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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen: Åttonde 
sammanhållningsrapporten
(2022/2032(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), 

– med beaktande av artiklarna 4, 162, 174, 178 och 349 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 
24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en 
rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt 
finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- migrations- och integrationsfonden, 
Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och 
viseringspolitik1 (förordningen om gemensamma bestämmelser),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 av den 
24 juni 2021 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056 av den 
24 juni 2021 om inrättande av Fonden för en rättvis omställning3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1059 av den 
24 juni 2021 om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete 
(Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
finansieringsinstrument för yttre åtgärder4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 av den 
24 juni 2021 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av 
förordning (EU) 1296/20135,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/460 av den 
30 mars 2020 om ändring av förordningarna (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och 
(EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar 
i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras 

1 EUT L 231, 30.6.2021, s. 159.
2 EUT L 231, 30.6.2021, s. 60.
3 EUT L 231, 30.6.2021, s. 1.
4 EUT L 231, 30.6.2021, s. 94.
5 EUT L 231, 30.6.2021, s. 21.
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ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter av 
coronavirus)6, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 
17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) 
nr 1698/20057,

– med beaktande av 55 %-paketet som kommissionen antog den 14 juli 2021,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 av den 
30 juni 2021 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av 
förordningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag)8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 
2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/20139,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/562 av den 
6 april 2022 om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 223/2014 
vad gäller sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa10 (Care),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (UE) 2021/1755 av den 
6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven11,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/461 av den 
30 mars 2020 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att ge 
ekonomiskt bistånd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till 
unionen och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan12 
(EU:s solidaritetsfond),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 
av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av 
unionsbudgeten13, 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 29 maj 2018 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa 
problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 februari 2022 om den åttonde 
sammanhållningsrapporten: Sammanhållning i Europa på väg mot 2050 
(COM(2022)0034),

6 EUT L 99, 31.3.2020, s. 5.
7 EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.
8 EUT L 243, 9.7.2021, s. 1.
9 EUT L 435, 6.12.2021, s. 187.
10 EUT L 109, 8.4.2022, s. 1.
11 EUT L 357, 8.10.2021, s. 1.
12 EUT L 99, 31.3.2020, s. 9.
13 EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 maj 2022 Sätta människorna 
främst, säkra hållbar tillväxt för alla och ta tillvara potentialen i EU:s yttersta 
randområden (COM(2022)0198),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 juni 2021 En långsiktig vision 
för EU:s landsbygdsområden – för starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående 
landsbygdsområden 2040 (COM(2021)0345),

– med beaktande av Amsterdampakten om inrättandet av EU-agendan för städer, som 
överenskoms vid det informella mötet för ministrar med ansvar för stadsfrågor den 
30 maj 2016 i Amsterdam,

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som parlamentet, rådet 
och kommissionen proklamerade i Göteborg den 17 november 2017,

– med beaktande av rapporten från FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar 
Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 december 2020 
En EU-strategi för ett uppsving för landsbygdsområdena14,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) yttrande av 
den 18 september 2020 Den roll som EU:s struktur- och sammanhållningspolitik spelar 
när det gäller att driva på omvandlingen av ekonomin på ett innovativt och smart sätt15,

– med beaktande av EESK:s yttrande av den 25 mars 2016 Sammanhållningspolitikens 
roll i att bekämpa ojämlikhet under den nya programperioden efter covid-19-krisen. 
Komplementaritet och möjliga överlappningar med faciliteten för återhämtning och 
resiliens och de nationella återhämtningsplanerna16,

– med beaktande av EESK:s yttrande av den 27 april 2021 Den sociala ekonomins roll för 
skapandet av arbetstillfällen och i genomförandet av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter17,

– med beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2021/402 av den 4 mars 2021 
om effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärder till följd av covid-19-krisen 
(Ease-åtgärder)18,

– med beaktande av kommissionens initiativ av den 14 oktober 2020 för ett nytt 
europeiskt Bauhaus,

– med beaktande av kommissionens initiativ Catching-up (Mindre utvecklade regioner) 
från 2015,

14 EUT C 37, 2.2.2021, s. 16.
15 EUT C 429, 11.12.2020, s. 153.
16 EUT C 517, 22.12.2021, s. 1.
17 EUT C 286, 16.7.2021, s. 13.
18 EUT L 80, 8.3.2021, s. 1.
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– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling som fastställdes i september 2015 
inom ramen för Agenda 2030 för hållbar utveckling,

– med beaktande av överenskommelsen från den 21:a partskonferensen för 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP21) i Paris den 12 december 2015 
(Parisavtalet),

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2022 om sammanhållningspolitiken som 
ett instrument för att minska skillnader på hälso- och sjukvårdsområdet och förbättra det 
gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet19,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2022 om sammanhållningspolitikens roll 
för att främja innovativ och smart omställning och regional IKT-konnektivitet20,

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2022 om utmaningar för 
stadsområden efter covid-19-pandemin21,

– med beaktande av sin resolution av den 14 september 2021 om ett starkare partnerskap 
med EU:s yttersta randområden22,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2021 om jämställdhetsdimensionen i 
sammanhållningspolitiken23,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2021 om vändande av den demografiska 
tendensen i EU-regioner med hjälp av instrument inom sammanhållningspolitiken24,

– med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2021 om sammanhållningsstrategier 
och regionala miljöstrategier i kampen mot klimatförändringar25,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2018 om regioner som släpar efter i 
EU26,

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2018 om sammanhållningspolitiken och 
den cirkulära ekonomin27,

– med beaktande av slutrapporten från konferensen om Europas framtid och 
rekommendationerna i denna,

19 Antagna texter, P9_TA(2022)0058.
20 Antagna texter, P9_TA(2022)0059.
21 Antagna texter, P9_TA(2022)0022.
22 EUT C 117, 11.3.2022, s. 18.
23 EUT C 67, 8.2.2022, s. 16.
24 EUT C 15, 12.1.2022, s. 125.
25 EUT C 494, 8.12.2021, s. 26.
26 EUT C 162, 10.5.2019, s. 24.
27 EUT C 28, 27.1.2020, s. 40.
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– med beaktande av studien om regioner som släpar efter i EU: lägesrapport och framtida 
utmaningar, som offentliggjordes av generaldirektoratet för EU-intern politik i 
september 202028,

– med beaktande av revisionsrättens översikt nr 01/2020 Spårning av klimatutgifter i 
EU-budgeten,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från budgetutskottet och utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0210/2022), 
och av följande skäl:

A. Under den senaste finansieringsperioden, 2014–2020, gav sammanhållningspolitiken, 
den främsta offentliga investeringspolitiken, stöd till över 1,4 miljoner företag, bidrog 
till 1 544 km järnvägslinjer och säkrare vägar, hjälpte 45,5 miljoner människor att 
komma in på arbetsmarknaden och höjde BNP i de minst utvecklade regionerna med 
upp till 5 procent.

B. Under pandemin var risken för arbetslöshet, ökad fattigdom och könsklyftan särskilt 
påtaglig i mindre utvecklade EU-regioner. Sysselsättningsklyftan mellan könen var 
nästan dubbelt så stor som i mer utvecklade regioner.

C. Sammanhållningspolitiken är inget krisinstrument men har trots detta om och om igen 
på ett verkningsfullt sätt hjälpt regioner att ge effektiv respons i nödsituationer och vid 
asymmetriska chocker såsom covid-19-krisen, brexit och den nuvarande flyktingkrisen 
till följd av den ryska invasionen av Ukraina, inbegripet genom att stödja medlemsstater 
som ligger i frontlinjen när det gäller att ta emot flyktingar. Denna nödhjälp bör dock 
inte undergräva det strategiska tillvägagångssättet för finansieringsperioden som helhet, 
eftersom sammanhållningspolitiken i sig är en långsiktig investeringspolitik.

D. Det är av yttersta vikt att den framtida sammanhållningspolitiken utformas på grundval 
av en strategi som följs under hela finansieringsperioden, men som dock kan omprövas 
och justeras i samband med halvtidsöversynen.

E. De utvecklade regionerna i östra EU har kommit ikapp resten av EU, men flera 
medelinkomstregioner och mindre utvecklade regioner är fortfarande i ekonomisk 
stagnation eller tillbakagång, vilket tyder på att de befinner sig i en utvecklingsfälla. Vid 
fördelningen av medel bör hänsyn tas till utvecklingen av skillnader inte bara mellan 
utan även inom medlemsstaterna.

F. Konvergensen har drivits av stark tillväxt i mindre utvecklade regioner, men de fördelar 
de åtnjuter genom lägre kostnader och avkastningen på deras investeringar kommer 
sannolikt att minska med tiden. Mindre utvecklade regioner kommer att behöva främja 
utbildning, öka investeringarna i forskning och innovation och förbättra kvaliteten på 

28 Studie – EU lagging regions: state of play and future challenges, Europaparlamentet, generaldirektoratet för 
EU-intern politik, utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik, september 2020.
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sina institutioner, samtidigt som de fortsätter att investera i infrastruktur, för att 
upprätthålla en stadig tillväxt, undvika att hamna i en utvecklingsfälla, överbrygga 
konnektivitetsklyftan och säkerställa tillgång till tjänster av god kvalitet och anständiga 
levnadsvillkor.

G. Antalet personer som riskerar fattigdom och socialt utanförskap minskade mellan 2012 
och 2019, men 20 procent av EU:s totala befolkning löper fortfarande risk att drabbas 
av fattigdom och socialt utanförskap.

H. Infrastrukturens kvalitet, tjänsteutbudet, tillgången till hälso- och sjukvård samt 
transport- och mobilitetslösningarna varierar kraftigt mellan stads- och 
landsbygdsområden.

I. Städer och funktionella kopplingar mellan stad och landsbygd är viktiga drivkrafter för 
lokal och regional utveckling, sammanhållning och en rättvis omställning.

J. De stigande kostnaderna för råvaror och byggmaterial har en direkt negativ inverkan på 
många EU-finansierade infrastrukturprojekt och äventyrar genomförandet av dem.

K. Den demografiska nedgången är mer uttalad i landsbygdsområden, och år 2050 kommer 
50 procent av EU:s befolkning att bo i en region med krympande och åldrande 
befolkning. Denna utveckling kommer sannolikt att påverka tillväxtpotentialen och 
tillgången till tjänster på landsbygden. Med tanke på den åldrande befolkningen är det 
mycket viktigt att involvera de yngre generationerna i den framtida utvecklingen av 
deras regioner. 

L. Kompetensflykten drabbar mindre utvecklade regioner på ett oproportionerligt sätt och 
om den inte åtgärdas kommer fenomenet att få långsiktiga och permanenta 
konsekvenser för unionens framtid.

