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Europa behöver en 
strategi för att ta 
sig stärkt genom 
krisen och kunna 
möta långsiktiga 
utmaningar.

Krisen har gjort uppgiften att säkra en framtida ekonomisk 
tillväxt mycket svårare. Vår tillväxtpotential har halverats under 
krisen. Många investeringsplaner, talanger och idéer riskerar att 
gå till spillo på grund av osäkra förhållanden, svag efterfrågan 
och brist på finansiering. EU står inför tydliga, men utmanande 
val. EU måste tillsammans hantera både den omedelbara 
utmaning som återhämtningen innebär och de långsiktiga 
utmaningarna, återfå konkurrenskraften, öka produktiviteten 
och föra in EU på ett positivt tillväxtspår. För detta krävs en 
strategi för att omvandla EU till en smart och hållbar ekonomi 
för alla, med hög sysselsättning, produktivitet och social 
sammanhållning. Detta är vad Europa 2020-strategin bör handla 
om.

Vad föreslår 
kommissionen?

Efter att ha utvärderat Lissabonstrategin antog kommissionen 
den 3 mars 2010 förslaget1 om Europa 2020. Kommissionen 
presenterar tre prioriteringar som förstärker varandra: smart och 
hållbar tillväxt för alla och sju huvudinitiativ2 som ska 
påskynda framstegen inom varje prioriterat område. 
Kommissionen föreslår också fem överordnade mål3 som ska 
definiera var EU vill stå år 2020 och som ska användas för att 
följa upp framstegen. För att säkerställa att alla medlemsstater 
anpassar Europa 2020-strategin till sin egen situation ska dessa 
EU-mål omvandlas till nationella mål och strategier. Strategin 
kommer att kräva en tydlig ram för styrningen och en mer 
fokuserad övervakning i länderna för att se till att strategin 
genomförs effektivt och enligt tidsplanen.

Parlamentet 
välkomnar 
allmänna mål, men 
är kritiskt till 
huvudpunkterna.

Europaparlamentet har varit positivt4 till kommissionens förslag 
till en Europa 2020-strategi, då den är inriktad på många av de 
svaga punkterna i den tidigare Lissabonstrategin. 
Europaparlamentet har dock även uttryckt sin besvikelse över 
huvudpunkterna i den strategi som Europeiska rådet antog 
den 26 mars 2010, och Europeiska rådet har uppmanats att dra 
lärdom av den nuvarande krisen och utarbeta en verkligt 
långsiktig, ambitiös och samordnad strategi5. Framför allt har 

                                               
1 KOM(2010)2020.
2 ”Innovationsunionen”, ”Unga på väg”, ”En digital agenda för Europa”, ”Ett resurseffektivt Europa”, 
”Industripolitik för en globaliserad tid”, ”En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen” och ”Europeisk 
plattform mot fattigdom”.
3 75 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år ska ha ett arbete, 3 procent av EU:s BNP ska investeras i FoU, 
energi- och klimatmålen ”20/20/20” ska nås (inbegripet en utsläppsminskning på 30 procent under vissa 
förhållanden), den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara högst 10 procent, minst 40 procent av den 
yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning och antalet personer som hotas av fattigdom ska minska 
med 20 miljoner.
4 Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2010 om EU 2020 (P7_TA(2010)0053).
5 Europaparlamentets resolution av den 16 juni 2010 om EU 2020 (P7_TA(2010)0223).
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parlamentet varnat för att innehållet i EU 2020-strategin är 
mycket allmänt hållet, t.ex. de överordnade målen, 
huvudförslagen – som bara är handlingsplaner –, flaskhalsar 
och indikatorer. Föredraganden instämmer helt i denna kritik. 
Kommissionens dokument om översynen av EU:s budget 
innehåller ingen information om hur de olika åtgärderna skulle 
allokeras till de olika Europa 2020-målen eller ens om 
övergripande politikområden (t.ex. den gemensamma 
jordbrukspolitiken, sammanhållningspolitiken) skulle delas upp 
på olika mål. Detta är av yttersta vikt om man ska kunna 
utforma strukturen för nästa fleråriga budgetram och dess inre 
flexibilitet.

Åtgärder för att 
uppnå målen i 
Europa 2020: Det 
handlar inte bara 
om utgifter, utan 
också om den 
optimala 
kombinationen av 
politiska åtgärder.

