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FÖRSLAG

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

A. Europaparlamentet anser att EU:s sammanhållningspolitik fortfarande utgör en av den 
europeiska integrationsprocessens grundstenar, och att den spelar en aktiv roll för att 
minska skillnader och eftersläpning i utvecklingen.

1. Europaparlamentet anser att EU:s regionalpolitik i många år visat den europeiska 
allmänheten sitt unika europeiska mervärde genom att på ett effektivt sätt främja 
ekonomisk och social sammanhållning inom hela EU och samtidigt bidra till att målen i 
Lissabonstrategin för tillväxt och arbetstillfällen och Göteborgsmålen för hållbar 
utveckling uppnås. Parlamentet motsätter sig därför varje försök till en 
åternationalisering av sin gemenskapspolitik. Parlamentet upprepar än en gång den 
ståndpunkt som den sedan länge intagit att sammanhållningspolitiken bör relatera till 
EU:s hela territorium och att största delen av de tillgängliga finansiella resurserna bör 
inriktas på behoven i mindre utvecklade regioner.

2. Europaparlamentet anser det nödvändigt att ändamålsenlig finansiering garanteras i den 
nya fleråriga budgetplanen efter 2013, så att sammanhållningspolitiken inte enbart kan 
utföra sina traditionella uppgifter på ett framgångsrikt sätt utan också ta itu med ett antal 
nya globala utmaningar med stor territoriell inverkan, såsom klimatförändring och 
förändringar i demografin, avfolkning, anpassning till globaliseringen, 
landbygdsområdenas återhämtning, energieffektivitet och urbana områden, som det 
redogörs närmare för i kommissionens fjärde rapport om ekonomisk och social 
sammanhållning (KOM(2007)0273). Parlamentet anser därför att ett belopp på bara 
0,35 procent av EU:s BNP inte på långa vägar kommer att vara tillräckligt för att 
finansiera denna politik.

3. Europaparlamentet anser att tillräckliga ekonomiska resurser måste anslås till 
sammanhållningspolitiken på gemenskapsnivå för att åstadkomma verklig konvergens 
och med framgång tackla regionala och intraregionala skillnader och orättvisor som 
fortfarande kvarstår när det gäller sysselsättning, transportinfrastruktur, tillgänglighet, 
innovationskapacitet samt den tekniska klyftan mellan de mer utvecklade och de mer 
eftersatta regionerna. Parlamentet betonar särskilt sammanhållningspolitikens roll för att 
hjälpa regioner, t.ex. bergs- och öregioner, glesbefolkade regioner och gränsområden att 
komma över sina permanenta geografiska och strukturella handikapp. Parlamentet anser 
också att en ordentligt finansierad sammanhållningspolitik är en grundläggande 
förutsättning för framgångsrik assimilering av framtida utvidgningar. 

4. Europaparlamentet betonar att samtidigt som man vidtar åtgärder mot bedrägerier och 
oegentligheter och ser till att det finns adekvata ekonomiska kontrollsystem måste man 
förenkla förfarandena för genomförandet av strukturfonderna, särskilt förvaltnings- och 
kontrollsystemen. Parlamentet noterar att de invecklade systemen i viss utsträckning är 
orsaken till att medlemsstaterna i så liten utsträckning har utnyttjat de resurser som 
finns. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag nyligen om en översyn av EU:s 
sammanhållningspolitik i samband med finanskrisen, vilket innehåller konkreta förslag 
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till förenkling av relevanta förfaranden, och ser fram mot det senaste av kommissionens 
paket med förslag om förenklingsåtgärder som är planerat till början av 2009. Dessa 
åtgärder bör genomföras omedelbart och leda till en tydlig ansvars- och 
befogenhetsfördelning mellan EU, medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna. 

5. Europaparlamentet noterar att kommissionen för första gången deltagit i en systematisk 
utvärdering av hur effektiva verksamhetsprogrammen för 2000–2006 varit. Parlamentet 
väntar med stort intresse på resultaten från denna utvärdering som är ett allvarligt försök 
att mäta hur effektiva åtgärderna inom sammanhållningspolitiken är. Parlamentet 
noterar dock att det är oerhört svårt att redan nu fullt ut utvärdera de positiva effekter 
som sammanhållningspolitiken har haft i verkligheten, eftersom de fullständiga 
effekterna av genomförda åtgärder kommer att bli synliga först på ett senare stadium, 
och eftersom effekterna inte kan mätas i rent ekonomiska termer.

6. Europaparlamentet understryker att sammanhållningspolitiken inte får betraktas enbart 
som ett instrument för att nå målen för annan sektorspolitik. Sammanhållningspolitiken 
är nämligen ett mycket viktigt självständigt gemenskapspolitikområde som dessutom 
åstadkommer väsentligt mervärde.