M. Sammanhållningspolitiken är av yttersta vikt för statliga kapitalinvesteringar. Den står 
för mer än hälften av den totala offentliga investeringsfinansieringen i vissa 
medlemsstater. Stödet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna 
(ESI-fonderna) bör komplettera, och inte ersätta, medlemsstaternas offentliga utgifter.

N. Målet om ett koldioxidneutralt Europa senast 2050 bör kombineras med målet om en 
rättvis och skälig omställning. Luft- och vattenföroreningarna är i allmänhet fortfarande 
alltför höga i många mindre utvecklade regioner. Alla EU:s regioner måste spela en 
viktig roll när det gäller att ta itu med de utmaningar som klimatförändringarna innebär, 
genom åtgärder som samordnas med de omgivande regionerna. 

O. Den regionala innovationsklyftan har blivit större, och utbildnings- och 
kompetensklyftan mellan mer och mindre utvecklade regioner är ofta stor. 
Kompetensresurserna är särskilt koncentrerade till huvudstadsregioner, och en stor 
klyfta mellan stad och landsbygd har uppstått.

P. Genom omvandlingen av den bebyggda miljön kopplar Bauhausinitiativet samman den 
europeiska gröna given och områden för boende i både stads- och landsbygdsområden.
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Q. Den digitala omställningen går fortfarande olika snabbt i olika områden i Europa. 
Internetanslutningar med mycket hög hastighet är endast tillgängliga för två av tre 
stadsbor och en av sex invånare på landsbygden.

R. Bostads- och energipriserna stiger, vilket visar på behovet av billigare subventionerat 
boende och snabbare bostadsupprustningstakt för att bekämpa energifattigdom.

S.  Betydande framsteg har gjorts när det gäller ökad sysselsättning och social integration, 
men de regionala skillnaderna är fortfarande större än före finanskrisen 2008. 
Sammanhållningspolitiken bör tillhandahålla effektiva åtgärder för att bekämpa 
fattigdom och socialt utanförskap, skapa sysselsättning och tillväxt, öka 
konkurrenskraften, främja investeringar i utbildning, inbegripet i digital utbildning, 
hälsa, forskning och innovation, bekämpa klimatförändringarna och ta itu med 
demografiska utmaningar. Sammanhållningspolitiken kan endast fullgöra alla dessa 
uppgifter om den bärs upp av solid finansiering.

T. De regioner och områden som anges i artikel 174 i EUF-fördraget kräver särskild 
uppmärksamhet. De särskilda åtgärderna och den ytterligare finansieringen bör fortsätta 
för de glesbefolkade yttersta randområdena och de nordligaste områdena för att 
kompensera för de allvarliga och permanenta naturbetingade och demografiska 
nackdelarna i dessa regioner.

U. Sammanhållningspolitiken bör genomföras i enlighet med principerna om god styrning 
och med full respekt för EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EUF-fördraget, 
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska uppförandekoden 
för partnerskap. Rättsstatsprincipen har försvagats med tiden i flera medlemsstater. 
Sammanhållningspolitiken bör bidra till att stärka demokratin och rättsstatsprincipen.

V. Covid-19-pandemin och de nuvarande geopolitiska spänningarna har bekräftat behovet 
av att reflektera över ramen för ekonomisk styrning, inbegripet ett tillfälligt upphävande 
(fram till 2023) och en översyn av stabilitets- och tillväxtpakten, och att överväga 
möjligheten att medlemsstaternas och de regionala och lokala myndigheternas offentliga 
utgifter inom ramen för sammanhållningspolitiken som en del av ESI-fonderna inte bör 
betraktas som nationella eller likvärdiga strukturutgifter enligt definitionen i stabilitets- 
och tillväxtpakten.

W. Solidaritetsfondens budget är ingalunda tillräcklig för att på lämpligt sätt hantera större 
naturkatastrofer och ge uttryck för den europeiska solidariteten med katastrofdrabbade 
regioner. Denna obalans kommer att öka på grund av en förväntad ökning av 
klimatförändringsbetingade naturkatastrofer som leder till allt mer drastiska 
förändringar i människors liv. Bidrag från EU-fonder täcker endast återställandet av den 
tidigare situationen för infrastruktur och utrustning, medan de extra kostnaderna för att 
återuppbygga mer klimattåliga strukturer måste (med)finansieras av medlemsstaterna. 

1. Europaparlamentet är övertygat om att sammanhållningspolitiken endast kan fortsätta 
att spela sin nuvarande roll som drivkraft för investeringar och nya jobb, som ett 
instrument för att minska regionala och intraregionala skillnader och som en 
solidaritetsmekanism för alla EU-regioner om den har solid och tillräcklig finansiering 
baserad på principerna om partnerskap och flernivåstyre. Parlamentet betonar att detta 
innebär att man måste tillhandahålla minst samma finansieringsnivå som under 
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budgetperioden 2021–2027, även i ljuset av den förväntade lågkonjunkturen, 
kompletterat med budgetmedlen från Fonden för en rättvis omställning (FRO) II. 
Parlamentet påminner om att nya utmaningar kräver nya pengar och begär att 
sammanhållningspolitiken fylls på med nya budgetmedel så att medlemsstaterna och de 
regionala myndigheterna kan ta itu med de olika utmaningar och kriser som påverkar 
unionen.

2. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna kan göra en vederbörligen motiverad 
begäran om ytterligare flexibilitet inom stabilitets- och tillväxtpaktens nuvarande ram 
för offentliga eller likvärdiga utgifter för strukturåtgärder, med stöd av den offentliga 
förvaltningen genom medfinansiering av investeringar som aktiveras som en del av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och Fonden 
för en rättvis omställning (FRO). Parlamentet påminner om att kommissionen vid 
fastställandet av den finanspolitiska korrigeringen, inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpaktens förebyggande del eller dess korrigerande del, noggrant måste bedöma 
denna begäran, med beaktande av den strategiska betydelsen av investeringar som 
samfinansieras av Eruf, Sammanhållningsfonden och FRO.

3. Europaparlamentet bekräftar sitt starka engagemang för sammanhållningspolitiken, som 
är en fast beståndsdel i det europeiska projektet och som bygger på principen om 
solidaritet mellan medlemsstater och regioner. Parlamentet understryker att 
sammanhållningspolitiken har visat sig vara ett modernt och flexibelt verktyg som 
snabbt kan sättas in i nödsituationer. Parlamentet betonar att sammanhållningspolitikens 
ursprungliga mål att främja och stödja en ”övergripande harmonisk utveckling” i 
medlemsstater och regioner även i fortsättningen bör vara de sammanhållningspolitiska 
programmens kärna. Parlamentet påpekar dock att sammanhållningspolitiken inte bör 
bli en finansieringskälla för att kompensera för brister i budgetflexibiliteten eller 
drabbas av budgetnedskärningar som svar på krisen, och att sammanhållningspolitiken, 
som en långsiktig investeringspolitik, bör bidra till att förbereda regionerna på framtida 
utmaningar.

4. Europaparlamentet beklagar att förseningar i förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen (FBR) ledde till betydande förseningar i programplaneringen, med 
konsekvenser för förvaltande myndigheter och stödmottagare. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen och medlemsstaterna att skynda på antagandet av 
partnerskapsöverenskommelser och program eftersom ett utdraget underutnyttjande av 
sammanhållningspolitiken leder till onormal betalningseftersläpning under andra hälften 
av genomförandeperioden för FBR, vilket sätter ytterligare press på betalningarna under 
förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för perioden efter 2027. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att undersöka de rättsliga möjligheterna att dela upp 
förordningen om gemensamma bestämmelser i två separata delar, dels en 
innehållsrelaterad del (politisk), dels en FBR-del (finansiella resurser) för 
programperioden efter 2027. Parlamentet anser att den innehållsrelaterade delen bör 
förhandlas fram och ingås före FBR-delen, så att de förvaltande myndigheterna kan 
börja förberedelserna i god tid. Parlamentet understryker inom denna ram behovet av ett 
snabbt antagande av nästa FBR, så att medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna har en tydlig överblick över sin finansieringsram och kan göra politiska 
val och fastställa investeringsprioriteringar.
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5. Europaparlamentet välkomnar faciliteten för återhämtning och resiliens som ett viktigt 
verktyg för att mildra coronaviruspandemins ekonomiska och sociala konsekvenser och 
göra de europeiska ekonomierna och samhällena mer hållbara, resilienta och bättre 
förberedda för den gröna och digitala omställningens utmaningar och möjligheter. 
Parlamentet understryker vikten av att säkerställa dess komplementaritet och synergier 
med sammanhållningspolitiken. Parlamentet kritiserar bristen på en territoriell 
dimension inom faciliteten för återhämtning och resiliens och upprepar vikten av 
partnerskapsprincipen inom EU:s territoriella politik. Parlamentet beklagar att 
genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens har varit mycket 
centraliserat, utan samråd med regioner och kommuner, och betonar att utformningen 
och genomförandet av unionens politik och åtgärder måste ta hänsyn till de mål som 
anges i artikel 174 i EUF-fördraget och bidra till att de uppnås. Parlamentet anser 
dessutom att nationella återhämtningsplaner som finansieras av faciliteten för 
återhämtning och resiliens inte bör påverka möjligheten att använda ESI-fonderna. 

6. Europaparlamentet betonar att revisionsrätten har kritiserat bristen på differentiering 
mellan begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. Parlamentet betonar att 
den framtida sammanhållningspolitiken bör inbegripa en sådan differentiering vad 
gäller uppföljning av utgifterna och tematisk koncentration. Parlamentet betonar att 
klimatförändringarna utgör det allvarligaste hotet mot de mänskliga samhällena i hela 
världen och påverkar alla regioner. Parlamentet betonar därför behovet av att öka 
insatserna för att bekämpa klimatförändringarna och begränsa dem mer effektivt. 
Parlamentet betonar att sammanhållningspolitiken måste stödja en stark integrering av 
klimatdimensionen.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens införande av FRO för att stödja regioner 
med svårigheter att ställa om till koldioxidneutralitet. Parlamentet uppmanar med kraft 
medlemsstaterna att inte dröja utan gå vidare med genomförandet och uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av genomförandet av FRO. Parlamentet begär att en ny 
fond, FRO II, inrättas under programperioden efter 2027 på Nuts 3-nivå, med en 
reviderad tilldelningsmetod. Parlamentet anser att fonden bör integreras fullt ut i 
förordningen om gemensamma bestämmelser, och tillämpa principerna om delad 
förvaltning och partnerskap. Parlamentet anser att regioner med höga koldioxidnivåer 
per capita, liksom industrier i omställning, bör ha tillgång till denna fond, som bör få 
mer finansiella medel än den nuvarande FRO och ett bredare tillämpningsområde. 
Parlamentet begär att den nya FRO II ska skilja mellan begränsning av och anpassning 
till klimatförändringarna, och betonar behovet av att utforma en enkel struktur för den 
framtida sammanhållningspolitiken.