Europa 2020 handlar inte enbart – eller ens i första hand – om 
utgifter. Vi måste mobilisera alla instrument på EU-nivå, 
särskilt den inre marknaden, ta itu med flaskhalsar och uppnå 
Europa 2020-målen. Vid varje givet tillfälle ska en bedömning 
göras av vilken kombination av politiska åtgärder som är den 
bästa för att uppnå målen: lagstiftning, samordning, utgifter 
eller en kombination av dessa. Om det är motiverat att tillgripa 
finansiering ska vi respektera subsidiaritets- (vem kan göra det 
bäst) och proportionalitetsprinciperna (utforma 
utgiftsprogrammet så att man på ett optimalt sätt kan uppnå de 
förväntade resultaten).

En nödvändighet: 
att uppnå synergi 
mellan EU-
budgeten och de 
nationella 
budgetarna.

Europa 2020-strategin är ett åtagande för både EU och, framför 
allt, medlemsstaterna. För att uppnå resultat måste alla 
uppgifter, resurser och skyldigheter vara tydligt definierade och 
på ett väl avstämt sätt delas mellan de europeiska, nationella, 
regionala och lokala nivåerna i den europeiska förvaltningen. 
EU-budgeten utgör endast 2 procent av de totala offentliga 
utgifterna i Europa. Därför är det absolut nödvändigt att 
huvuddelen av investeringen kommer från de nationella 
budgetarna och från den privata sektorn, genom lämpliga 
incitament och gynnsamma ramvillkor. Det är också 
nödvändigt att uppnå en bättre synergi mellan EU:s utgifter och 
utgifterna på nationell nivå. Trots att EU och medlemsstaterna 
samordnar sin politik genom ett stort antal formella (t.ex. 
allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken, den öppna 
samordningsmetoden) och implicita mekanismer utnyttjas 
sällan budgetsynergier i praktiken1. Den nya 
samordningsmekanismen för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken (den så kallade ”europeiska terminen”) kan 
erbjuda ett lämpligt ramverk för att uppnå de önskade 
budgetsynergierna. Under denna nya sexmånaderscykel 

                                               
1 Enligt en studie som beställts av parlamentet nämner medlemsstaterna i sina nationella budgetar sällan på vilket 
sätt de själva bidrar till att uppfylla målen i Lissabonstrategin eller andra EU-strategier, förutom i undantagsfall 
inom främst regionalpolitiken.
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kommer medlemsstaterna i april att se över sina 
budgetstrategier på medellång sikt och samtidigt ta fram 
nationella reformprogram. I juni och juli kommer Europeiska 
rådet och rådet att lämna politiska förslag innan 
medlemsstaterna färdigställer sina budgetar för det kommande 
året. Medlemsstaterna ska inkludera information i sina 
budgetstrategier på medellång sikt om hur de bidrar till de olika 
målen i Europa 2020. De ska också inkludera information om 
hur de har använt nationella medel och EU-medel för att uppnå 
de olika Europa 2020-målen1. Kommissionen ska utnyttja 
denna värdefulla information för att göra sina ekonomiska 
programinstrument mer målinriktade och för att främja utbytet 
av bästa praxis och ömsesidigt lärande mellan medlemsstaterna.

EU:s budget: liten 
jämfört med de 
nationella 
budgetarna, men 
har en betydande 
hävstångseffekt.

Många av EU:s mål kan uppnås genom samordning av 
lagstiftning och politiska åtgärder. Parlamentet har betonat2 att 
EU-budgeten genom sin mobiliserande och samordnande 
kapacitet måste spela en avgörande roll för att uppfylla denna 
strategi och att den bör vara utgångspunkten för en ny 
generation av utgiftsprogram, även om merparten av 
budgetresurserna bör komma från medlemsstaterna.

Den nuvarande 
budgeten speglar 
inte i tillräcklig 
utsträckning 
Europa 2020-
strategin.

