
 

PA\546204SV.doc  PE 349.912v01-00 

SV SV 

EUROPAPARLAMENTET 
2004 2009 

Utskottet för regional utveckling 

PRELIMINÄR VERSION 
2004/2209(INI) 

 

8.11.2004 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE 
från utskottet för regional utveckling 

till tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat 
EU 2007–2013 

över politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 
(2004/2209(INI)) 

Föredragande:  Constanze Angela Krehl 



 

PE 349.912v01-00 2/5 PA\546204SV.doc 

SV 

PA_NonLeg 



 

PA\546204SV.doc 3/5 PE 349.912v01-00 

 SV 

FÖRSLAG 

Utskottet för regional utveckling uppmanar tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och 
budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet anser att den europeiska regionalpolitiken är ett mycket viktigt redskap 
för att EU skall kunna vidta åtgärder för att minska regionala skillnader, stimulera tillväxt 
och konkurrenskraft samt utveckla och främja sitt koncept om ett tolerant och mänskligt 
samhälle som är intresserat av solidaritetsfrågor. Parlamentet är övertygat om att 
gemensamma europeiska åtgärder är kostnadseffektiva eftersom det gör det möjligt att dra 
nytta av stordriftsfördelar, rationalisera förfaranden och centrera resurser, framför allt vid 
gränsöverskridande samarbete. En stark, välfinansierad europeisk regionalpolitik är en 
nödvändig förutsättning för EU:s förmåga att klara av successiva utvidgningar. 

2. Europaparlamentet återupprepar de förslag som utskottet för regionalpolitik, transport och 
turism lade fram i sitt yttrande av den 18 mars 2004 om kommissionens meddelande om 
att bygga en gemensam framtid: Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 
2007–20131, särskilt följande punkter: 

– Europaparlamentet stöder den grad av investeringar i materiel och mänskliga resurser 
som kommissionen föreslår i sitt meddelande ”Bygga en gemensam framtid – 
Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013” inom ramen för 
sammanhållning för tillväxt och sysselsättning. Europaparlamentet välkomnar särskilt 
det faktum att kommissionen lägger stor vikt vid att stärka de mänskliga resurserna för 
att förbättra potentialen för tillväxt och sysselsättning. 

 
– Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram utvecklingsmål och 

utvecklingsindikatorer i linje med slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon och 
Göteborg. Parlamentet anser att dessa mål och indikatorer bör vara mätbara och 
konkreta, täcka de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna, samt vara en 
integrerad del av strukturfondernas regionala och nationella program. 

 
– Europaparlamentet begär därför att budgetplanens övre tak, i överensstämmelse med 

kommissionens förslag, skall fastställas till 1,24 procent av BNI för att säkra 
tillräckliga resurser för regional- och strukturfonderna liksom för väsentliga 
transeuropeiska transportprojekt. 

 
3. Europaparlamentet uppskattar de ekonomiska ansträngningar som gjorts till förmån för de 

yttersta randområdena och som syftar till att kompensera för de svårigheter som dessa 
områden råkar ut för vid sitt tillträde till den inre marknaden. 

4. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att stödja glesbygder och de speciella 
omständigheterna i ö- och bergsregioner. 
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5. Europaparlamentet välkomnar att Urban och Equal har förenhetligats, vilket har lett till 
ökade medel till städer och stadsområden och förbättrat möjligheterna till samarbete 
mellan myndigheterna i städerna och i regionerna. 

6. Europaparlamentet noterar att kommissionen föreslår att taket för resurserna även i 
fortsättningen skall vara 1,24 procent av BNI. Parlamentet är ense med kommissionen om 
att en ökad användning av dessa resurser måste ske inom det här taket om EU skall kunna 
möta sina åtaganden och undvika att medborgarnas besvikelse med EU ökar. 

7. Europaparlamentet är medvetet om att ekonomiska medel måste beviljas på ett effektivt 
sätt, men betonar samtidigt att EU:s sammanhållnings- och strukturpolitik under de 
senaste åren tydligt understrykt det europeiska mervärde som uppnåtts och har ständigt 
bidragit till att styra ytterligare ekonomiska medel till regionerna. 

8. Europaparlamentet välkomnar att både IPA1 och ENPI2 kommer att innehålla en särskild 
punkt om att främja gränsöverskridande samarbete i syfte att öka en hållbar ekonomisk 
utveckling, strikt respektera miljökrav och främja demokrati. 

9. Europaparlamentet kräver att kommissionen skall nära övervaka om de områden som 
drabbats av statistiska effekter gått framåt eller bakåt och ge en detaljerad årlig rapport till 
parlamentet om läget i dessa områden. 

10. Europaparlamentet påpekar att områden som drabbats av statistiska effekter även i 
framtiden behöver och måste få ett ändamålsenligt stöd från EU. Inget område får känna 
att det förlorat på utvidgningen. 

11. Europaparlamentet välkomnar att en fond för tillväxtjustering inrättats som skall göra det 
möjligt för EU att vidta snabba och effektiva åtgärder för att påskynda att mål som ligger 
efter i sin tidsplan uppnås. Parlamentet ber att kommissionen, då den föreslår att resurser 
skall omfördelas, tar särskild hänsyn till områden som lider av statistiska effekter. 
Dessutom insisterar parlamentet på att beslut om omfördelning skall behandlas enligt 
medbeslutandeförfarandet om de rör prioriteringar som tidigare fastställts av parlamentet 
och rådet. 

12. Europaparlamentet noterar att den finansiella förvaltningen av strukturfonderna kommer 
att bli mer proportionell och decentraliserad i framtiden. Mer ansvar för en god ekonomisk 
förvaltning kommer sålunda att överföras till medlemsstaterna och regionerna. 
Parlamentet stöder komissionen i dess försök att rationalisera förfaranden, minska 
administrativa kostnader och påskynda beslutsfattandet. För att skapa insyn kräver 
parlamentet dock att kommissionen skall informera parlamentet om brister i de nationella 
eller regionala finansiella kontrollförfarandena samt om de åtgärder den vidtagit för att 
rätta till situationen. 

13. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att vidta särskilda åtgärder för att inom 
ramen för den reviderade europeiska socialfonden öka den sociala integreringen av 
migranter och öka deras sysselsättningsmöjligheter, och på så sätt göra det möjligt för 

                                                 
1 Föranslutningsinstrumentet. 
2 Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. 
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icke-EU-medborgare med olika kulturella, religiösa, språkliga och etniska bakgrunder att 
delta i alla aspekter av det europeiska samhället. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att garantera att 
ekonomiska medel till sammanhållnings- och strukturpolitiken inte minskas ytterligare till 
förmån för andra politiska områden. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att tidsplanen respekteras och att de 
nya programmen för sammanhållnings- och strukturpolitiken kan tas i bruk vid rätt 
tidpunkt, 2007. 
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