8. Europaparlamentet välkomnar tankarna på en princip om att ”inte orsaka skada för 
sammanhållningen”, dvs. att ingen åtgärd får hindra konvergensprocessen eller bidra till 
regionala skillnader. Parlamentet anser att Regionkommittén bör delta i utformningen 
av denna princip och att den bör fastställas i lagstiftning så att tillämpningsområdet och 
formerna för dess tillämpning tydligt definieras så att den etableras som övergripande 
princip i EU-politiken. 

9. Europaparlamentet noterar att även om sammanhållningspolitiken inte är ett 
krisinstrument bör ett icke tilldelat flexibilitetsbelopp som är lika högt som innevarande 
period bibehållas tills efter halvtidsöversynen, för att stärka regionernas motståndskraft 
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och reaktionsförmåga och göra det möjligt för dem att hantera nya och kommande 
utmaningar och absorbera asymmetriska chocker. Parlamentet vidhåller att en stark 
sammanhållningspolitik med ökad finansiering bör säkerställas i FBR efter 2027, men 
att politiken inte bör användas för att ta itu med varje ny utmaning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå att outnyttjade sammanhållningsanslag för 2021 tas 
i anspråk för ytterligare flexibilitet från och med 2022 för att hitta lösningar på de ökade 
kostnaderna för EU-finansierade infrastrukturprojekt (transport, energi, digitalisering 
osv.). Parlamentet påminner om att priset på råvaror och byggmaterial äventyrar 
genomförandet av många EU-finansierade infrastrukturprojekt. 

10. Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna under de kommande årtiondena 
utgör det allvarligaste hotet mot de mänskliga samhällena i hela världen. Parlamentet 
påminner om att fler och kraftigare naturkatastrofer och extrema klimatfenomen 
(översvämningar, stormar, cykloner, torka, värmeböljor, skogsbränder osv.) redan är en 
synlig och påtaglig följd av klimatförändringarna. Parlamentet anser att kostnaderna för 
unionen, för varje land och för varje region kommer att bli extremt höga, om man inte 
planerar för och anpassar sig till klimatförändringarna. Parlamentet efterlyser en 
betydande ökning av budgeten för EU:s solidaritetsfond för att hjälpa regionerna att 
planera för och mildra effekterna av klimatförändringarna, och efterlyser en utvidgning 
av solidaritetsfondens tillämpningsområde, så att den också kan stödja större 
klimattålighet vid återställande eller uppbyggnad av offentlig och privat infrastruktur. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om solidaritetsfondens budget kan 
ökas genom en typ av försäkring där medlemsstaterna betalar en årlig avgift baserad på 
antalet invånare, som ska investeras i säkra tillgångar och göras tillgänglig vid kriser. 

11. Europaparlamentet anser att medfinansieringsgraden för målet ”Investering för 
sysselsättning och tillväxt” för varje prioritering, under normala omständigheter, inte 
bör överskrida 

a) 85 procent i mindre utvecklade regioner och i de yttersta randområdena,

b) 75 procent för övergångsregioner, om de bibehålls,

c) 70 procent i mindre utvecklade regioner.

Parlamentet anser att alla tre nivåerna bör höjas i nödsituationer med hjälp av 
flexibilitetsbeloppet.

12. Europaparlamentet anser att Sammanhållningsfonden bör stödja medlemsstater vars 
BNI per capita, mätt i köpkraftspariteter och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2025–2027, är lägre än 90 procent av genomsnittlig BNI per capita 
i EU under samma period.

13. Europaparlamentet betonar att användning av BNP som enda mått på utveckling innebär 
att man ignorerar miljömässig hållbarhet, resurseffektivitet, integration och sociala 
framsteg. Parlamentet påminner om att hälsa, utbildning, hållbarhet, rättvisa och social 
delaktighet, utöver ekonomiska frågor, är en integrerad del av EU:s utvecklingsmodell. 
Parlamentet begär att BNP kompletteras med nya indikatorer (t.ex. sociala, 
miljömässiga och demografiska) för att ge en bättre socioekonomisk helhetsbild över 
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regionerna, ta hänsyn till dagens europeiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna 
given eller den europeiska pelaren för sociala rättigheter, och bättre återspegla den 
ekologiska, digitala och demografiska omställningen och människors välbefinnande. 

14. Europaparlamentet föreslår att man inleder en diskussion om 
sammanhållningspolitikens bidrag till uppnåendet av EU:s långsiktiga strategiska mål, 
särskilt mot bakgrund av de nya utmaningar som väntar. Parlamentet anser att den gröna 
och digitala omställningen fortfarande är stora utmaningar som vi bör inrikta våra 
investeringar på för att hindra nya skillnader från att uppstå. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och de förvaltande myndigheterna att stärka dialogen 
och gemensamt fastställa de strategiska mål som den framtida sammanhållningen 
förväntas bidra till. 

15. Europaparlamentet noterar att det fortfarande finns ”rostbälten” i de flesta 
medlemsstater. Parlamentet efterlyser stöd till den industriella, sociala och miljömässiga 
omställningen i dessa regioner. För att hantera de potentiellt negativa effekterna av 
omställningen av gamla industrier i exempelvis stål- och aluminiumbranschen, och för 
att stödja dessa branscher, bör FRO-medel användas för att modernisera dem där så är 
möjligt, genom strategier för smart specialisering som är skräddarsydda för var och en 
av regionerna i industriell omvandling, främjande av innovationsledd tillväxt och 
säkerställande av att tillväxtfördelarna sprids. 

16. Europaparlamentet anser att även om vissa regioner i industriell omvandling står inför 
särskilda utmaningar, såsom avindustrialisering på grund av utkontraktering av 
industriproduktion till tillväxtekonomier, låg produktivitet och brist på en verklig 
strategi för framtidsorienterade yrken, har andra regioner jämförelsevis stor potential, 
såsom en tradition inom tillverkning och sofistikerad innovationsverksamhet i lokala 
nischindustrier. Parlamentet konstaterar att mer industrialiserade regioner är mer 
motståndskraftiga mot olika ekonomiska och sociala chocker, och uppmanar 
kommissionen att utarbeta en ambitiös återindustrialiseringspolitik för Europas 
regioner. Parlamentet understryker vikten av lokal och regional produktion och 
konsumtion. Parlamentet efterlyser också ett särskilt EU-initiativ för att stödja unionens 
fattigare regioner och regioner med låg tillväxt som både internt och externt avviker 
från EU:s genomsnitt, med utgångspunkt i erfarenheterna från initiativet för 
eftersläpande regioner. Parlamentet upprepar behovet av ett platsbaserat beslutsfattande 
genom en lämplig analys av mönster med låg tillväxt och de verktyg som krävs för att 
åtgärda sådana mönster.

17. Europaparlamentet noterar att mer än en fjärdedel av EU:s befolkning 2019 bodde i en 
region där BNP i fasta priser fortfarande inte hade återgått till nivån före finanskrisen 
2007, särskilt i Grekland, Cypern, Italien och Spanien. Parlamentet betonar att dessa 
länder återigen har drabbats hårdare av den ekonomiska och sociala kris som orsakats 
av covid-19. 

18. Europaparlamentet betonar vikten av att stödja landsbygdsområden genom att bättre 
utnyttja deras mångfald och potential, förbättra transportförbindelser, 
höghastighetsbredband, tillhandahållande av tjänster, ekonomisk diversifiering och 
skapande av arbetstillfällen, och hjälpa dem att möta utmaningar som markförstöring på 
landsbygden, en åldrande landsortsbefolkning, avfolkning samt utflyttning från 
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landsbygden, allmän tillbakagång i tätorter, inklusive i stadskärnor, och otillräckliga 
hälso-, sjukvårds- och utbildningsmöjligheter, samtidigt som vikten av förbindelser 
mellan stad och landsbygd inom ramen för funktionella stadsområden betonas. 
Parlamentet betonar särskilt unga kvinnors ofta otrygga situation på landsbygden. 
Parlamentet anser att Bauhaus-initiativet kan bidra till att göra landsbygdsområden mer 
attraktiva. Parlamentet konstaterar att alla dessa åtgärder också skulle hjälpa växande 
städer att ta itu med de utmaningar de står inför.

19. Europaparlamentet betonar vikten av hållbara mobilitetslösningar i hela EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att främja smart och grön mobilitet och utfasning 
av fossila bränslen för att bidra till EU:s gröna giv och 55 % -paketet. Parlamentet 
framhäver vikten av den europeiska gröna given och 55 %-paketet och noterar att 
investeringar på regional och lokal nivå är avgörande för om de ska ge goda resultat. 
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ytterligare stödja klimatrelaterade 
utgifter och att stärka principen om att inte orsaka betydande skada.

20. Europaparlamentet betonar landsbygdsutvecklingens flerdimensionella karaktär, som 
går utöver själva jordbruket. Parlamentet vidhåller att det behövs en mekanism för 
landsbygdssäkring för att bedöma hur EU:s lagstiftningsinitiativ påverkar 
landsbygdsområdena. Parlamentet konstaterar att endast 11,5 procent av befolkningen 
på landsbygden arbetar inom jordbruk, skogsbruk och fiskeri. Parlamentet efterlyser 
därför en återintegrering av Ejflu inom den strategiska ramen i förordningen om 
gemensamma bestämmelser som en separat fond. Att vara en del av de 
sammanhållningspolitiska fonderna stärker möjligheterna och synergierna – genom en 
integrerad flerfondsstrategi – för investeringar i landsbygdsområden utöver jordbruket 
och för regional utveckling. Parlamentet framhåller Leader-programmets värdefulla 
bidrag till landsbygdsutveckling, där man strävar efter att involvera lokala aktörer i 
utformningen och genomförandet av strategier, beslutsfattande och resurstilldelning i 
deras landsbygdsområden.

21. Europaparlamentet anser att artiklarna 174 och 349 i EUF-fördraget bör stärkas i all 
unionspolitik för att främja uppnåendet av de mål som fastställs i de artiklarna. 
Parlamentet beklagar att man i denna åttonde sammanhållningsrapport inte ägnar 
särskild uppmärksamhet åt de framsteg som gjorts för att uppnå ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning i regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade 
och demografiska nackdelar, såsom de yttersta randområdena, de nordligaste 
glesbefolkade regionerna, öregioner, bergsregioner och gränsregioner. Parlamentet 
påminner om den viktiga roll som sammanhållningspolitiken spelar i de yttersta 
randområdena. Parlamentet understryker vikten av att utforma skräddarsydda program 
och åtgärder för dessa regioner och betonar behovet av att behålla alla åtgärder som är 
särskilt utformade för dem, eftersom majoriteten av de yttersta randområdena 
fortfarande klassas som mindre utvecklade regioner och utgör 6 av de 30 regioner i EU 
som har lägst BNP per capita. Parlamentet bekräftar i detta sammanhang vikten av ett 
dynamiskt regionalt samarbete för att frigöra de yttersta randområdenas potential. 