3 att den nuvarande budgeten inte i tillräcklig utsträckning 
speglar de finansiella behoven för att möta 2000-talets 
utmaningar. Enligt kommissionens identifiering av de program 
som stöder de olika huvudinitiativen i Europa 2020-strategin4

stöder endast 43 procent av budgeten i det första 
budgetförslaget för 2011 (exklusive administrativa utgifter) 
Europa 2020-målen. Analysen av data från kommissionen ger 
följande resultat: 

- Endast rubrikerna 1a (inre politikområden, 86 procent) och 
1b (sammanhållningspolitik, 67 procent) anses vara EU 
2020-intensiva.

- I rubrik 2 (naturresurser) anser kommissionen att 
marknadsrelaterade utgifter och direktstöd (73,5 procent av 
denna rubrik) inte bidrar till Europa 2020-strategin. 

- Rubrik 1b (sammanhållningspolitik) är den rubrik som mest 
märkbart bidrar (60 procent av alla Europa 2020-relaterade 
utgifter) till de tre målen i Europa 2020-strategin. 
Sammanhållningspolitiken betraktas därmed som det 
främsta genomförandeinstrumentet för Europa 2020.

- Rubrikerna 3a (frihet, säkerhet och rättvisa), 3b 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0223.
2 P7_TA(2010)0191. 
3 P7_TA(2010)0053.
4 Skrivelse från Janusz Lewandowski till Sidonia Elzbieta Jedrzejewska av den 20 augusti om finansieringen av 
EU 2020-strategin i EU-budgeten för 2011.
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(medborgarskap) och 4 (yttre förbindelser) anses endast 
bidra marginellt till Europa 2020-strategin, i både absoluta 
och relativa termer.

Föredraganden uttrycker viss skepsis inför resultatet av den 
identifiering som kommissionen gjort och uppmanar 
kommissionen att förtydliga de kriterier som används för att 
bedöma om utgiftsprogrammen stöder Europa 2020-strategin.
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Europa 2020 ska 
vara den främsta, 
men inte den enda, 
politiska 
referensen för 
nästa fleråriga 
budgetram.

Av de diskussioner som förts i utskottet drar föredraganden 
slutsatsen att Europa 2020-strategin ska vara den politiska 
referensen för den fleråriga budgetramen efter 2013. Samtidigt 
anser han att Europa 2020 inte ska betraktas som en 
allomfattande strategi som täcker alla politikområden inom EU. 
Det skulle minska strategins fokus på tillväxt och sysselsättning 
och göra att den blir omöjlig att förvalta på ett samordnat sätt. 
Föredraganden anser att politikområden som medborgarskap, 
rättvisa, frihet och säkerhet och yttre förbindelser har andra mål 
och ska behandlas separat från Europa 2020-strategin.

En reformerad 
gemensam 
jordbrukspolitik 
och 
sammanhållnings-
politik bör rymmas 
inom ramen för 
2020-strategin.

Föredraganden instämmer i Europeiska rådets slutsats1 att ”alla 
gemensamma politiska åtgärder, även i fråga om den 
gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållnings-
politiken, måste stödja strategin.”
Jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken kan vara de 
politikområden som är svårast att integrera inom ramverket för 
2020-strategin, men deras bidrag är avgörande för att strategin 
ska bli framgångsrik. Mot denna bakgrund vill föredraganden 
påminna om de ställningstaganden som parlamentet nyligen 
gjorde om integreringen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken2 och sammanhållningspolitiken3 inom ramen 
för 2020-strategin.

Sammanhållnings
politiken 
avgörande för att 
uppnå Europa 
2020-målen

Som framgår av analysen av budgetförslaget för 2011 hör 
sammanhållningspolitiken och strukturfonderna till de 
viktigaste genomförandemekanismerna för att förverkliga 
prioriteringarna om en smart och hållbar tillväxt för alla i 
medlemsstaterna och regionerna. Därför är det viktigt att 
maximera mervärdet hos sammanhållningsstödet genom att 