7. Europaparlamentet inser att den pågående finansiella krisen på ett avgörande sätt ändrat 
den ekonomiska och finansiella situationen i många medlemsstater. Parlamentet noterar 
att nationella investeringsprioriteringar kan ändras till följd av denna kris och att flera 
verksamhetsprogram därför eventuellt måste justeras. Parlamentet understryker att 
medlemsstaterna också kan komma att råka ut för likviditetsproblem som hindrar dem 
från att garantera betalning av nationella bidrag till genomförandet av strukturella 
åtgärder och strukturprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedriva ett nära 
samarbete med medlemsstaterna i ett gemensamt försök att åter få fart på den 
europeiska ekonomin. 

8. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens förslag om att ändra 
gällande lagstiftningsram för strukturfonderna 2007–2013 i syfte att förenkla systemet 
och påskynda och underlätta betalningarna till medlemsstaterna. Parlamentet anser att 
förslagen utgör ett viktigt första steg mot att stödja medlemsstaterna i deras insatser för 
att motverka de negativa effekterna av den rådande ekonomiska krisen. Därför 
välkomnar parlamentet kommissionens beslut att senarelägga slutdatum för 
verksamhetsprogrammen under programperioden 2000–2006.

9. Europaparlamentet framhåller att det grundläggande syftet med EU-finansieringen är att 
förbättra EU-medborgarnas livskvalitet och uppmanar därför medlemsstaterna att 
förvalta EU-medlen på bästa möjliga sätt. Parlamentet erinrar om behovet av gott styre 
och vikten av att bekämpa bedrägerier, korruption och organiserad brottslighet, som 
direkt strider mot de underliggande principerna för EU:s budget. Parlamentet välkomnar 
därför Olafs insatser i detta avseende.

10. Europaparlamentet rekommenderar i samband med den territoriella sammanhållningen 
att målet för det europeiska territoriella samarbetet stärks kraftigt både i politiskt och i 
finansiellt hänseende och föreslår att extra medel ska garanteras för nästa 
programperiod. Parlamentet välkomnar kommissionens färska ansträngningar att stärka 
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det territoriella samarbetet genom att skapa strukturer för gränsöverskridande samarbete 
för länder som har liknande problem. Parlamentet noterar med stort intresse 
Östersjöstrategin som visar att liknande strategier i framtiden också kan användas för 
andra regioner, t.ex. Svartahavsregionen eller andra typer av territorier.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett heltäckande system för 
övergångsstöd för perioden efter 2013 för de regioner som kommer att överskrida 
tröskeln på 75 procent av BNP. Det är mycket viktigt att dessa ”övergångsregioner” 
hanteras separat. De kommer fortfarande att befinna sig i en övergångsfas i sin 
utveckling och bör därför ges en mer tydligt definierad ställning med överblickbara 
regler och säkrare garantier om att få övergångsstöd från strukturfonderna under nästa 
programperiod. Övergångsarrangemang bör inrättas också för medlemsstater som 
lämnar sammanhållningsfonden, så att de konvergensnivåer som har uppnått kan 
konsolideras. 

12. Europaparlamentet följer med intresse diskussionen om att nästa budgetplan bör avse en 
femårsperiod i stället för den nuvarande sjuårsperioden så att den sammanfaller med 
Europeiska kommissionens och Europaparlamentets mandatperiod. Parlamentet är dock 
medvetet om de stora svårigheterna att genomföra strukturfondernas fleråriga program 
under en så kort programperiod och föreslår därför att sammanhållningspolitiken 
planeras för en tioårsperiod med en ordentlig översyn av regelverken och de operativa 
ramarna efter de första fem åren.

13. Europaparlamentet framhåller de positiva effekterna av de nya initiativen Jessica, 
Jaspers och Jeremie, som finansieras av Europeiska investeringsbanken och andra 
institutioner och efterlyser en förlängning av dessa initiativ under nästa fleråriga 
budgetram.

14. Europaparlamentet påminner om att man under förhandlingarna om förordningarna om 
strukturfonderna 2007–2013 vid det informella trepartssamtalet lade fram ett förslag till 
omfördelning av outnyttjade resurser, som förloras till gemenskapens 
sammanhållningsbudget (rubrik 1b) och till andra verksamhetsprogram med bättre 
upptagningsförmåga på grund av regeln om N+2/N+3, genom att inrätta en ny 
gemenskapsreserv för prestationer vilken skulle vara en mekanism för att belöna 
framsteg. Parlamentet beklagar stort att rådet vid den tidpunkten inte accepterade detta 
förslag. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin kommande halvtidsöversyn 
reagera på parlamentets förslag, och rekommenderar kommissionen att börja med en 
analys av vilka effekter det skulle ge om man använde detta instrument i praktiken. 
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