22. Europaparlamentet är övertygat om att rollen för småstäder och byar bör stärkas för att 
stödja lokala ekonomier och ta itu med demografiska och klimatrelaterade utmaningar. 
Parlamentet bekräftar vikten av kopplingar mellan stad och landsbygd och av att 
utveckla strategier som bygger på funktionella områden, och då lägga särskild vikt vid 
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små och medelstora städer i syfte att förhindra att landsbygdsområdena krymper. 
Parlamentet understryker vikten av att genomföra skräddarsydda territoriella strategier 
och investera särskilt i initiativet för smarta byar i syfte att förnya landsbygdstjänsterna 
genom digital och social innovation. Parlamentet betonar vikten av synergier mellan 
olika finansieringsverktyg, såsom Ejflu, Eruf, ESF+ och Europeiska havs-, fiskeri- och 
vattenbruksfonden, för att kanalisera lämplig finansiering till landsbygdsområden 
genom en flerfondsstrategi.

23. Europaparlamentet upprepar sammanhållningspolitikens roll när det gäller att 
harmonisera och förbättra levnadsvillkoren för alla i hela unionen. Parlamentet noterar 
dock den ökande framväxten av missgynnade och fattiga områden, även i mer 
utvecklade regioner och områden. Parlamentet understryker att städer visserligen är 
regionala drivkrafter för tillväxt och omställning, och att det har många fördelar att bo 
och arbeta där, men att en hög befolkningskoncentration och en befolkningstillväxt över 
genomsnittet i vissa stadsområden också kan påverka bostadspriserna, 
föroreningsnivåerna och livskvaliteten. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
lägga fram ett förslag om att göra Bauhaus-initiativet till ett EU-program inom FBR 
efter 2027, med en särskild budget baserad på nya resurser som skulle tillhandahålla 
lösningar för utvecklingen av hållbara och innovativa stadsområden. Parlamentet anser 
att städer och stadsförvaltningar bör ha direkt tillgång till EU-finansiering i framtiden. 
Parlamentet upprepar betydelsen av garantier som innebär att man kan undvika orättvis 
bestraffning av regionala och lokala myndigheter i länder där rättsstatsmekanismen 
skulle kunna aktiveras, och uppmanar kommissionen att hitta former för direkt 
överföring av medel till slutmottagarna.

24. Europaparlamentet betonar vikten av att stärka nedifrån och upp-strategin för 
landsbygdsutveckling och lokal utveckling, som är ett verktyg för social innovation och 
kapacitetsuppbyggnad som ger de boende på landsbygden egenmakt över utvecklingen i 
de egna områdena. Parlamentet insisterar därför på att lokala och regionala myndigheter 
samt icke-statliga organisationer och medborgare fullt ut involveras i beslutsfattandet 
och genomförandeprocessen för att säkerställa att deras behov tillgodoses på lämpligt 
sätt. Parlamentet konstaterar att potentialen på lokal nivå skulle kunna utnyttjas bättre 
genom att stärka och underlätta lokalt ledd utveckling. Parlamentet anser att lokalt ledd 
utveckling bör vara obligatorisk för medlemsstaterna.

25. Europaparlamentet betonar att samhällen och ekonomier bör frigöra sin kreativa 
potential samtidigt som de tar itu med de utmaningar som omställningen till 
koldioxidneutralitet innebär, såsom i fallet med gamla industriregioner, som bör 
använda den kreativa industrin som en sektorsövergripande katalysator för 
omställningsprocesser och integrera idéer från den kulturella och den kreativa sektorn i 
administrativa processer. Parlamentet anser att förvaltande myndigheter kan hjälpa 
gamla industriregioner. Parlamentet betonar därför behovet av att stödja 
sektorsövergripande samarbete. Parlamentet framhåller dessutom kulturens betydelse i 
sammanhållningspolitiken, som bidrar till att säkerställa dynamiska regioner och öka 
deras attraktionskraft, uppmuntra till kulturellt utbyte och främja mångfald och 
solidaritet.

26. Europaparlamentet noterar med oro EU:s demografiska utmaningar, särskilt i vissa 
regioner, såsom en åldrande befolkning, avfolkningen av landsbygdsområden och 
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avlägsna områden, demografiska påfrestningar på andra områden, såsom kust- och 
stadsområden, och migrationsströmmar och ankomst av flyktingar. Parlamentet 
insisterar på att det behövs omedelbara responsinsatser för flyktingmottagande, för att 
säkerställa att de integreras snabbt och lätt. Parlamentet uppmuntrar dessutom 
medlemsstaterna att utforma och genomföra särskilda åtgärder för att främja utbildning 
och sysselsättning och skydda grundläggande rättigheter. Parlamentet betonar att lokala 
och regionala myndigheter, branschorganisationer och icke-statliga organisationer är 
avgörande för att identifiera och bedöma specifika investeringsbehov och 
grundläggande tjänster för rörlighet och territoriell tillgänglighet i landsbygds- och 
stadsområden och att de bör spela en avgörande roll som aktiva deltagare i utvecklingen 
av territoriella strategier som härrör från lokalsamhällen. Parlamentet betonar vikten av 
att inkludera särskilda budgetåtgärder för landsbygdsområden, bland annat för att vända 
den negativa demografiska utvecklingen i relevanta EU-program.

27. Europaparlamentet understryker att kopplingen mellan sammanhållningspolitiken och 
EU:s ekonomiska styrning behöver förbättras utan att man tillämpar straffande upplägg. 
Parlamentet betonar att den europeiska planeringsterminen bör stämma överens med de 
sammanhållningspolitiska målen enligt artiklarna 174 och 175 i EUF-fördraget. 
Parlamentet efterlyser regionernas deltagande i uppnåendet av dessa mål och en starkare 
territoriell strategi. Parlamentet efterlyser en fördjupad diskussion om konceptet med 
makroekonomiska villkor och anser att man bör undersöka möjligheten att ersätta detta 
koncept med nya typer av villkor för att bättre spegla de framtida utmaningarna. 
Parlamentet anser att den socioekonomiska situationen i EU, som förvärrats till följd av 
covid-19-krisen och det ryska anfallet mot Ukraina, kräver att stabilitetspakten sätts ur 
spel till och med 2023 och att den ses över.

28. Europaparlamentet konstaterar att vissa medelinkomstregioner riskerar att hamna i en 
”medelinkomstfälla” och att de ofta har en svår situation med minskande och åldrande 
befolkning, svag tillverkningsindustri, låg tillväxt, svag innovation, dålig 
konkurrenskraft, låg produktivitet, kvalitetsbrister i institutioner och förvaltning, 
bristande framsteg mot en rättvis omställning och sårbarhet för globaliseringsbetingade 
chocker. Parlamentet uppmärksammar att denna tendens visar oroväckande tecken på 
att förvärras och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta kraftfulla 
åtgärder för att ta itu med denna utmaning och hitta lösningar för dessa regioner så att 
de inte hamnar på efterkälken på lång sikt, utan i stället får stöd för att utveckla sina 
särskilda styrkor.

29. Europaparlamentet noterar att många tillväxtdrivkrafter fortfarande koncentreras till mer 
utvecklade regioner och stadsområden. Parlamentet är övertygat om att en viktig 
utmaning för den framtida sammanhållningspolitiken kommer att vara att ge ett stöd 
som är anpassat för mindre utvecklade regioner och att sammanhållningspolitiken både 
bör minska skillnader och förhindra att dessa regioner halkar efter, genom att ta hänsyn 
till skillnader vad gäller utvecklingstendenser och dynamik och genom att inkludera 
särskilda budgetåtgärder för landsbygdsområden, bland annat för att vända den negativa 
demografiska utvecklingen i relevanta EU-program.

30. Europaparlamentet noterar bekymrat att medlemsstaternas finansiering till sina fattigare 
regioner har minskat avsevärt under de senaste åren. Parlamentet påminner om vikten 
av att respektera EU:s additionalitetsprincip. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
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säkerställa att de nationella myndigheterna vederbörligen beaktar den inhemska 
sammanhållningen vid utformningen och genomförandet av ESI-fondsprojekt. 

31. Europaparlamentet betonar att de regioner som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, 
medelinkomstfällan har olika egenskaper och behöver skräddarsydda lösningar för att 
främja investeringar i högkvalitativ utbildning, humankapital, forskning och utveckling, 
personalutbildning, sociala tjänster och begränsningsstrategier. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att definiera dessa regioner för att bättre förstå de strukturella faktorer 
som leder till medelinkomstfällan, stödja dem genom en differentierad och platsbaserad 
strategi och tilldela dem högre belopp inom ramen för ESF+ under nästa programperiod. 

32. Europaparlamentet anser att förenkling bör vara en av de viktigaste drivkrafterna för 
den framtida sammanhållningspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att undvika att lägga ytterligare administrativ börda på de förvaltande 
myndigheterna och påminner om behovet av att minimera den administrativa bördan för 
regionala och lokala myndigheter och för stödmottagare. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att undvika alltför mycket reglering, att göra de operativa programmen 
strategiska och koncisa och instrumenten flexibla och att se till att finansieringsavtalen 
mellan den förvaltande myndigheten och stödmottagaren blir ett förenklingsverktyg. 
Parlamentet uppmuntrar till fortsatt användning av förenklade kostnadsalternativ, 
genom att eventuellt höja de tröskelvärden under vilka det bör vara obligatoriskt att 
använda förenklade kostnadsalternativ. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
påskynda genomförandet av e-sammanhållning. Parlamentet påpekar att digitalisering 
har stor potential vad gäller övervakning och rapportering. Parlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att förbättra transparensen i sina revisionsregler och utvidga 
tillämpningen av principen om samordnad granskning för att undvika dubbla revisioner 
och förvaltningskontroller av samma utgifter. Parlamentet anser att förhållandet mellan 
kommissionen och de förvaltande myndigheterna bör utvecklas i riktning mot ett 
”förtroendekontrakt” som bygger på utveckling och inrättande av objektiva kriterier, 
och anser att det är nödvändigt att införa en märkning som belönar förvaltande 
myndigheter som har visat sin förmåga att följa reglerna och minska felfrekvensen.

33. Europaparlamentet anser att det är särskilt viktigt att det fortsatt anslås tillräckliga 
anslag från Sammanhållningsfonden till medlemsstater med stora brister vad gäller 
transport- och miljöinfrastruktur, under förutsättning att det är delad förvaltning av 
fonden. 

34. Europaparlamentet anser att EU:s strukturpolitik och den nationella och regionala 
strukturpolitiken bör gå hand i hand med en platsbaserad strategi för att bidra till 
territoriell sammanhållning, hantera olika styresnivåer, säkerställa samarbete och 
samordning och frigöra regionernas unika potential, samtidigt som man erkänner 
behovet av skräddarsydda lösningar. Parlamentet anser även att 
sammanhållningspolitiken bör vara mer inriktad på investeringar i människor, eftersom 
regionernas ekonomier kan stärkas genom en effektiv blandning av investeringar i 
innovation, humankapital, god styrning och institutionell kapacitet.

