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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska rådet nådde en överenskommelse om 
budgetplanen 2007–2013, men beklagar att de anslagna medlen är otillräckliga för att
tillgodose EU:s behov, och i synnerhet behoven för regional utveckling, under den 
ifrågavarande perioden.

2. Europaparlamentet anser särskilt att de budgetmedel som anslagits under 
utgiftskategori 1b, i synnerhet i anslutning till målen för konkurrenskraft och territoriell 
sammanhållning, definitivt är otillräckliga. Parlamentet begär därför att berörda anslag 
återförs till den nivå som parlamentet föreslog i sin resolution av den 8 juni 2005 om 
politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–20131.

3. Europaparlamentet konstaterar att rådets förslag till budgetplan påverkar de 
lagstiftningsförslag som för närvarande behandlas av parlamentet och påminner rådet om 
att ändringar i nämnda förslag endast kan göras inom ramen för
medbeslutandebestämmelserna.

4. Europaparlamentet välkomnar upprättandet av en fond för globaliseringsanpassning, som 
borde hjälpa människor i regionerna att tackla de förändringar som framkallas av 
omlokalisering och globalisering.

5. Europaparlamentet välkomnar det faktum att flexibilitetsreserverna, i synnerhet reserverna 
för sammanhållning och solidaritet, placerats utanför finansieringsramen. Parlamentet drar 
av detta den slutsatsen att deras genomförande inte kommer att påverka de belopp som 
öronmärkts för strukturfonderna.

6. Europaparlamentet kräver att mekanismerna och förfarandena för att få utnyttja dessa 
reserver anpassas för att garantera en snabb och effektiv användning av dem.

7. Europaparlamentet kräver att de medel som frigjorts enligt n+2-regeln återförs till en 
reserv för kvalitet och resultat samt att denna reserv explicit beskrivs i det 
interinstitutionella avtalet. Parlamentet begär också att kommissionen lägger fram ett 
förslag för parlamentet och rådet om ett införande av en mekanism för återvinning av 
frigjorda medel.

8. Europaparlamentet uppmärksammar alla medlemsstaters uppenbara vilja att snarast inleda 
programplaneringen för nästa programplaneringsperiod.

9. Europaparlamentet betonar behovet av att budgetmyndighetens två grenar snabbt når en 
överenskommelse om den fleråriga ramen 2007–2013, vilken gör det möjligt för 
medlemsstaterna att planera sina program och inleda dem utan onödiga dröjsmål.
Parlamentet uppmärksammar vidare nödvändigheten av att undvika sådana dröjsmål i 
genomförandet som man upplevde i början av innevarande programplaneringsperiod.

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0224.
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