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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sin resolution av den 11 maj 2016 om ett snabbare genomförande av 

sammanhållningspolitiken1,  

– med beaktande av sin resolution av den 27 november 2014 om förseningar i starten för 

sammanhållningspolitiken 2014–20202, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2014 om EU-medlemsstaternas 

beredskap för att snabbt och effektivt inleda den nya programplaneringsperioden för 

sammanhållningspolitiken3, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2016 om halvtidsöversynen av den 

fleråriga budgetramen 2014–20204, 

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om investeringar i 

sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och 

investeringsfondernas bidrag; en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen 

om gemensamma bestämmelser5, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 november 2015 om en förenklad och mer 

resultatinriktad sammanhållningspolitik 2014–20206,  

– med beaktande av frågan till kommissionen om försenat genomförande av den 

europeiska struktur- och investeringsfondens (ESI)-fondernas operativa program – 

inverkan på sammanhållningspolitiken och framtida riktning (O-000005/2017 – B8-

                                                 
1  Antagna texter, P8_TA(2016)0217. 
2  EUT C 289, 9.8.2016, s. 50. 
3  EUT C 482, 23.12.2016, s. 56. 
4  Antagna texter, P8_TA(2016)0412. 
5  Antagna texter, P8_TA(2017)0053. 
6  Antagna texter, P8_TA(2015)0419. 



 

 

0202/2017), 

– med beaktande av protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, 

– med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Det sena slutförandet av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2014–2020 och 

det sena antagandet av de europeiska struktur- och investeringsfondsförordningarna 

(ESI-fonderna) ledde till förseningar i processen för antagande och genomförande av 

partnerskapsavtal och operativa program, utnämning av förvaltnings-, certifierings- och 

revisionsmyndigheter, förfarande för fastställande och uppfyllande av förhandsvillkor 

samt genomförande av projekt på lokal, regional och nationell nivå. Även om det saknas 

faktisk information om – och analyser av – orsakerna till dessa förseningar så påverkar 

de ESI-fondernas potential att öka konkurrenskraften och den sociala, ekonomiska och 

territoriella sammanhållningen under den första delen av programperioden. 

B. 564 operativa program inom ESI-fonderna har nu antagits och kommissionen har 

mottagit meddelanden om utnämning av myndigheter avseende 374 operativa program. 

Mellanliggande betalningar kan inte ske utan utnämning av förvaltande myndigheter. 

Enligt uppgifter per den 30 november 2016 har endast 14,75 miljarder euro i 

mellanliggande betalningar utbetalats, vilket skulle innebära att betalningsbehoven är 

mindre än man ursprungligen hade beräknat. 

C. I samma skede av den senaste programplaneringsperioden, och trots liknande 

förseningar och tekniska hinder som hänförde sig till kraven på förvaltnings- och 

kontrollsystem, registrerades redan i juli 2009 ett utnyttjande av mellanliggande 

betalningar, och enligt betalningsbemyndigandena i 2010 års budget förväntades 

genomförandet av sammanhållningsprogrammen nå full marschfart samma år. 

D. Den nuvarande nivån på mellanliggande betalningar motsvarar en relativt låg andel av 

programmets totala anslag när man beaktar hur programplaneringsperioden fortskrider. 

Parlamentet oroas över att enligt medlemsstaternas prognoser från hösten 2016 kommer 

detta att fortsätta på samma sätt. 

E. Ett försenat genomförande och därigenom lägre betalningsbehov medförde, genom 

förslag till ändringsbudget nr 4/2016, en minskning av betalningarna under rubrik 1b 

med 7,2 miljarder redan under 2016. Något liknande förslag till ändringsbudget 

behövdes inte i motsvarande skede under programperioden 2007–2013. 

Betalningsbemyndigandena kommer att minska med nästan 24 % för 2017 jämfört med 

2016. 

F. Det behövs ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna och de europeiska 

institutionerna för att säkerställa att betalningsbemyndiganden för 

sammanhållningspolitiken i EU-budgeten för 2018 stabiliseras på en tillfredsställande 

nivå och den övergripande betalningsplanen för 2014–2020 respekteras eller, i 

tillämpliga fall, anpassas till den rådande situationen. 

G. Administrativ kapacitet såväl på nationell som på regional och lokal nivå är en viktig 

förutsättning för att sammanhållningspolitiken ska kunna genomföras med framgång. 

1. Europaparlamentet upprepar att investeringar från ESI-fonderna bidrar till att minska 



 

 

ekonomiska, sociala och territoriella skillnader inom och mellan EU:s regioner, 

generera smart och hållbar tillväxt för alla och skapa sysselsättning. Parlamentet 

uttrycker därför oro över att ytterligare förseningar i genomförandet av 

sammanhållningspolitikens operativa program kommer att inverka negativt på 

uppnåendet av dessa mål och dessutom bidra till att öka skillnaderna i den regionala 

utvecklingen. 

