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1. Anser du att förslaget om resursfördelning mellan gamla och nya medlemsstater på ett 
lämpligt sätt återspeglar de utmaningar som sammanhållningspolitiken står inför i 
samband med den nyligen genomförda utvidgningen? Anser du när det gäller planeringen 
av sammanhållningspolitiken att det är mer fördelaktigt med en femårig budgetplan, eller 
en ännu längre som omfattar sju år?  

 
2. Anser du att anslagsnivåerna i förslaget till budgetplan för perioden 2007-2013 kommer 

att räcka för att täcka behovet av att lyfta eftersatta regioner till en nivå där de kan 
konkurrera effektivt med andra? Vilka garantier kan du ge företrädarna för mål 1-regioner 
att anslagsnivån kommer att räcka för att uppnå åtagandena enligt konvergensmålet, i 
enlighet med fördragen? 

 
3. Vad anser du om den begäran som nyligen framförts av de största nettobetalarna om att 

minska nivån på deras andel i gemenskapens budget till ett tak på 1,00 procent, med 
anledning av att större delen av sammanhållningsstödet bör inriktas på de nya 
medlemsstaterna? Anser du inte att en sådan inställning kan bidra till att det skapas en 
olycklig skiljelinje mellan de nya medlemsstaterna och utfasningsländerna?  

 
4. Anser du att det tidsbegränsade utfasningsstödet, som man räknar med för regioner som 

drabbas av den statistiska effekten, har fått tillräckligt stora anslag? Kan du garantera att 
vinsterna från den ekonomiska stimulansen av dessa områden och därav följande ökningar 
av hållbar sysselsättning och konkurrenskraft inte kommer att sättas på spel på grund av 
den statistiska effekten, som alltså upphäver de fördelar som hittills uppnåtts och därmed 
alienerar lokalbefolkningarna? 

 
5. Den strategi som antagits av kommissionen och som beskrivs i dess meddelande ”Ett 

förstärkt partnerskap för gemenskapens yttersta randområden” har byggts upp omkring 
samverkan mellan regional-, jordbruks-, fiske- och transportpolitiken. Med tanke på att de 
olika politikområdenas prioriteringar skiljer sig åt, vilka är de medel som den framtida 
kommissionsledamoten har till sitt förfogande för att säkerställa en effektiv samordning, 
vilket är en absolut nödvändig förutsättning för att denna strategi skall lyckas? Stöder du 
det förslag som tillåter möjligheten att höja samfinansieringen till 85 procent för de 
yttersta randområdena oavsett deras faktiska BNP?  

 
6. I sin resolution om den tredje sammanhållningsrapporten som antogs den 22 april 2004 

betonade Europaparlamentet principen om solidaritet, som bör vägleda utvecklingen av de 
regioner som lider av särskilda geografiska handikapp, och efterfrågade särskilda åtgärder 
för dem. Skulle kommissionsledamoten kunna informera utskottet om de åtgärder som 
han eller hon avser att vidta med anledning av parlamentets uppmaning? Kan 
kommissionsledamoten informera utskottet om huruvida han eller hon avser att, inom 
ramen för översynen av gemenskapens konkurrenspolitik, föreslå en ökning av det 
finansiella stödet till dessa regioner? 

 
7. Hur kan du se till att additionalitetsprincipen respekteras? Vilka åtgärder kan i synnerhet 

vidtas av kommissionen för att se till att medlemsstaterna inte minskar sitt ekonomiska 
engagemang i relation till det belopp som kommissionen avsätter till projekt? I vilken 
omfattning skulle du kunna tänka dig att inrätta, och uppmuntra medlemsstaterna att 
godta, ett verifierbart system som grundar sig på en nationell försäkran, som avges av de 
nationella myndigheterna, som därmed intygar att medlemsstaterna ansvarar för 
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genomförandet av strukturfonderna och att kommissionen kommer att kunna inrikta sig på 
kontrollsystem, och att man på så sätt undviker dubbelarbete med avseende på nationella, 
dagliga kontroller av programmens genomförande? 

 
8. Anser du att den anslagsnivå som föreslås för europeiskt regionalt samarbete kommer att 

räcka med tanke på den låga utvecklingsnivån och det stora antalet regioner inom och 
utom unionens nya yttre gränser? Anser du att det nya grannskapsinstrumentet underlättar 
samordning mellan sammanhållningspolitiken och unionens utrikespolitik? Har du för 
avsikt att hålla fast vid principerna för Interreg vid genomförandet av detta instrument ? 