                                               
1 Europeiska rådets slutsatser av den 25–26 mars 2010.
2 P7_TA(2010)0223 ”63. Europaparlamentet påpekar att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och 
en hållbar skogsbruksstrategi bör beaktas inom ramen för EU 2020-strategin. Parlamentet är övertygat om att 
jord- och skogsbruket, med de rätta politiska ramarna och adekvata budgetresurser, kan spela en viktig roll i en 
övergripande europeisk strategi för att säkra den ekonomiska återhämtningen och samtidigt bidra till att trygga 
livsmedelsförsörjningen både i EU och ute i världen, bevara landsbygden som utgör 90 procent av EU:s 
territorium, säkra skyddet av sysselsättningen på landsbygden, säkra miljömässiga fördelar och ge ett viktigt 
bidrag till sökandet efter alternativa energikällor.”
3 P7_TA(2010)0223 ”61. Europaparlamentet anser att en stark och välfinansierad sammanhållningspolitik, som 
omfattar alla Europas regioner, ska vara helt i linje med EU 2020-strategin, och att en sådan politik med sitt 
övergripande synsätt är en förutsättning för att uppfylla EU 2020-målen och för att uppnå social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning. Parlamentet kräver därför att bestämmelserna för genomförandet av 
sammanhållningspolitiken ytterligare förenklas för att främja användarvänlighet, ansvarighet och en mer aktiv 
strategi inför framtida utmaningar och risken för ekonomiska kriser.”
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inrikta sig på Europa 2020-målen och strikt fokusera på 
resultatet.

Inverkan på 
strukturen

Det finns en uppenbar fördel med en budget som till sin 
struktur och i sin balans speglar EU:s politiska prioriteringar. 
Ett direkt svar skulle därför vara att organisera budgeten kring 
Europa 2020-strategin. Kommissionen har föreslagit en struktur 
som innefattar en underrubrik för vart och ett av de tre 
Europa 2020-målen. Denna organisation skulle spegla de 
politiska prioriteringarna på ett bättre sätt samtidigt som den 
möjliggör en bättre samordning av de politikområden som 
bidrar till samma mål och ökad flexibilitet inom 
underrubrikerna. Denna struktur skulle dock kunna medföra en 
komplex programplanering och förvaltning om vissa 
politikområden (t.ex. jordbrukspolitiken och 
sammanhållningspolitiken) skulle delas upp på flera 
mål/underrubriker. I arbetsdokumentet om struktur tar 
föredraganden upp denna fråga mer ingående. 

Flexibilitet är ett 
måste

Om det finns något krav på en strategi fram till 2020 är det att 
den måste vara flexibel. Även om vi kan förmoda att smart och 
hållbar tillväxt för alla kommer att fortsätta att vara relevanta 
som mål fram till 2020 gäller detta inte prioriteringarna och 
aktiviteterna under dessa mål. Fysikern Niels Bohr sade en 
gång att ”det är svårt att göra förutsägelser, i synnerhet om 
framtiden”. Att anpassa EU:s budget till Europa 2020-strategin 
kommer att vara en uppgift i flera steg: inte enbart för att vi 
måste anpassa våra främsta politikområden till de nya målen, 
utan också för att innehållet i dessa mål sannolikt kommer att 
förändras. Hur kommer vi i den fleråriga budgetramen efter 
2013 att kunna spegla lärdomarna från halvtidsöversynen av 
Europa 2020-strategin 2015–2016? Svaret är: endast genom en 
organisation som är tillräckligt flexibel.
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BILAGA
UTVALDA DOKUMENT FRÅN EU:S INSTITUTIONER OCH ORGAN OM 

EUROPA 2020-STRATEGIN

Som en bakgrund till arbetsdokumentet innehåller denna bilaga utdrag från aktuella 
resolutioner från Europaparlamentet, slutsatser från Europeiska rådet och yttranden från 
Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén med anledning av 
Europa 2020-strategins inverkan på den fleråriga budgetramen efter 2013. De är grupperade 
kring de fyra övergripande områden som har fastställts. Följande dokument har granskats:

Kommissionens meddelande om EU:s budget (KOM(2010)0700) (KOM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

19 oktober 2010

Kommissionens meddelande om hur regionalpolitiken kan bidra till smart 
tillväxt i Europa 2020 (KOM(2010)0553) (KOM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6 oktober 2010

Europeiska rådets slutsatser (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

17 juni 2010

Europaparlamentets resolution om EU 2020 (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//SV

16 juni 2010

Europaparlamentets resolution om gemenskapens innovationspolitik i en 
värld i förändring EU 2020 (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//SV

15 juni 2010

Regionkommitténs resolution om ökat deltagande av lokala och regionala 
myndigheter i Europa 2020-strategin (ReK)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10 juni 2010