35. Europaparlamentet konstaterar att europeiskt territoriellt samarbete är ett centralt mål 
för sammanhållningspolitiken. Parlamentet framhäver mervärdet av territoriellt 
samarbete i allmänhet och gränsöverskridande samarbete i synnerhet. Parlamentet 
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konstaterar att gränsregionerna drabbades särskilt hårt av pandemin och att deras 
återhämtning tenderar att vara långsammare än i storstadsregionerna. Parlamentet 
betonar därför hur viktigt det är att undanröja hindren för det gränsöverskridande 
samarbetet och betonar att den av kommissionen föreslagna mekanismen för lösning av 
rättsliga och administrativa problem i gränsregioner skulle ha bidragit till att mer än 
50 % av hindren undanröjts. Parlamentet beklagar att rådet har blockerat 
lagstiftningsprocessen avseende denna mekanism. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att ta alla nödvändiga initiativ, däribland att dra igång arbetet med mekanismen på nytt, 
för att göra detta samarbete mer dynamiskt och ändamålsenligt till fromma för 
invånarna. Parlamentet betonar vikten av ökad finansiering för Interreg för att stödja 
samarbetet mellan regioner över gränserna. Parlamentet betonar därför vikten av 
småskaliga och gränsöverskridande projekt för att föra samman människor. Parlamentet 
betonar vikten av gränsöverskridande investeringar för att främja innovation, 
tekniköverföring, gemensamma lösningar och synergier.

36. Europaparlamentet betonar att investeringar i offentliga tjänster av hög kvalitet är 
avgörande för att bygga upp social resiliens och hantera ekonomiska, hälsorelaterade 
och sociala kriser. 

37. Europaparlamentet noterar att reformen av sammanhållningspolitiken för 
budgetperioden 2021–2027 har bidragit till en förenklad och flexibel användning av 
medel för stödmottagare och förvaltande myndigheter. Parlamentet välkomnar den 
flexibilitet som föreslås genom sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (Care) 
och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+), vilka har visat att 
sammanhållningspolitiken är ett utmärkt verktyg i krissituationer. Parlamentet påminner 
emellertid om att sammanhållningspolitiken är en långsiktig investeringspolitik och att 
det därför bör inrättas en specifik krishanteringsmekanism inom ramen för nästa FBR. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de konkreta effekterna av 
förenklingsåtgärderna och främja ytterligare förenkling, till exempel i form av 
digitalisering, flexibilitet och medborgardeltagande. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att bistå stödmottagare, särskilt i samband med småskaliga projekt, 
stödja privata initiativ som skapar arbetstillfällen och forskning, utveckling och 
innovation samt föra sammanhållningspolitiken närmare alla EU-medborgare. 

38. Europaparlamentet betonar att förordningen om villkorlighet i samband med 
rättsstatsprincipen29 fastställer respekt för rättsstatsprincipen som ett villkor för 
finansieringen av sammanhållningspolitiken. Parlamentet anser att det är nödvändigt att 
stärka respekten för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i 
genomförandet av sammanhållningspolitiken. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att använda alla verktyg den förfogar över för att säkerställa att 
medborgare i medlemsstaterna mot vilka artikel 7.1 i EUF-fördraget har aktiverats inte 
berövas förmåner i form av EU-medel på grund av deras regeringars åtgärder, och se till 
att regionala och lokala myndigheter i dessa medlemsstater inte straffas för att 
rättsstatsmekanismen har aktiverats. Parlamentet förväntar sig därför att kommissionen 
fullt ut beaktar aspekter av rättsstatsprincipen under hela förberedelse- och 
genomförandeprocessen för de sammanhållningspolitiska programmen.

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell 
villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten (EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 1).
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39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att dra upp djärva strategier för att 
frigöra offentliga och privata investeringar i gröna, digitala och demografiska 
omställningar i syfte att omstrukturera sin modell för social marknadsekonomi på ett 
positivt sätt för samhället.

40. Europaparlamentet uppmanar till en minskning av antalet förmedlande organ som deltar 
i förvaltningen och kontrollen av sammanhållningsfonderna, vilket ska ske genom att 
man stärker samordningen mellan förmedlande organ av kritisk storlek och höjer deras 
kompetens och genom att man, där så är möjligt, identifierar gemensamma 
kontaktpunkter för stödmottagare. 

41. Europaparlamentet framhåller behovet av att tillhandahålla en ram som garanterar den 
rättsliga stabiliteten genom enkla, tydliga och förutsägbara regler, särskilt när det gäller 
förvaltning och revision. Parlamentet begär att retroaktiv tillämpning och tolkning av 
regler i största möjliga utsträckning ska undvikas. Parlamentet föreslår att det ska 
inledas en diskussion om tröskelvärdet för den totala felprocenten för varje år som 
programmets förvaltnings- och kontrollsystem anses fungera effektivt och om den 
förvaltande myndighetens kapacitet att följa denna bestämmelse i förordningen utan att 
det drabbar stödmottagarna. Parlamentet anser att detta tröskelvärde bör höjas till 
5 procent.

42. Europaparlamentet beklagar att FN:s mål för hållbar utveckling gradvis verkar ha 
förlorat terräng i EU:s narrativ, särskilt när det gäller insatser för att mildra kriser, vilket 
äventyrar möjligheterna att uppnå dessa mål senast 2030. Parlamentet uppmuntrar till 
fortsatt starkt engagemang från EU:s sammanhållningspolitiska fonder för att bidra till 
genomförandet av målen för hållbar utveckling på regional och lokal nivå, exempelvis 
med avseende på cirkulär ekonomi. Parlamentet betonar i detta sammanhang att 
aspekter som lika villkor och inkludering bör stärkas ännu mer inom regional 
utveckling. Parlamentet påminner om vikten av jämställdhetsintegrering i 
sammanhållningspolitiken och pekar på kvinnornas särskilda roll, i synnerhet i avlägsna 
landsbygdsområden, där de har en central roll i civilsamhället och inom hållbar 
ekonomisk tillväxt, men samtidigt möter olika svårigheter, t.ex. att komma in på 
arbetsmarknaden, erhålla lika lön och få tillgång till offentliga tjänster som hälso- och 
sjukvård och barnomsorg. 

43. Europaparlamentet stöder den utökade budget som för perioden 2021–2027 avsatts till 
den nya sammanhållningspolitiken, som i linje med den starka inriktningen på smarta, 
gröna och sociala åtgärder kommer att inge tillräckligt mycket förtroende för nya 
innovativa projekt. Parlamentet efterlyser en stark samordning mellan dessa fonder och 
program och åtgärder inom ramen för det nya europeiska Bauhaus-initiativet. 

44. Europaparlamentet betonar att investeringar i människor är avgörande för att hjälpa dem 
att utveckla sin kompetens och för att stimulera kreativitet och främja innovation. 
Volontärinsatser kan säkerligen bidra till detta. Parlamentet anser att välavlönad 
sysselsättning av god kvalitet, tillsammans med stöd till utbildning och omskolning, bör 
upprätthållas eller skapas för att bekämpa fattigdom, stödja integrationen av migranter 
och flyktingar, stärka den sociala sammanhållningen och se till att ingen hamnar på 
efterkälken.
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45. Europaparlamentet betonar vikten av att alltid upprätthålla principen om partnerskap i 
samband med planering, genomförande och övervakning av 
EU:s sammanhållningspolitik samt att etablera ett starkt samarbete mellan regionala och 
lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och andra intressenter. Parlamentet 
betonar att kommissionen bör vara mer aktiv när det gäller att skydda 
sammanhållningspolitiska medel från hot som uppstår till följd av pressen på 
demokratin och dess värden i vissa medlemsstater.

46. Europaparlamentet påminner om att följderna av brexit har bidragit till störningar i 
ekonomin, det interregionala samarbetet, forskningsekosystemen och 
utbildningssystemen i EU:s regioner. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att 
fortsätta att stödja regionala och lokala myndigheter som drabbats negativt av Förenade 
kungarikets utträde ur EU. Parlamentet anser att diskussionen om 
sammanhållningspolitiken efter 2027 kräver att man fortsatt tar hänsyn till brexits 
ihållande ekonomiska och sociala konsekvenser för EU:s regioner. Parlamentet 
uppmanar dessutom Förenade kungarikets regering att finansiera landets deltagande i 
Interregprogrammen.

47. Europaparlamentet påminner om att artikel 175 i EUF-fördraget föreskriver att 
kommissionen vart tredje år ska rapportera om de framsteg som har gjorts för att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Parlamentet anser att den 
kombinerade effekten av covid-19-krisen och kriget i Ukraina kommer att behöva 
analyseras noggrant i den nionde sammanhållningsrapporten senast i maj 2025.

48. Europaparlamentet efterlyser bättre tillgång till finansiering för att möjliggöra 
investeringar i den lokala energiomställningen, däribland energieffektivitet, 
decentraliserad energidistribution och ett starkt fokus på förnybara energikällor. 
Parlamentet framhåller i detta sammanhang behovet av stöd från 
sammanhållningspolitiken till energieffektiv renovering för att spara resurser och 
garantera bostäder åt alla. Parlamentet betonar dessutom vikten av att bevara och 
omvandla historiskt och socioekonomiskt betydelsefulla byggnader.

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att 
medlemsstaternas och de regionala och lokala myndigheternas offentliga 
sammanhållningspolitiska utgifter inom ramen för ESI-fonderna inte bör betraktas som 
nationella eller likvärdiga strukturutgifter enligt definitionen i stabilitets- och 
tillväxtpakten, särskilt om de inte avviker från uppfyllandet av Parisavtalets mål.

50. Europaparlamentet understryker att reglerna för statligt stöd bör anpassas till 
EU:s politik så att de sammanhållningspolitiska programmen, som måste följa alla 
regler för statligt stöd, inte förfördelas jämfört med annan EU-politik, som är 
undantagen från dessa regler. Parlamentet efterlyser dessutom att man, när så är möjligt, 
inför en presumtion om överensstämmelse med systemet för statligt stöd, för att 
jämställa EU:s olika investeringsstrategier och undvika konkurrens mellan dem.

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att stärka 
sina kommunikations- och synlighetsinsatser genom att förbättra informationsutbytet 
om insatser av strategisk betydelse och kommande förslagsinfordringar. Parlamentet 
välkomnar lanseringen av den nya databasen Kohesio och begär att webbplatsen snarast 
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möjligt ska göras tillgänglig på samtliga officiella EU-språk. Parlamentet betonar att 
Kohesio är tänkt att tillhandahålla data om samtliga sammanhållningsprojekt och 
territoriella projekt, inbegripet projekt som rör landsbygdsutveckling, som 
samfinansieras via Ejflu och Leader-programmet, och göra det möjligt för användarna 
att söka efter projekt med anknytning till deras tematiska områden, i syfte att 
tillhandahålla en plattform som delar god praxis och främjar framgångsrika projekt. 

