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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet konstaterar att den 5 juli 2007 uppgick de utestående åtagandena 
(RAL) för den tidigare programperioden till 92 693 miljoner EUR och att huvuddelen 
(mer än 65 miljarder EUR) gäller projekt som hänför sig till mål 1 (mer än 70 procent av 
åtagandebemyndigandena).

2. Europaparlamentet noterar att sammanhållningspolitiken (Europeiska regionala 
utvecklingsfonden ERUF, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden ESF) 
numera utgör 36 procent av budgetramen 2007–2013, dvs. ett belopp på 
347 miljarder EUR i löpande priser.

3. Europaparlamentet betonar de kraftiga förseningarna i genomförandet av betalningarna för 
de politiska åtgärder som är inskrivna under rubrik 1b (Sammanhållning), trots att det 
handlar om en politisk prioritering för Europeiska unionen i budgetramen 2007–2013.

4. Europaparlamentet beklagar att de utestående åtagandena numera når en oroväckande nivå 
som motsvarar tre års åtaganden, trots att två år verkar vara den accepterade ”normala”
tröskeln och anser att det skulle vara lämpligt att bromsa upp denna tendens inför 
omarbetningen av budgetramen.

5. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för budgetåret 2006 
(kapitel 6, punkt 6.39) framför ett stort antal kritiska synpunkter avseende utnyttjandet av 
strukturfonderna, bland annat när det gäller den höga andelen fel som uppgår till 
åtminstone tolv procent av de beviljade samfinansieringarna.

6. Europaparlamentet beklagar den avsevärda förseningen från medlemsstaternas och 
kommissionens sida när det gäller att godkänna de nationella strategiska referensramarna 
och de operativa programmen avseende ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden för 
programperioden 2007–2013. Denna försening bör inte ge upphov till att medlemsstaterna 
går miste om medel och uppmanar därför kommissionen att tillhandahålla 
medlemsstaterna all nödvändig assistans. Parlamentet betonar att det faktiska utnyttjandet 
i slutet av september 2007 under rubrik 1b motsvarade 37 procent av åtagandena och 
59 procent av betalningarna.

7. Europaparlamentet påminner om att respekten för principen om automatiskt frigörande av 
medel är väsentlig för att uppmuntra till finansiering och snabbt genomförande av projekt 
från förvaltningsmyndigheternas sida. Parlamentet betonar att principen för N+2 regeln 
(och N+3 i de nya medlemsstaterna under de första tre åren av budgetramen 2007–2013) 
skall följas.

8. Europaparlamentet påminner om att de förseningar som konstaterats i genomförandet av 
strukturpolitiken bland annat beror på alltför strikta förfaranden och det därför finns 
anledning att överväga en förenkling av dessa förfaranden och en tydlig fördelning av 
ansvaret och behörigheten mellan EU och medlemsstaterna.
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9. Europaparlamentet upprepar att medlemsstaterna är ansvariga för förvaltningen av medlen 
och påminner om att det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 innehåller en 
förklaring i detta hänseende samt vidhåller att det är önskvärt med en nationell förklaring 
på lämplig politisk nivå som täcker gemenskapsmedel vid delad förvaltning.

10. Europaparlamentet ber att kommissionen och medlemsstaterna, så snart som möjligt, 
slutför behandlingen av de sista operativa program som ännu inte godkänts.

11. Europaparlamentet begär att kommissionen skyndsamt sätter i gång den nya 
programplaneringen samtidigt som man beaktar principerna om sund ekonomisk 
förvaltning, investeringarnas lönsamhet och medlemsstaternas faktiska förmåga att 
utnyttja medlen. Parlamentet betonar även medlemsstaternas, och 
förvaltningsmyndigheternas, viktiga roll när det gäller att i tid och enligt reglerna lämna in 
betalningsönskemål.

12. Europaparlamentet påminner om parlamentets och rådets gemensamma åtagande när det 
gäller kontrollen av processen för att godkänna de operativa programmen och projekten 
och ber kommissionen tillhandahålla övervakningsinstrument under budgetförfarandet 
såsom begärdes i den gemensamma förklaringen av den 13 juli 2007.

13. Europaparlamentet anser att det i detta syfte skulle finnas anledning att upprätta 
kvalitativa och kvantitativa resultatindikatorer som är gemensamma för samtliga 
medlemsstater och påminner om att löntagarnas löner, fattigdomsindikatorn, livskvalitet, 
förväntad livslängd, konkurrenskraft och variationer i nivån för långtidsarbetslösheten 
liksom även nivån på tjänsterna av allmänt intresse i regionerna bland annat skulle kunna 
beaktas som kvalitativa indikatorer. Europaparlamentet begär att de stater och regioner 
som får medel från EU-fonder tydligare skall redogöra för Europeiska unionens roll, så att 
medborgarna vet att Europeiska unionen i hög grad medverkar i utvecklingen av deras 
territorier och av sammanhållningen.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina kommande rapporter analysera i 
vilken omfattning de olika instrumenten och politiska åtgärderna, inbegripet 
sammanhållningspolitiken, har bidragit till de framsteg som uppnåtts inom området för 
ekonomisk och social sammanhållning. Det man uppnått och de problem som uppstått 
behöver analyseras inom alla viktiga områden, särskilt inom området för 
Lissabonstrategin.
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