Europaparlamentets resolution om en ny digital agenda för Europa: 2015.eu 
(EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//SV

25 maj 2010

Europaparlamentets resolution om sammanhållningspolitikens bidrag till att 
uppnå Lissabon- och EU 2020-målen (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//SV

20 maj 2010

Europeiska rådets slutsatser (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

25–26 mars 2010

Europaparlamentets resolution om EU 2020 (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//SV

10 mars 2010

Kommissionens meddelande EUROPA 2020 – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)2020) (KOM1).
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3 mars 2010

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om 
Lissabonstrategin efter 2010 (EESK)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4 november 2009
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ANPASSNING AV DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN EFTER 2013 TILL 
EUROPA 2020

Allmänna aspekter
”Kommissionen kommer att föreslå följande åtgärder för att utveckla innovativa 
finansieringslösningar till stöd för målen i Europa 2020 genom att fullt ut utnyttja 
möjligheterna att göra den nuvarande EU-budgeten effektivare och mer ändamålsenlig 
genom tydligare prioritering och bättre anpassning av EU-utgifterna till målen i Europa 2020 
för att råda bot på den nuvarande fragmenteringen av EU:s finansieringsinstrument (t.ex. 
FoU och innovation, viktiga investeringar i infrastruktur för gränsöverskridande energi- och 
transportnät och koldioxidsnål teknik).” (KOM1)

”Idag antar vi ”Europa 2020”, vår nya strategi för sysselsättning samt smart och hållbar 
tillväxt för alla. Den utgör en enhetlig ram inom vilken unionen ska mobilisera alla sina 
instrument och politiska åtgärder och medlemsstaterna ska vidta förstärkta samordnade 
åtgärder. Den kommer att främja genomförandet av strukturreformer. Tonvikten måste nu 
ligga på genomförandet, och vi kommer att vägleda och övervaka denna process. Under de 
närmaste månaderna kommer vi att fortsätta diskussionen om hur specifika politiska åtgärder 
kan användas för att frigöra EU:s tillväxtpotential, i första hand när det gäller innovation 
och energipolitik.” (EC2)

”5. g) Alla gemensamma politiska åtgärder, även i fråga om den gemensamma 
jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken, måste stödja strategin. En hållbar, 
produktiv och konkurrenskraftig jordbrukssektor kommer att ge ett viktigt bidrag till den nya 
strategin, med hänsyn till landsbygdsområdenas tillväxt- och sysselsättningspotential, 
samtidigt som rättvis konkurrens säkerställs. Europeiska rådet framhåller vikten av att främja 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och av att utveckla infrastruktur för att 
bidra till den nya strategins framgång.” (EC1)

”25. Europaparlamentet konstaterar att EU:s budget har en avgörande betydelse för att man 
ska nå målen i framtidsstrategin EU 2020 …” (EP2)

”33. Europaparlamentet anser att den nuvarande budgeten inte i tillräcklig utsträckning 
speglar de finansiella behoven för att möta 2000-talets utmaningar och uppmanar med kraft 
kommissionen att lägga fram ett ambitiöst förslag för hur EU 2020-strategin ska bli en 
framgång.” (EP1)

”3.9.1. Reformera EU-budgeten i enlighet med Lissabonstrategin: Rent generellt måste man 
ompröva anslagen till de enskilda politikområdena med beaktande av deras ”Lissabon-
relevans” – med ökade satsningar på forskning och konkurrenskraft, miljö och klimat, 
investeringar i hållbar energianvändning, produktiva offentliga utgifter för företagsklimatet, 
aktiv arbetsmarknadspolitik, möjligheter att förena yrkesliv och familj, social 
sammanhållning, fattigdomsbekämpning och nya och högkvalitativa arbetsplatser. 
Motsvarande diskussion om Lissabon-relevanta reformer i EU-budgeten bör också tas upp i 
samband med den kommande finansieringsramen 2014–2020. Om de europeiska målen ska 
kunna omsättas effektivt i praktiken krävs också en förstärkning av den regionala 
dimensionen i diskussionen om finansieringen av struktur- och sammanhållningspolitiken 
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efter 2013.” (EESK)

