarbetande, mindre fattigdom, mer kommunala miljöinvesteringar etc.) i första hand 
bör ligga på nationell eller t.o.m. regional/lokal nivå. Här bör sammanhållningspolitiken inte 
fungera som katalysator för att social- eller miljöpolitiken principiellt flyttas upp på EU-nivå.
Detta vore att kräva för mycket av sammanhållningspolitiken. Istället måste fokus snarare 
ligga på det regionala bidraget i gemensamma europeiska frågor (miljöskydd, 
klimatförändringar, energi, transportinfrastruktur etc.), tillväxt- och innovationsstimulans 
(t.ex. integrera små och medelstora företag i internationella nätverk) och sociala 
modellprojekt (integrerad utvecklingsplanering, hälsofrågor, demografiska frågor etc.). Och 
inom alla dessa områden ska utjämningsprincipen gälla för missgynnade regioner.