52. Europaparlamentet betonar att annan EU-politik kan medföra att sammanhållningen 
undergrävs. Parlamentet välkomnar därför kommissionens åsikt att den övergripande 
politiken bör omfatta regional säkring och uppmanar kommissionen att även bedöma 
hur andra politikområden påverkar sammanhållningspolitikens effektivitet.

53. Europaparlamentet framhäver att det finns en risk för att de sammanhållningspolitiska 
utgifterna, precis som alla andra EU-utgifter, används för olaglig verksamhet med 
koppling till korruption och bedrägerier. Parlamentet begär att relevanta byråer och 
organ, i synnerhet Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning, ska få den finansiering och personal de behöver för att kunna 
göra utredningar och återkräva felaktigt använda medel. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående bedömning för att förhindra missbruk av EU-medel 
och brott mot rättsstatsprincipen, och att säkerställa efterlevnad av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna innan den godkänner partnerskapsöverenskommelser och 
sammanhållningspolitiska program. 

54. Europaparlamentet är bekymrat över att det genom kommissionens förslag REPowerEU 
skapas större utrymme för överföring av budgetanslag till faciliteten för återhämtning 
och resiliens från sammanhållningspolitiken. Parlamentet understryker att över 
100 miljarder euro i form av sammanhållningspolitiska resurser kommer att investeras i 
energiomställning, utfasning av fossila bränslen och förnybar energi fram till 2030. 
Parlamentet efterlyser därför ett påskyndat genomförande av sammanhållningspolitiken.

55. Europaparlamentet påminner om behovet av ett effektivt och harmoniserat 
genomförande på EU-nivå av den beredskapsplan för att trygga livsmedelstillgången 
och livsmedelsförsörjningen under kristider som fastställs i kommissionens meddelande 
om detta (COM(2021)0689).

56. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt 
medlemsstaternas nationella och regionala parlament.



PE731.571v02-00 22/39 RR\1260706SV.docx

SV

MOTIVERING

Kommissionen lade fram den åttonde sammanhållningsrapporten den 9 februari 2022, några 
månader efter antagandet av förordningen om gemensamma bestämmelser för 
finansieringsperioden 2021–2027. I den här specifika kontexten har föredraganden strävat 
efter att formulera konkreta förslag för sammanhållningspolitikens framtid på grundval dels 
av kommissionens rapport, dels av resultaten av förhandlingarna om förordningen om 
gemensamma bestämmelser.

I kommissionens rapport påpekas att sammanhållningspolitiken kan skapa trygghet för 
européerna på tre sätt: för det första genom att erbjuda dem positiva ekonomiska 
framtidsutsikter för den egna regionen, för det andra genom att ta upp deras hjärtefrågor när 
det gäller livskvalitet, sysselsättning och social integration och för det tredje genom att se till 
att kostnader och fördelar i samband med nya utmaningar fördelas rättvist.

Föredraganden har dragit lärdom av förhandlingarna om den senaste finansieringsperioden 
och kommit fram till att det förefaller osannolikt att programmen kan inledas i tid om 
FBR-förhandlingarna alltid leder till att förhandlingarna om förordningen om gemensamma 
bestämmelser och programmens start försenas. Föredraganden föreslår därför – som ett försök 
att finna en lösning på detta problem – att ha en enda förordning om gemensamma 
bestämmelser, men med två separata delar: en om politiska aspekter och en om finansiella 
frågor. Föredraganden hoppas att regionerna då kommer att kunna använda resultatet av de 
politiska förhandlingarna och börja formulera sina program redan på ett tidigare stadium.

I rapporten betonas att EU:s tillväxt under de kommande 30 åren kommer att drivas av den 
gröna och digitala omställningen. Omställningen kommer att skapa nya möjligheter, men 
kommer att kräva betydande strukturella förändringar som sannolikt kommer att skapa nya 
regionala skillnader. I linje med kommissionens rapport hävdar föredraganden att stöd från en 
ny FRO II behövs för att hjälpa regionerna att ställa om till klimatneutralitet senast 2050 och 
undvika nya regionala skillnader. Budgeten för denna FRO II bör läggas till de nuvarande 
sammanhållningsfonderna, och FRO II bör integreras fullt ut i förordningen om gemensamma 
bestämmelser och partnerskapsprincipen. FRO II bör stödja regioner med höga 
koldioxidutsläpp per capita och industrier i omställning, såsom stål- eller 
aluminiumbranschen. Regioner (på Nuts 3-nivå), oavsett kategori, bör ha tillgång till FRO II.

För att ytterligare förenkla sammanhållningspolitiken och med sikte på en ny FRO II, som 
kommer att omfatta de flesta övergångsregioner, förespråkar föredraganden att man inte 
längre ska använda begreppet övergångsregioner, utan endast mindre utvecklade regioner och 
mer utvecklade regioner. Mindre utvecklade regioner med upp till 90 procent BNP per capita 
jämfört med EU-genomsnittet bör få 85 procent medfinansiering, och mer utvecklade regioner 
med en BNP per capita på över 90 procent bör få 70 procent medfinansiering.

I kommissionens rapport betonas EU:s åtaganden inom ramen för den europeiska gröna given, 
med målet att göra EU:s ekonomi klimatneutral senast 2050. Detta kommer att kräva en 
snabb minskning av utsläppen av växthusgaser, mer investeringar i grön teknik och skydd 
av den naturliga miljön. Förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av 
ekosystemtjänster fortsätter i EU i alla ekosystem på land, i sötvatten och i havet. Under 
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programperioden 2021–2027 ska Eruf och Sammanhållningsfonden bidra med 30 respektive 
37 procent av unionens bidrag till utgifter som stöds för att uppnå de klimatmål som fastställts 
för unionens budget. Det görs dock ingen åtskillnad mellan begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, vilket bland annat har kritiserats av revisionsrätten. Därför är det oklart 
hur mycket sammanhållningspolitiken bidrar till EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050. 
Föredraganden anser att det är mycket viktigt att differentiera detta under nästa 
programperiod, eftersom sammanhållningspolitiken är ett unionsinstrument med kraft att styra 
regionerna mot framtiden.

I kommissionens rapport anges att trycket på demokratin och demokratiska värderingar ökar i 
vissa medlemsstater. Territoriella instrument för att engagera lokala aktörer i stora och mindre 
städer, på landet, i kustområden och på öar samt partnerskapsprincipen i 
sammanhållningspolitiken kan bidra till att möta trycket på demokratin genom att öka det 
decentraliserade ansvaret för EU:s politiska strategier. Föredraganden anser dock att 
kommissionen måste vidta ytterligare åtgärder för att skydda unionens budget i dessa 
medlemsstater.

Sysselsättningen inom jordbruk, skogsbruk och fiskeri i EU:s landsbygdsområden har minskat 
från 21 till 11,5 procent mellan 2000 och 2018, vilket kommissionen noterade i sin långsiktiga 
vision för EU:s landsbygdsområden och sin rapport om en verktygslåda för nationella och 
regionala beslutsfattare. Föredraganden anser därför att Ejflus investeringar måste inriktas 
mer på behoven för de människor på landet som inte arbetar inom dessa sektorer och som står 
inför problem som markförstöring, tillbakagång i stadskärnorna, områden med brist på hälso- 
och sjukvårdstjänster eller avsaknad av bredbandsinfrastruktur. För att uppnå detta anser 
föredraganden att det vore bra om Ejflu omfattades av samlingsförordningen om 
gemensamma bestämmelser.

I kommissionens rapport uppmärksammas särskilt regioner i ”medelinkomstfällan”. För att 
undvika att hamna i en utvecklingsfälla måste mindre utvecklade regioner främja utbildning, 
öka investeringarna i forskning och innovation och förbättra kvaliteten på sina institutioner. 
Mot bakgrund av dessa slutsatser anser föredraganden att det är mycket viktigt att 
kommissionen fastställer vika dessa regioner är och anslår större ESF+-belopp till utbildning 
under nästa programperiod.
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23.6.2022

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till utskottet för regional utveckling

över den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen: Åttonde 
sammanhållningsrapporten
(2022/2032(INI))

Föredragande av yttrande: Karlo Ressler

FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar den centrala roll som sammanhållningspolitiken spelar för 
att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i hela EU. Parlamentet är 
emellertid bekymrat över de ihållande ojämlikheterna, de socioekonomiska skillnaderna 
och den ojämna demografiska nedgången och över att många mindre utvecklade 
regioner hamnar på efterkälken och fastnar i en ”utvecklingsfälla” efter 
covid-19-pandemin. Parlamentet är dock övertygat om att sammanhållningspolitiken 
endast kan fortsätta att spela sin nuvarande roll som drivkraft för investeringar och nya 
jobb om den förfogar över solid finansiering.

2. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken måste bidra till 
genomförandet av EU:s allmänna politiska mål, särskilt FN:s mål för hållbar utveckling, 
Parisavtalet och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, och att den måste vara 
förenlig med övergripande principer såsom respekten för grundläggande rättigheter, 
bekämpning av diskriminering och principen om att inte orsaka betydande skada.

3. Europaparlamentet framhäver att sammanhållningspolitiken ytterligare måste stödja 
kampen mot klimatförändringarna, som påverkar underutvecklade regioner i 
oproportionerligt stor utsträckning, särskilt regionerna i södra och östra EU, liksom en 
rättvis omställning, särskilt med avseende på energifattigdom, jämställdhet mellan 
könen och jämställdhetsintegrering, företagande, sysselsättning, utbildning, forskning, 
innovation och infrastrukturutveckling, samtidigt som problemet med kompetensflykt 
måste åtgärdas. 

4. Europaparlamentet förespråkar att särskilt fokus ska läggas på sammanhållning i 
fattigare regioner och regioner med låg tillväxt, med utgångspunkt i erfarenheterna från 
initiativet för eftersläpande regioner. Parlamentet framhäver behovet av regional säkring 
och territoriella konsekvensbedömningar i samband med genomförandet av 
sammanhållningspolitiken, och ser fram emot det kommande offentliggörandet av 
specifika riktlinjer i detta avseende.
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5. Europaparlamentet är bekymrat över hur pandemin och kriget i Ukraina påverkar 
genomförandet av sammanhållningspolitiken, den sociala och ekonomiska situationen i 
medlemsstaterna och utvecklingsperspektiven för lokala och regionala aktörer, och 
framhäver att den pågående tillströmningen av ukrainska flyktingar på ett 
oproportionerligt sätt drabbar de medlemsstater som gränsar till Ukraina, vilket innebär 
en risk för att de sociala och ekonomiska skillnaderna ytterligare kommer att förvärras. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur pandemin och kriget i Ukraina 
påverkar projektgenomförandet och att göra nödvändiga justeringar för att säkerställa ett 
fullständigt genomförande liksom att i förekommande fall överväga möjligheten att 
förlänga genomförandeperioden för de projekt som påverkas. 

6. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken, med en budget på 
392 miljarder euro mellan 2021 och 2027, fortsatt är EU:s främsta investeringsverktyg, 
och noterar att dess andel av de offentliga investeringarna i medlemsstaterna ökade 
avsevärt under perioden 2014–2020, på grund av att de nationella offentliga 
investeringarna minskade till följd av den ekonomiska och finansiella krisen som i 
särskild utsträckning drabbade fattigare regioner. Parlamentet framhäver 
additionalitetsregelns betydelse.

7. Europaparlamentet betonar att även om finansiella instrument skulle kunna spela en 
större roll för att frigöra investeringar från den privata sektorn, så bör dessa fungera som 
ett komplement till direkta bidrag och stöd. Parlamentet anser att regionala och lokala 
myndigheter bör få direkt tillgång till sammanhållningsmedel.

8. Europaparlamentet betonar betydelsen av gränsöverskridande projekt och investeringar, 
och uppmanar kommissionen att utveckla finansieringsmöjligheter för att närmare 
sammanföra aktörer från olika regioner (genom Interreg). 

9. Europaparlamentet framhäver att det finns en risk för att de sammanhållningspolitiska 
utgifterna, precis som alla andra EU-utgifter, används för olaglig verksamhet med 
koppling till korruption och bedrägerier. Parlamentet begär att relevanta byråer och 
organ, i synnerhet Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning, ska få den finansiering och personal de behöver för att kunna 
göra utredningar och återkräva felaktigt använda medel. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en ingående bedömning för att förhindra missbruk av EU-medel 
och brott mot rättsstatsprincipen, och att säkerställa efterlevnad av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna innan den godkänner partnerskapsöverenskommelser och 
sammanhållningspolitiska program. 

10. Europaparlamentet är bekymrat över den stora förseningen vad gäller genomförandet av 
sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att de nationella myndigheterna vederbörligen beaktar den 
inhemska territoriella sammanhållningen vid utformningen och genomförandet av 
projekt som genomförs inom ramen för de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
skynda på antagandet av partnerskapsöverenskommelser och operativa program. 
Parlamentet betonar att ett utdraget underutnyttjande av sammanhållningsfonderna 
skulle kunna leda till en onormal eftersläpning i betalningarna under andra hälften av 
den innevarande fleråriga budgetramen, vilket skulle sätta ytterligare press på 
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betalningarna och de utestående åtagandena under förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen för perioden efter 2027.

11. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna på grund av det försenade 
genomförandet 2021 inte har gjort åtaganden för 46,4 miljarder euro i rubrik 2a i 
EU:s budget. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att analysera risken för 
underutnyttjande och att i förekommande fall göra nödvändiga justeringar för att 
säkerställa ett fullständigt genomförande av programmen för 2021–2027. Parlamentet 
efterlyser ytterligare förenkling och flexibilisering beträffande användningen av 
EU-medel för perioden 2014–2020, i synnerhet för projekt som drabbats hårt av kriget 
eller pandemin. 

12. Europaparlamentet är bekymrat över bristen på verkligt genomförande av 
partnerskapsprincipen och anser att lokala och regionala myndigheter och andra berörda 
parter, däribland civilsamhällesorganisationer och medborgarna, bör vara mer 
involverade i beslutsfattandet och finansieringsprocesserna. Parlamentet påminner om 
behovet av att i största möjliga utsträckning minimera den administrativa bördan för 
lokala och regionala myndigheter. 

13. Europaparlamentet beklagar att det faktum att faciliteten för återhämtning och resiliens 
är tidsbegränsad har tvingat medlemsstaterna att prioritera genomförandet av de 
nationella planerna för återhämtning och resiliens och befarar att detta skulle kunna 
påverka hur snabbt sammanhållningspolitiken genomförs. Parlamentet framhäver att det 
för att få till stånd största möjliga verkan måste säkerställas synergier mellan 
sammanhållningspolitiken, faciliteten för återhämtning och resiliens och andra politiska 
instrument, liksom att dessa instrument kompletterar varandra.

14. Europaparlamentet understryker att tekniskt bistånd fortsatt är avgörande för 
genomförandet av sammanhållningsfonderna. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att stödja och bistå medlemsstaterna för att påskynda utarbetandet och 
antagandet av partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen, särskilt 
i de regioner som gränsar till Ukraina, att öka sin närvaro på plats och att prioritera 
tekniskt stöd i fall där projektgenomförandet har försenats.

15. Europaparlamentet välkomnar den flexibilitet som introducerats genom de förslag som 
lagts fram genom sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (Care) för att hjälpa 
medlemsstaterna att hantera effekterna av kriget i Ukraina, med investeringsinitiativet 
mot effekter av coronaviruset och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset 
plus som förebild. Parlamentet understryker emellertid att den 
sammanhållningspolitiska finansieringen i första hand måste användas för dess 
långsiktiga politiska mål och inte får bli en finansieringskälla för att kompensera för 
brister vad gäller budgetflexibilitet eller krishanteringsmekanismer inom den fleråriga 
budgetramen.

16. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att utan dröjsmål säkerställa att 
tillräcklig finansiering finns att tillgå och att stöd utgår till de ansvariga myndigheter 
och icke-statliga organisationer som hanterar ukrainska flyktingar i EU:s medlemsstater, 
med särskilt fokus på de medlemsstater som tar emot den största andelen av 
flyktingarna. Parlamentet framhäver att en samfinansieringsnivå på 100 % alltid bör 
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tillämpas för stöd till enheter och familjer som tar emot flyktingar för att mildra bördan 
för de hushåll som tar emot flyktingar.

17. Europaparlamentet är bekymrat över att det genom kommissionens förslag till 
REPowerEU skapas större utrymme för överföring av budgetanslag till faciliteten för 
återhämtning och resiliens. Parlamentet understryker att över 100 miljarder euro i form 
av sammanhållningspolitiska resurser kommer att investeras i energiomställning, 
utfasning av fossila bränslen och förnybar energi fram till 2030. Parlamentet efterlyser 
därför ett påskyndat genomförande av sammanhållningspolitiken.
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1.7.2022

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK 
OCH LANDSBYGDENS UTVECKLING

till utskottet för regional utveckling

över den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU: Åttonde 
sammanhållningsrapporten
(2022/2032(INI))

Föredragande av yttrande: Dacian Cioloş

FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

1. Europaparlamentet påminner om att jordbruks- och djuruppfödningssektorn har 
genomgått många kriser, exempelvis klimatkrisen, handelskrig, pandemins följder och 
följderna av kriget i Ukraina, vilka har lett till höjningar av priset på energi, råvaror och 
insatsvaror. Parlamentet påpekar dessutom att olika kriser innebär särskilda utmaningar 
för sammanhållningspolitiken och den europeiska solidariteten, eftersom de 
destabiliserar jordbrukssektorn, minskar livsmedelstryggheten inom EU och unionens 
jordbruksproduktion och livsmedelsförsörjningen till tredjeländer samt ökar risken för 
utbredd ekonomisk stagflation, vilket framhäver och ökar de upplevda skillnaderna i 
välstånd mellan de enskilda medlemsstaterna och regionerna i EU, i synnerhet i 
landsbygdsområdena där risken för förlust av arbetstillfällen och fattigdom är särskilt 
kännbar. Parlamentet betonar att alla dessa kriser påverkar den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i jordbruksområdena och därmed den sociala och territoriella 
sammanhållningen. Parlamentet understryker därför att det omedelbart krävs lösningar 
som är anpassade till de brådskande behoven och framtida hoten genom utnyttjande av 
de instrument som finns inom ramen för både den gemensamma jordbrukspolitiken 
(GJP) och sammanhållningspolitiken.

2. Europaparlamentet påminner om den centrala roll som jordbrukarna och den 
jordbruksbaserade livsmedelssektorn spelar och har spelat särskilt under covid-19-
pandemin, trots enorma ökningar av insatskostnaderna och logistiska svårigheter, när 
det gäller att säkerställa en fortsatt tillgång till livsmedel av god kvalitet till överkomliga 
priser, i synnerhet med korta leveranskedjor och lokalt odlade livsmedel. Parlamentet 
anser därför att den lokala försörjningen bör utvecklas så att den blir permanent, 
eftersom den garanterar ökade inkomster för jordbrukarna och ger konsumenterna 
tillgång till kvalitetsprodukter.
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3. Europaparlamentet påminner om att den ekologiska omställningen inom 
livsmedelsproduktionen skulle kunna utgöra en win-win-situation för 
primärproducenter, miljön och samhället som helhet. Parlamentet betonar därför att den 
europeiska gröna given, särskilt från jord till bord-strategin, kan vara verktyg för en mer 
harmoniserad, sammanhållen och hållbar utveckling i EU.

4. Europaparlamentet lovordar de viktiga insatserna av migrerande arbetstagare under 
pandemin, då de hjälpte jordbrukarna i EU inom den arbetsintensiva jordbrukssektorn.

5. Europaparlamentet betonar att landsbygdsområden har blivit mer attraktiva för 
människor från andra regioner till följd av covid-19-pandemin, vilket har skapat 
förutsättningar för en vändning av vissa av de negativa trenderna i landsbygdsområden. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att ägna större 
uppmärksamhet åt och satsa mer resurser på utvecklingen av dessa regioner, särskilt på 
områden som utvecklingen av digital infrastruktur i regioner där tillgången till internet 
ligger under EU-genomsnittet.

6. Europaparlamentet påminner om behovet av ett effektivt och harmoniserat 
genomförande på EU-nivå av den beredskapsplan för att trygga livsmedelstillgången 
och livsmedelsförsörjningen under kristider som fastställs i kommissionens meddelande 
om detta (COM(2021)0689).

7. Europaparlamentet betonar vikten av att öka motståndskraften i unionens system för 
jordbruksbaserade livsmedel och utrusta det med de verktyg och den flexibilitet som 
krävs för att hantera nya kriser, såsom Rysslands angrepp på Ukraina, genom att 
investera i forskning och innovation, tekniskt bistånd till jordbrukare för att de ska 
kunna få tillgång till olika typer av finansiering av digitalisering, 
marknadsföringskampanjer för att utöka den ekologiska sektorn samt övergången till ett 
mer hållbart och territoriellt sammankopplat jordbruk. Parlamentet påminner om det 
grundläggande behovet av att trygga livsmedelsförsörjningen i EU och globalt, särskilt i 
sårbara tredjeländer, och om unionens ansvar gentemot tredjeländer som är beroende av 
livsmedelsimport. Parlamentet understryker i detta sammanhang att ett fullständigt 
utnyttjande av potentialen i en hållbar europeisk jordbruksproduktion är en nödvändig 
förutsättning för att trygga vår kontinents livsmedelsförsörjning.