Den gemensamma jordbrukspolitiken
”9. Europaparlamentet beklagar att jordbrukssektorn inte nämnts i de ursprungliga förslagen 
till EU:s 2020-strategi, trots jordbrukssektorns potential att aktivt bidra till att möta de 
huvudsakliga utmaningar vi står inför. Parlamentet är övertygat om att jord- och 
skogsbruket, om bara den politiska ramen är riktig och adekvata budgetresurser finns att 
tillgå, kan spela en viktig roll i den övergripande europeiska strategin för tryggandet av den 
ekonomiska återhämtningen och uppnåendet av klimatmålen och samtidigt bidra till att 
trygga livsmedelsförsörjningen både i EU och ute i världen, samt till tillväxten och 
sysselsättningsskapandet.” (EP1)

”63. Europaparlamentet påpekar att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och en 
hållbar skogsbruksstrategi bör beaktas inom ramen för EU 2020-strategin. Parlamentet är 
övertygat om att jord- och skogsbruket, med de rätta politiska ramarna och adekvata 
budgetresurser, kan spela en viktig roll i en övergripande europeisk strategi för att säkra den 
ekonomiska återhämtningen och samtidigt bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen både i 
EU och ute i världen, bevara landsbygden som utgör 90 procent av EU:s territorium, säkra 
skyddet av sysselsättningen på landsbygden, säkra miljömässiga fördelar och ge ett viktigt 
bidrag till sökandet efter alternativa energikällor.” (EP5)

Sammanhållningspolitik
”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning kommer att utgöra kärnan i Europa 
2020-strategin för att all energi och kapacitet ska mobiliseras och inriktas på att förverkliga 
de prioriterade målen. Sammanhållningspolitiken och strukturfonderna, som redan i sig är 
betydelsefulla, är också viktiga genomförandemekanismer för att uppnå prioriteringarna för 
en smart och hållbar tillväxt för alla i medlemsstaterna och regionerna.” (KOM1)

”25. … och anser att sammanhållningspolitiken med sin strategiska inriktning, sina starka 
och bindande villkor, sina skräddarsydda åtgärder samt sitt stöd till övervakning och teknik 
är ett lämpligt och effektivt sätt att förverkliga framtidsstrategin EU 2020.” (EP2)

”28. Europaparlamentet betonar att en stark och välfinansierad sammanhållningspolitik som 
omfattar alla regioner i EU bör vara en central komponent i framtidsstrategin EU 2020. 
Parlamentet anser att sammanhållningspolitiken med sitt övergripande synsätt utgör en 
nödvändig förutsättning för att nå målen i framtidsstrategin EU 2020 och för att skapa social, 
ekonomisk och territoriell sammanhållning i EU. Parlamentet tillbakavisar därför alla försök 
att åternationalisera sammanhållningspolitiken och vill att den regionala dimensionen ska 
stödjas helhjärtat under översynen av EU:s budget.” (EP2)

”30. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken inte är underordnad 
framtidsstrategin EU 2020. Sammanhållningspolitikens prioriteringar bör visserligen 
anpassas till strategins mål, men den måste vara tillräckligt flexibel för att ta hänsyn till 
regionala särdrag och stödja de svagare regionerna med störst behov så att de kan övervinna 
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sina socioekonomiska svårigheter, naturbetingade svårigheter och minska de rådande 
skillnaderna.” (EP2)

”37. Europaparlamentet anser emellertid att EU ska fortsätta att använda 
sammanhållningsfonden och strukturfonderna, som har väletablerade och fungerande former 
för genomförande, som sina främsta finansieringsmekanismer. Parlamentet anser att det är 
onödigt att inrätta nya särskilda tematiska fonder för att nå målen i framtidsstrategin 
EU 2020 och gör bedömningen att de i stället bör ingå i sammanhållnings- och 
landsbygdsutvecklingspolitiken.” (EP2)

”2. Regionkommittén understryker att sammanhållningspolitiken, med sin decentraliserade 
modell och systemet med flernivåstyre, är det enda politikområde i EU där man kan knyta 
samman målen med EU 2020-strategin och de nya utmaningarna med de lokala och 
regionala myndigheterna, men den behöver tillräcklig finansiering. Det är därför mycket 
viktigt att sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis har som mål att verka för hållbar 
ekonomisk tillväxt, social integration, sysselsättning, kamp mot klimatförändringarna och 
ökad kvalitet och effektivitet i tillhandahållandet av offentliga tjänster.” (ReK)

