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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att EU inför framtida utvidgningar måste möta tre stora 
utmaningar inom ramen för sammanhållningspolitiken, nämligen ökade skillnader i 
utvecklingsgrad, förskjutningen av sammanhållningspolitikens centrum åt öster och den 
ojämlikhet som fortsätter att finnas inom EU–15.

2. Europaparlamentet påminner om att kommissionen inom ramen för budgetplanen 
2007-2013 planerar regionalpolitiska åtgärder i Bulgarien och Rumänien med en budget 
på 16,5 miljarder EUR (varav 11 858 miljarder EUR för strukturfonderna och 
4 643 miljarder EUR för Sammanhållningsfonden) för perioden 2010–20131.

3. Europaparlamentet anser att kommissionen och rådet måste presentera preliminära 
ekonomiska prognoser för sammanhållningspolitiken innan beslut fattas om att inleda 
förhandlingar med ett kandidatland, och dessutom presentera detaljerade ekonomiska 
prognoser under den tid som förhandlingarna med kandidatlandet pågår.

4. Europaparlamentet understryker vikten av en mycket strikt hållning när det gäller den 
kvantitativa och kvalitativa utvärderingen av strukturfondernas användning vilken kräver
god förvaltning och lämplig kontroll för att i EU-medborgarnas intresse optimera 
avvägningen mellan EU:s utgifter för sammanhållningen och sammanhållningspolitikens 
resultat.

5. Europaparlamentet understryker hur viktiga revisionsrättens rapporter och kommissionens 
verksamhetsrapporter är som instrument för utvärdering av kvaliteten på strukturfondernas
förvaltning och överväger, i förekommande fall, att vidta nödvändiga åtgärder inom ramen 
för det årliga budgetförfarandet.

6. Europaparlamentet anser att det med tanke på det nuvarande läget vad gäller systemet för 
EU:s egna medel är svårt att finansiera någon ytterligare utvidgning utan att den 
nuvarande sammanhållningspolitikens effektivitet försämras.

7. Europaparlamentet framhåller att man vid omförhandlingen i halvtid bör beakta utsikterna 
till eventuella nya utvidgningar och beräkna deras ekonomiska och budgetmässiga 
konsekvenser.

  
1 Europeiska kommissionen, arbetsblad nr 43 REV om budgetplanen 2007–2013.
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