 
9. Hur avser du att förbättra och förenkla det föreskrivna förfarandet när det gäller 

genomförandet av strukturfonderna, och hur tänker du göra fördelningen av behörighet 
och ansvar tydligare och mer öppen för insyn mellan de berörda parterna, särskilt 
kommissionen, medlemsstaterna, regionerna och de administrativa myndigheterna? Anser 
du att målet med en större förenkling av regler och förfaranden kan uppnås samtidigt som 
man respekterar principerna för programplanering, partnerskap, additionalitet och 
samordning? Av de tillgängliga dokumenten verkar det som om komplementet till 
programplaneringen kommer att överges, skulle det istället kunna bli ett verktyg för de 
lokala myndigheternas innovation? 

 
10. Delar du som kommissionsledamot med ansvar för regionalfrågor åsikten att det är 

oacceptabelt att EU:s medel kan bidra till att byggnader eller infrastruktur byggs som inte 
är handikappanpassade? Kommer du därför att sträva efter att det fastställs obligatoriska 
villkor för tillgänglighet vid fördelning av strukturfondsmedel i de nya förordningarna? 

 
11. ”Landsbygdens utveckling” har lyfts bort från ansvarsområdet för och namnet för 

Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling. Har detta område 
integrerats i uppgifterna för GD Regio, och därmed i utskottet för regional utvecklings 
ansvarsområde, och i så fall, hur avser du att hantera detta område som ökar alltmer i 
betydelse? 

 
12. Gemenskapsinitiativprogram som Urban, Leader, Equal ger unika möjligheter till 

innovation och spridning av helt nya lösningar på utvecklingsproblem i det europeiska 
samarbetet. Om de skulle upphöra under nästa programplaneringsperiod, kommer deras 
uppdrag att övertas, och i så fall i vilken form? Anser du att du kommer att ha tillräckliga 
medel tillgängliga för att intensifiera unionens ansträngningar att åter blåsa liva i de 
regionala programmen för stadspolitik? Vore det inte likaså nödvändigt att betona 
utbildnings- och sysselsättningsprogram och att inrikta gemenskapens ansträngningar med 
prioritet på de städer som har de högsta arbetslöshetsnivåerna? Avser den nya 
kommissionen/GD Regio att stödja program med särskild inriktning? 

 
13. Vilka instrument skulle du förslå för att stärka genomförandet av partnerskapsreglerna? 

Hur kan man se till att kommissionen kan övervaka och kontrollera att partnerskapet 
tillämpas korrekt i de operationella programmen, i alla avsnitt av genomförandet liksom i 
övervakningskommittéerna? Hur kan man ge kommissionen behörighet att vidta åtgärder 
om partnerskapet inte genomförs på ett korrekt sätt? Kommer du att vidta åtgärder för att 
stärka principerna om partnerskap och delaktighet i samband med regionalstödet så att det 
civila samhället och de icke-statliga miljöorganisationerna till fullo kan integreras i den 
beslutsfattande processen? Slutligen, anser du att det är nödvändigt att arbetsmarknadens 
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parter och företrädare, via lämpliga mekanismer, deltar i initiativets programplanering, 
genomförande och uppföljning och att detta förverkligas genom att man tar som förebild 
och belyser de positiva erfarenheter som kommissionen och några medlemsstater 
(exempelvis Italien och Spanien) redan gjort med avseende på regionala 
sysselsättningspakter? 

 
14. Kommer du att stärka principen om långsiktig hållbarhet med avseende på miljön i 

samtlig verksamhet i samband med regionalfonden? Hur kan vi se till att EU inte kommer 
att finansiera projekt som inte tar hänsyn till miljölagstiftning? Hur avser du att integrera 
förfarandet för strategiska konsekvensbedömningar vid planeringen av strukturstöd? 

 
15. Kommer du att behålla den resultatreserv som varje medlemsstats myndigheter får fördela 

vid översynen efter halva tiden, eller kommer du att föreslå en reform av denna i syfte att 
införa en europeisk resultatreserv som sköts av kommission, så att man får en europeisk 
aspekt på de program som ger bäst resultat? Anser du att de föreslagna kriterierna bör 
anses vara lämpliga och utgöra en jämförbar grund för fördelningen av reserven? Kommer 
du att föreslå att resultatet skall bedömas inte bara i finansiella termer, utan även med 
avseende på projektens kvalitet? 
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