Den yttre dimensionen
”5. h) Strategin ska innefatta en kraftfull extern dimension för att se till att EU-instrument 
och EU-politik utnyttjas i syfte att befrämja våra intressen och ståndpunkter på den globala 
arenan genom deltagande på öppna och rättvisa marknader i hela världen.” (EC2)

”64. Europaparlamentet betonar att större uppmärksamhet bör riktas mot de externa 
aspekterna av EU 2020-strategin. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anlägga 
ett bredare och mer övergripande synsätt i sina yttre åtgärder, i överensstämmelse med EU:s 
tanke om konsekvens i utvecklingspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
använda sin handelsstrategi för EU 2020 för att främja unionens kärnvärden, såsom 
främjandet av de mänskliga rättigheterna, demokratin, rättsstatsprincipen och de 
grundläggande friheterna samt miljöskyddet.” (EP5)

FASTSTÄLLANDE AV PRIORITERINGAR

”41. Europaparlamentet anser att EU bör satsa på viktiga ekonomiska EU-projekt, som att 
anlägga ett verkligt europeiskt energinät, slutföra Galileo-projektet, utnyttja grön teknik mer, 
inklusive systematisk renovering av EU:s byggnadsbestånd, e-hälsa samt förbättrad och 
uppdaterad IKT-infrastruktur.” (EP1)

”21. Europaparlamentet uppmanar till en stärkt europeisk ansats för att finansiera 
innovation och förhindra den uppsplittring och kortsiktighet som för närvarande råder. 
Tillhandahållandet av tillräckligt kapital är oerhört viktigt för innovationsutvecklingen, och 
EU:s innovationsbudget bör därför ökas kraftigt. Detta bör beaktas i den kommande 
översynen av den nuvarande budgetramen och i samband med planeringen av den fleråriga 
budgetramen 2014–2010.”(EP4)



PE454.602v01-00 12/14 DT\851775SV.doc

SV

”26. Europaparlamentet understryker att Europa bör ligga i framkanten när det gäller 
utveckling av Internetteknik och IKT-tillämpningar med låga koldioxidutsläpp och föreslår att 
EU:s forskningsbudget för IKT fördubblas i nästa budgetram.” (EP4)

”50. ... och föreslår att EU:s forskningsbudget för IKT fördubblas och att budgeten för 
IKT-användning fyrdubblas i nästa budgetram.” (EP3)

”19. Europaparlamentet betonar att det krävs ett solitt, trovärdigt och hållbart ekonomiskt 
stöd till större forsknings- och utvecklingsprojekt, avgörande infrastrukturinvesteringar i 
energisektorn, EU:s nya ansvarsområden inom rymdpolitiken samt EU:s innovationspolitik,
om unionens centrala mål för 2020 ska kunna uppfyllas.” (EP5)

”29. … Parlamentet uppmanar kommissionen att höja det totala rambeloppet avsett för 
forskning och innovation i gemenskapens budget.” (EP5)

”50. Europaparlamentet noterar att det kommer att behövas avsevärda investeringar i 
energiinfrastruktur fram till 2020 och även efteråt om man ska kunna anta klimatutmaningen, 
liksom investeringar för moderniseringen av Europas energinät, ett verkligt europeiskt 
supernät och intelligent nät för energi, gröna korridorer, sammankopplingar, ett slutförande 
av Galileo-projektet, grön teknik, e-hälsa, programmet för det transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T) samt fri och rättvis tillgång till informations- och kommunikationsteknik och 
bredband.” (EP5)

”55. Europaparlamentet påminner om sin begäran om garantier för en tillräcklig 
finansiering av främjandet av ren, hållbar och effektiv energiteknik med låga 
koldioxidutsläpp. Finansieringen ska totalt uppgå till minst 2 miljarder euro årligen av EU:s 
budget och anslås utöver medlen från det sjunde ramprogrammet och ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation från och med 2010.” (EP5)

”49. ... Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att sätta 
energieffektiviteten högst på EU:s dagordning, även i fråga om EU-budgeten.” (EP5)