2. Europaparlamentet erkänner att införandet av flera nya krav såsom tematisk 

koncentration, förhandsvillkor och finansiell förvaltning visserligen säkerställde att 

programmen fick bättre resultat, men i samband med det sena antagandet av 

lagstiftningsramen även bidrog till förseningarna i genomförandet. Parlamentet 

framhåller att den nuvarande genomförandetakten riskerar att leda till att stora belopp 

återtas under de kommande åren, och betonar att alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för 

att undvika detta. Parlamentet uppmanar kommissionen att ange vilka åtgärder den 

planerar på detta område. 

3. Europaparlamentet anser att på grund av dessa förseningar i genomförandet kan 

användningen av finansieringsinstrument inom ramen för ESI-fondernas operativa 

program öka den redan befintliga risken för av låg utbetalningstakt, stora 

kapitaltilldelningar, oförmåga att locka tillfredsställande nivåer av privat kapital, 

begränsad hävstångseffekt samt problematisk revolvering. Parlamentet konstaterar att 

det behövs ytterligare förtydliganden och åtgärder för att nå en jämn kapacitetsnivå när 

det gäller att använda finansieringsinstrument som hävstångsverktyg i medlemsstaterna, 

och uppmanar medlemsstaterna att på ett balanserat sätt använda dessa instrument som 

kommissionen och EIB har tagit fram. Parlamentet påminner även om möjligheten att 

kombinera finansiering från ESI-fonderna och Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) för att kunna bemöta de sjunkande investeringarna, i synnerhet i de 

branscher som har bäst förutsättningar att främja tillväxt och sysselsättning. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut tillämpa 

och utnyttja flexibiliteten inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten, med tanke på 

att den ekonomiska krisen i många medlemsstater har gett upphov till 

likviditetsunderskott och brist på statliga medel till offentliga investeringar och att 

sammanhållningspolitikens medel håller på att bli den främsta källan till offentliga 

investeringar. 

5. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att i nära samarbete med 

medlemsstaterna och på grundval av en objektiv analys av orsakerna till de nuvarande 

förseningarna lägga fram en plan för att påskynda genomförandet av 

sammanhållningspolitiken under första kvartalet 2017 i syfte att snabbare kunna 

genomföra ESI-fondernas operativa program. Parlamentet understryker dock i detta 

sammanhang att för att snabbt nå goda resultat måste man se till att säkerställa en låg 

felprocent, bekämpa bedrägerier och stärka den administrativa kapaciteten på nationell, 

regional och lokal nivå. Parlamentet anser att skräddarsydda åtgärder bör följa analysen 

i den sammanfattande rapporten av de årliga programgenomföranderapporterna för 

genomförandet 2014–2015 som offentliggjordes av kommissionen i slutet av 2016, samt 

uppmanar medlemsstaterna att kontinuerligt bevaka de framsteg som görs i 

genomförandet av projekten. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet och 

mervärdet av att koncentrera insatserna på tematiska mål i prioriterade sektorer. 

Dessutom uppmanas kommissionen att fortsätta att ge stöd genom arbetsgruppen för 

bättre genomförande och förelägga parlamentet en handlingsplan över sin verksamhet. 



 

 

6. Europaparlamentet är bekymrat över förseningarna i valet av förvaltnings-, 

certifierings- och revisionsmyndigheter, vilket leder till förseningar i inlämnandet av 

betalningsansökningar. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att slutföra 

urvalsprocessen samt kommissionen att ge förvaltnings-, certifierings- och 

revisionsmyndigheterna den tekniska hjälp och rådgivning de behöver för att underlätta 

och påskynda genomförandet av operativa program på fältet, däribland för 

projektplanering, förenkling och påskyndande av systemet för ekonomisk förvaltning 

och kontroll och avtals- och övervakningsförfaranden.  

7. Europaparlamentet erkänner att ett snabbare och effektivare genomförande av ESI-

fondernas operativa program har en direkt koppling till en ökad förenkling. Parlamentet 

noterar i detta hänseende de prioriteringar som lades fram inom ramen för 

samlingsförslaget. Parlamentet konstaterar dock att ytterligare ansträngningar bör göras, 

i synnerhet när det gäller kostnader för projektledning, heterogenitet och återkommande 

ändringar av regler, komplexa godkännandeförfaranden för större projekt, offentlig 

upphandling, olösta egendomsförhållanden, långvariga tillstånds- och 

beslutsförfaranden, retroaktiv tillämpning av revisions- och kontrollbestämmelser, 

försenade betalningar till stödmottagare, svårigheter att kombinera ESI-medel med 

andra finansieringskällor, regler om statligt stöd samt långsam tvistlösning. 

