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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att EU:s regionalpolitik i många år visat den europeiska 
allmänheten sitt unika europeiska mervärde genom att på ett effektivt sätt främja 
ekonomisk och social sammanhållning inom hela EU och samtidigt bidra till att målen i 
Lissabonstrategin för tillväxt och arbetstillfällen uppnås. Parlamentet motsätter sig därför 
varje försök till en åternationalisering av sin gemenskapspolitik. Parlamentet upprepar än 
en gång den ståndpunkt som den sedan länge intagit att sammanhållningspolitiken bör 
relatera till EU:s hela territorium och att största delen av de tillgängliga finansiella 
resurserna bör inriktas på behoven i mindre utvecklade regioner.

2. Europaparlamentet anser att ändamålsenlig finansiering måste garanteras för perioden 
efter 2013 så att sammanhållningspolitiken inte enbart kan utföra sina traditionella 
uppgifter på ett framgångsrikt sätt utan också ta itu med ett antal nya globala utmaningar 
med stor territoriell inverkan, såsom klimatförändringen och förändringar i demografin, 
energieffektivitet och urbana områden, som det redogörs närmare för i kommissionens 
fjärde rapport om ekonomisk och social sammanhållning (KOM(2007)0273. Parlamentet 
anser därför att ett belopp på 0,35 procent av EU:s BNP inte kommer att vara tillräckligt 
för att finansiera denna politik.

3. Europaparlamentet uttrycker behovet av att förenkla förfarandena för genomförande av 
strukturfonderna, särskilt förvaltnings- och kontrollsystem. Parlamentet noterar att de 
invecklade systemen till en viss utsträckning är orsaken till att medlemsstaterna i så liten 
utsträckning utnyttjat de resurser som finns. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genast lägga fram konkreta förslag till förenkling av relevanta förfaranden som borde 
genomföras omedelbart.

4. Europaparlamentet noterar att kommissionen för första gången deltagit i en systematisk 
utvärdering av hur effektiva verksamhetsprogrammen för 2000–2006 varit. Parlamentet 
väntar med stort intresse på resultaten från denna utvärdering som är ett allvarligt försök 
att mäta hur effektiva åtgärderna inom sammanhållningspolitiken är. Parlamentet noterar 
dock att det är oerhört svårt att fullt ut utvärdera de positiva effekter som 
sammanhållningspolitiken haft i verkligheten, eftersom effekterna inte kan mätas i rent 
ekonomiska termer.

5. Europaparlamentet noterar att den pågående finansiella krisen på ett avgörande sätt ändrat 
den ekonomiska och finansiella situationen i många medlemsstater. Parlamentet noterar 
att nationella investeringsprioriteringar kan ändras till följd av denna kris och att flera 
verksamhetsprogram därför eventuellt måste justeras. Parlamentet understryker att 
medlemsstaterna också kan komma att råka ut för likviditetsproblem som hindrar dem 
från att garantera betalning av nationella bidrag till genomförandet av strukturella åtgärder 
och strukturprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen att nära samarbeta med 
medlemsstaterna i ett gemensamt försök att åter få fart på den europeiska ekonomin. 
Parlamentet uppmanar också kommissionen att vid behov föreslå ändringar till gällande 
lagstiftningsram för strukturfonderna 2007–2013.
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6. Europaparlamentet rekommenderar i samband med den territoriella sammanhållningen att 
målet för det europeiska territoriella samarbetet stärks kraftigt både i politiskt och i 
finansiellt hänseende och föreslår att extra medel ska garanteras för nästa programperiod. 
Parlamentet välkomnar kommissionens färska ansträngningar att stärka det territoriella 
samarbetet genom att skapa strukturer för gränsöverskridande samarbete för länder som 
har liknande problem. Parlamentet noterar med stort intresse Östersjöstrategin som visar 
att liknande strategier också kan användas för andra regioner i framtiden.

7. Europaparlamentet påminner om att parlamentet under förhandlingarna om 
förordningarna om strukturfonderna 2007–2013 lade fram ett förslag vid det informella 
trepartssamtalet till omfördelning av outnyttjade resurser som förloras till gemenskapens 
sammanhållningsbudget (rubrik 1b) och till andra verksamhetsprogram med bättre 
upptagningsförmåga på grund av regeln om N+2/N+3. Parlamentet beklagar stort att rådet 
inte tog upp denna fråga. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin kommande 
halvtidsöversyn svara på parlamentets förslag och lägga fram särskilda förslag till 
omfördelning av dessa resurser.
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