”51. Europaparlamentet påpekar att EU måste göra mer effektiva investeringar i befintlig 
infrastruktur på transportområdet, som exempelvis TEN-T, för att skapa arbetstillfällen, 
förbättra den sociala och territoriella sammanhållningen och inrätta ett hållbart och 
driftskompatibelt transportsystem. Parlamentet manar till interaktion mellan olika 
transportslag och ett smart logistikutnyttjande, eftersom det kommer att krävas nya 
uppfinningar, ny teknologi och ekonomiska resurser om det ska bli möjligt att minska 
koldioxidutsläppen och öka hållbarheten på transportområdet.” (EP5)

”34. I detta sammanhang betonar Europaparlamentet att det har fastställt ungdomar som en 
av sina huvudprioriteringar för 2011 års budget och klart uttryckt sin avsikt att ge ytterligare 
stöd åt alla större program på det området genom ekonomiska bidrag.” (EP5)

ÖVERENSSTÄMMELSE MED DE NATIONELLA BUDGETARNA

”19. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör ange hur de har använt EU-medlen 
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för att uppnå de olika målen för EU 2020 ...” (EP1)

”55. … Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen och medlemsstaterna att
snarast upprätta en tidsplan för finansiering av de resurser som de kommer att avsätta för att 
medlen ska kunna börja användas från 2010 för de olika initiativen inom den strategiska 
EU-planen för energiteknik, liksom för kompletterande initiativ.” (EP5)

KVALITETEN PÅ UTGIFTERNA

”EU:s fleråriga budgetram måste också återspegla prioriteringarna om långsiktig tillväxt. 
När prioriteringarna har fastställts kommer kommissionen att införliva dem i sina förslag till 
nästa fleråriga budgetram, som ska läggas fram nästa år. Debatten bör inte bara gälla 
finansieringsnivån utan också hur olika finansieringsinstrument som strukturfonder, fonderna 
för jordbruk och landsbygdsutveckling, ramprogrammet för forskning och ramprogrammet 
för konkurrenskraft och innovation ska utformas för att uppnå målen i Europa 2020, dvs. för 
att uppnå största möjliga verkan och garantera effektivitet och ett mervärde för EU. Det är 
viktigt att finna sätt att öka EU-budgetens effekt som, även om den är liten, rätt använd kan få 
en betydande katalysatoreffekt.” (KOM1)

”19. Parlamentet anser att ... EU-finansiering ska vara villkorad mot resultat och 
kompatibilitet med målen för EU 2020-strategin.” (EP1)

”6. Europaparlamentet kritiserar att det inte gjorts någon övergripande utvärdering av 
sammanhållningsmedlens inverkan på den regionala utvecklingen. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utvärdera den territoriella inverkan av öronmärkningen av 
strukturfonderna och bedöma huruvida detta system verkligen bidrar till en välavvägd och 
samstämd regional utveckling.” (EP2)

”32. Europaparlamentet anser att uttryckliga målsättningar bör fastställas för att 
finansieringsinstrumenten för små och medelstora företag ska garantera digital 
driftskompabilitet och tillgänglighet, och de ska uttryckligen omfatta EU-mål för 
miljöinnovationer.” (EP5)

”40. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att i de öppna anbudsförfaranden som 
offentliggörs i enlighet med forsknings- och innovationsinitiativen sörja för en lägsta 
tilldelning av medel för små och medelstora företag och följa samma åtagande som för sjunde 
ramprogrammet (15 procent av resurserna i samarbetsprogrammet).” (EP4)

”46. Europaparlamentet anser att reglerna för hur medlen i EU:s strukturfonder fördelas bör 
anpassas så att de beaktar behovet av att främja innovation som minskar kostnader och 
förbättrar resursanvändningen. (EP5)

”30. Europaparlamentet betonar vikten av att förenkla finansieringen av forskning och 
utveckling och minska byråkratin, så att den kunskapsbaserade affärsverksamheten kan bli så 
effektiv som möjligt och nya arbetstillfällen uppmuntras.” (EP5)

”44. Europaparlamentet anser att ett förbättrat främjande av innovation alltid måste åtföljas 
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av en minskad administrativ börda för dem som söker stöd. Kommissionen uppmanas att 
minska byråkratin genom att omstrukturera ramprogrammens arbetsprocesser och genom att 
inrätta ett användarråd.” (EP4)


