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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ser mycket positivt på beslutet att anta en ekonomisk 
återhämningsplan för Europa med samordnade åtgärder från medlemsstaternas och 
kommissionens sida för att hantera den ekonomiska krisen. Parlamentet konstaterar att 
planen baseras på principen om solidaritet och social rättvisa och ligger i linje med
Lissabonstrategin. Parlamentet menar att dess förslag till åtgärder kommer att bidra till 
mera omfattande och långsiktiga strukturreformer.

2. Europaparlamentet framhåller att strukturfonderna är kraftfulla redskap, utformade för att 
bistå regionerna med ekonomisk och social omstrukturering och på så sätt genomföra 
åtgärder inom ramen för återhämtningsplanens fyra prioriterade områden och stimulera 
ekonomin, och parlamentet stöder användningen av dessa redskap, snarare än planerar för 
skapande av nya ekonomiska redskap. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder 
kompletterar dem som vidtas på nationell nivå.

3. Europaparlamentet stöder de föreslagna förändringarna av genomförandebestämmelserna i 
syfte att öka strukturfondernas flexibilitet och anpassa dem för att möta de behov som de 
extraordinära ekonomiska omständigheterna medför. Parlamentet uppmanar ändå 
kommissionen att se över möjligheten att förenkla de befintliga instrumenten.

4. Europaparlamentet menar att åtgärder som snabbare utbetalningar och tillämpning av 
schablonbelopp vid utbetalningar kommer att främja genomförandet av projekt i 
framförallt infrastruktur och energi- och miljösektorerna.

5. Europaparlamentet framhåller betydelsen av sysselsättnings- och företagsfrämjande 
åtgärder för en framgångsrik ekonomisk återhämtning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att använda strukturfonderna på ett mera omfattande sätt för att främja 
skapande av arbetstillfällen, små och medelstora företag and företagande.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att oftare använda sig av de möjligheter 
som Europeiska investeringsbanken tillhandahåller, särskilt finansieringsinstrumenten 
Jessica och Jeremie. Parlamentet framhåller programmet Jaspers betydelse för 
förberedelse av projekt.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka det tekniska biståndet till 
medlemsstaterna för att förbättra kvaliteten i projekten och effektiviteten i 
projektgenomförandet.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka effekterna av förändringen av 
genomförandet av strukturfonderna, och att beakta sina observationer i halvtidsöversynen 
av gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning.
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