Kommissionen uppmanas att säkerställa en vederbörlig samordning och genomföra en 

kraftig förenkling av reglerna om statligt stöd samt säkerställa att de är förenliga med 

sammanhållningspolitiken. Parlamentet påminner om att det även behövs insatser för att 

förbättra rapporteringen av resultaten av investeringar från ESI-fonderna. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga och utveckla lösningar – 

däribland ytterligare flexibilitetsformer såsom flexibilitet mellan prioriteringar och 

operativa program på begäran av de relevanta förvaltningsmyndigheterna – i enlighet 

med Europa 2020-strategins mål, samtidigt som man säkerställer den nödvändiga 

stabiliteten och förutsägbarheten och det redan föreslagna återtagandet till EU:s budget 

från bland annat rubrik 1b som en följd av att åtgärder helt eller delvis inte genomförts, 

även med tanke på den framtida programplaneringsperioden. 

9. Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för att garantera och underlätta synergier 

mellan EU:s finansieringsmöjligheter, såsom ESI-fonderna, Horisont 2020 och Efsi, 

genom gemensam finansiering, nära samarbete mellan behöriga myndigheter och stöd 

för åtgärder inom smart specialisering, samt genom närmare samarbete med nationella 

organ som garanterar förmånliga lån till projekt i linje med målen i de operativa 

programmen. 

10. Europaparlamentet efterlyser bättre kommunikation mellan kommissionens strukturer 

(respektive generaldirektorat), mellan kommissionen och medlemsstaterna samt med 

nationella och regionala myndigheter eftersom detta är en förutsättning för att öka 

utnyttjandegraden och kvaliteten på de sammanhållningspolitiska åtgärderna. 

11. Europaparlamentet understryker mervärdet av antagandet av en resultatbaserad metod 

och välkomnar kommissionens insatser för att säkerställa politiska resultat i praktiken. 

Parlamentet noterar slutsatserna i den sammanfattande rapporten av de årliga 

programgenomföranderapporterna för genomförandet 2014–2015 och ser fram emot 

kommissionens kommande strategiska rapport som är planerad till slutet av 2017 och 

som kommer att ge mer information om genomförandet av prioriteringarna på grundval 

av finansiella data, allmänna och programspecifika indikatorer och kvantifierade 



 

 

målvärden och framsteg mot delmålen, samt om läget när det gäller fullgörandet av 

handlingsplanerna för utestående förhandsvillkor1.  

12. Europaparlamentet hänvisar till den befintliga betalningsplanen för 2014–2020. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att, under beaktande av återtagandereglerna, 

upprätta en lämplig betalningsplan fram till 2023 som vid behov ska innehålla förslag 

om höjda betalningstak under rubrik 1b fram till slutet av den nuvarande 

programperioden. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut 

införa e-sammanhållning och göra det enkelt att använda för att anpassa 

betalningsplanen till den konkreta utvecklingen, samt att utarbeta en plan för att 

påskynda sammanhållningen. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att lämna 

uppgift om projektplanering, upphandlingsplaner med planerade och faktiska datum för 

upphandling, kontraktering och genomförande samt alla finansiella och 

redovisningsmässiga uppgifter när det gäller fakturering, medfinansiering, 

stödberättigande utgifter osv. 

13. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ska fortsätta att diskutera dessa 

frågor i det europeiska forumet om sammanhållning och lägga fram lösningar i sin 

sjunde sammanhållningsrapport, i syfte att säkerställa ett fullständigt genomförande av 

sammanhållningspolitiken och möta EU:s investeringsbehov. Parlamentet vill också se 

att man vidtar de åtgärder som krävs för att i rätt tid inleda programplaneringen för tiden 

efter 2020. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra lärdom av den information som 

finns i årsrapporterna, för att utnyttja denna i diskussionerna om 

sammanhållningspolitiken efter 2020. 

15. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att senast i början av 2018 lägga 

fram ett lagstiftningspaket för nästa programplaneringsperiod och underlätta smidiga 

och snabba förhandlingar om den fleråriga budgetramen efter 2020, inbegripet 

dämpande regleringar och förfaranden för att undvika systemchocker mot 

sammanhållningspolitikens investeringar och genomförande. Parlamentet anser att 

vederbörlig hänsyn bör tas till resultatet av den brittiska folkomröstningen och det 

kommande Brexit-upplägget. 

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 

kommissionen, rådet, Regionkommittén, medlemsstaterna och deras nationella och 

regionala parlament. 

                                                 
1  Nödvändig uppdatering efter offentliggörandet av den sammanfattande rapporten av de 

årliga programgenomföranderapporterna för genomförandet 2014–2015. 