8. Europaparlamentet noterar att sammanhållningspolitiken och de regionala 
miljöstrategierna erbjuder möjligheter att stödja jordbrukares och skogsförvaltares 
hållbara investeringar i anpassning till klimatförändringarna, särskilt förebyggandet av 
översvämningar, torka och bränder. Parlamentet föreslår att sådana möjligheter ska 
lyftas fram i framtiden för att uppmuntra medlemsstaterna och de regionala 
myndigheterna att fullt ut utnyttja dem.

9. Europaparlamentet påminner om den positiva inverkan som den gemensamma 
jordbrukspolitiken har haft på de europeiska regionerna under de senaste 60 åren, 
särskilt när det gäller att mildra den demografiska utvecklingen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra komplementariteten, samordningen, flexibiliteten och 
samstämmigheten och att anta en övergripande strategi för all EU-politik för 
genomförandet av EU-medel samt att prioritera påskyndandet av synergier och 
tillgången till finansiering, särskilt för sammanhållnings- och jordbrukspolitiken, 
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inbegripet projekt som finansieras via faciliteten för återhämtning och resiliens, genom 
att säkerställa samordning, komplementaritet och samstämmighet när det gäller 
landsbygdsutveckling, hållbarhet inom jordbruket och territoriell sammanhållning. 
Parlamentet understryker att EU-politiken och den nationella politiken måste samordnas 
effektivt och de administrativa hindren undanröjas under genomförandet för att 
regionerna och territorierna ska kunna dra full nytta av de möjligheter som dessa 
finansiella instrument erbjuder.

10. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att betona att landsbygdsutvecklingen i 
öregioner står inför särskilda utmaningar.

11. Europaparlamentet understryker att EU:s sammanhållningspolitik är viktig för 
landsbygdsområdena, där närmare 30 % av EU:s befolkning bor och vilka utgör över 
80 % av EU:s yta. Parlamentet påminner om att EU:s landsbygd är hjärtat i vår 
livsmedelsproduktion och utgör en tillgång för vår kontinent. Parlamentet betonar den 
roll som en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden bör spela när det gäller att 
främja synergier mellan olika politikområden i EU genom att det inrättas en flexibel 
ram för samarbete, på grundval av ett fortlöpande stöd till jordbrukarna, mellan 
myndigheter och berörda parter och genom att de initiativ genomförs som anges i 
handlingsplanen för landsbygden. Parlamentet understryker vikten av att tillämpa 
principen om partnerskap och att lokala och regionala aktörer deltar i planeringen, 
genomförandet och övervakningen av landsbygdsutvecklingen och den territoriella 
sammanhållningen. Parlamentet framhäver behovet av att fastställa mål 
för sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken som är 
sinsemellan konsekventa och jämförbara. Parlamentet betonar att man i dessa processer 
bör ta hänsyn till genusperspektivet.

12. Europaparlamentet konstaterar att avfolkningen har en negativ inverkan på EU:s 
sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållning, särskilt på landsbygden och i 
avlägsna områden. Parlamentet betonar att detta ökar det ekonomiska utanförskapet 
samt såväl risken för socialt utanförskap som fattigdomsrisken. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen och medlemsstaterna att avsätta mer medel från den regionala 
utvecklingsfonden och sammanhållningspolitiken för finansiering i landsbygdsområden.

13. Europaparlamentet understryker jordbrukssektorns betydelse för att skapa sysselsättning 
och trygga försörjningsmöjligheterna på landsbygden och behovet av att bekämpa att 
landsbygdsområden avfolkas och överges, vilket är särskilt allvarligt i avlägsna regioner 
och bergsregioner på grund av jordbruksverksamhetens låga inkomst- och 
produktionspotential i dessa områden. Parlamentet betonar problemet med 
befolkningens åldrande i unionen, som skulle kunna förvärras under de kommande åren. 
Parlamentet betonar vikten av att främja åtgärder som syftar till att stabilisera 
befolkningsmängden i landsbygdsområden, vilket innebär att man behöver vidta riktade 
politiska åtgärder och anslå nödvändiga medel, skapa och underlätta villkor som främjar 
skapandet av arbetstillfällen av god kvalitet och lockar nya invånare och ungdomar till 
landsbygdsområden samt främja sysselsättning för ungdomar inom jordbrukssektorn, 
minska löneskillnaderna mellan jordbrukssektorn och andra sektorer, kartlägga 
lösningar för att säkerställa inkomstkompensation för jordbrukare i proportion till den 
snabba prisökningen, öka arbetskraftens produktivitet och företagens konkurrenskraft, 
förbättra den digitala uppkopplingen genom höghastighetsnät på landsbygden, höja 
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anslagen för modernisering och digitalisering av jordbruks- och 
djuruppfödningsföretagen samt förbättra livskvaliteten genom att uppmuntra 
investeringar i infrastruktur, särskilt sjuk- och hälsovårdsinfrastruktur, skolinfrastruktur 
och väginfrastruktur, och i tjänster.

14. Europaparlamentet betonar behovet av att fortsätta att investera i den digitala och gröna 
omställningen samt i innovation och kompetensutbildning på landsbygden för att 
minska klyftorna mellan landsbygds- och stadsområden och göra landsbygdsområdena 
mer attraktiva och dynamiska överlag. Parlamentet beklagar att bara var sjätte person på 
EU:s landsbygd i nuläget har tillgång till bredbandsnät med mycket hög hastighet. 
Parlamentet understryker att övergången till en digital och moderniserad 
jordbruksmodell inte är möjlig om man inte lyckas förbättra konnektiviteten på EU:s 
landsbygd. Parlamentet betonar den roll som lokala myndigheter, arbetstagare och 
företag i underutvecklade regioner spelar när det gäller att tillhandahålla utbildning för 
att bättre förbereda invånarna på nya utmaningar, vilket skulle hjälpa lokala 
myndigheter, arbetstagare och företag att ta större hänsyn till de nya utmaningar som 
underutvecklade regioner står inför. Parlamentet konstaterar att den digitala 
omvandlingen fortfarande är ojämn i Europa. Parlamentet betonar det akuta behovet av 
att stärka EU:s centrala digitala kapacitet.

15. Europaparlamentet konstaterar att en bättre tillgång till gröna transporter och tjänster på 
landsbygden och i avlägsna områden är avgörande för att man ska kunna ta itu med den 
sociala och digitala utestängningen av befolkningsgrupper i dessa regioner. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att erkänna landsbygdsområdenas och de avlägsna 
områdenas betydelse, med tanke på deras mångfald, och utveckla deras potential genom 
att stimulera investeringar i den lokala ekonomin, främja entreprenörskap och förbättra 
infrastrukturen i dessa områden.

16. Europaparlamentet konstaterar att mindre utvecklade regioner i betydligt högre grad är 
beroende av sysselsättning inom jordbruket och att de därför drabbas av större negativa 
effekter av ekonomisk omstrukturering och modernisering av jordbruket som kräver 
mindre arbetskraft. Parlamentet anser därför att man måste undersöka nya möjligheter 
att behålla människor i dessa områden, till exempel genom att bygga ut 
landsbygdsturismen.

17. Europaparlamentet konstaterar att nedläggning av jordbruksmark kan ha en negativ 
inverkan på den biologiska mångfalden, eftersom jordbruksmetoder bevarar livsmiljöer 
och landskapselement med stor biologisk mångfald.

18. Europaparlamentet framhåller den viktiga roll som Leader-programmet spelar i 
landsbygdsområden när det gäller att göra lokala aktörer delaktiga i utformningen och 
genomförandet av strategier, i beslutsfattandet och i resurstilldelningen för utvecklingen 
av deras landsbygdsområden. Parlamentet konstaterar att samhälls- och 
medborgarinitiativ i hög grad kan stödja den lokala ekonomin, den sociala 
sammanhållningen och den ekologiska omställningen samt begränsningen av och 
anpassningen till klimatförändringarna. Parlamentet konstaterar vidare att lokala 
aktionsgrupper och Leader-programmet kan utgöra grundläggande verktyg för att uppnå 
detta. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka Leader-programmet, särskilt 
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dess budget, och att säkerställa att programmets ekonomiska resurser når ut till 
projekten på plats.

19. Europaparlamentet understryker behovet av en bättre undersökning av och anpassning 
till klimatförändringarnas effekter på de europeiska regionerna, särskilt i 
jordbrukssektorn, eftersom detta utgör ett betydande hot mot dessa regioners framtid.

20. Europaparlamentet betonar att jämlikhets- och integrationsfrågor spelar en ännu mer 
central roll i den regionala utvecklingen. Parlamentet framhåller ungdomarnas särskilda 
roll i sammanhållningspolitiken.

21. Europaparlamentet påminner om att några medlemsstater är hårdare drabbade av 
följderna av kriget i Ukraina, och uppmanar kommissionen att avsätta de ytterligare 
medel som behövs för att genomföra sammanhållningspolitiken i dessa länder, med 
tonvikt på flexibla överföringsmöjligheter mellan olika fonder om medlen inte har 
utnyttjats.

22. Europaparlamentet framhåller att kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av skillnaderna 
i utveckling i EU:s medlemsstater och regioner. Parlamentet noterar det stora behovet 
av att skapa en gynnsam miljö för kvinnliga företagare på landsbygden, däribland 
rättsligt och politiskt stöd, vilket leder till ökad tillgång till information, kunskap och 
färdigheter samt underlättar tillgången till ekonomiska resurser och därmed leder till fler 
arbetstillfällen på landsbygden.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kartlägga och genomföra nödvändiga 
flexibilitetsmekanismer för att säkerställa överföringen av EU-medel som inte har 
utnyttjats, genom att kanalisera dem till olika sektorer inom jordbruket, särskilt i syfte 
att utveckla råvarubearbetningssektorn samt stärka de korta livsmedelskedjorna och 
handeln med lokalt odlade livsmedel.

24. Europaparlamentet påminner om att artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, som handlar om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, 
föreskriver att landsbygdsområden ska prioriteras. Parlamentet noterar dock att 
tilldelningen av sammanhållningsmedel inte i tillräcklig utsträckning beaktar 
landsbygdsområdena och deras särskilda behov. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att överväga att utarbeta en tydlig metod för att bedöma hur stor andel av 
sammanhållningsmedlen som ska avsättas för landsbygdsområdena.

25. Europaparlamentet understryker betydelsen av att öka utbudet av arbetstillfällen som 
kan erbjudas ukrainska flyktingar, och uppmanar kommissionen att utarbeta strategier 
och åtgärder som det för detta ändamål finns ett akut behov av.
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