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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förberedelserna för samtyckesförfarandet om gemenskapens strategiska riktlinjer 
för perioden 2007–2013 (En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och 
sysselsättning)
(2006/…(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om en sammanhållningspolitik för att 
stödja tillväxt och sysselsättning: Gemenskapens strategiska riktlinjer för 
perioden 2007-2013 (KOM(2005)0299),

– med beaktande av artiklarna 23 och 24 i förslaget till rådets förordning om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt med hänvisning till sitt förslag till resolution av 
den 6 juli 2005 om detta1,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden innehållande allmänna bestämmelser samt med 
hänvisning till sin lagstiftningsresolution av den 6 juli 2005 om detta2,

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om inrättandet av 
Sammanhållningsfonden samt med hänvisning till sin resolution av den 6 juli 2005 om 
detta3,

– med beaktande av om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska socialfonden samt med hänvisning till sin lagstiftningsresolution av 
den 6 juli 2005 om detta4,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska 
grupperingar för gränsöverskridande samarbete samt med hänvisning till sin 
lagstiftningsresolution av den 6 juli 2005 om detta5,

– med beaktande av artikel 158 i EG-fördraget,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser från mars 2005,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet i Lissabon den 23–24 mars 2000,

– med beaktande av kommissionens meddelande inför Europeiska rådets vårmöte – Att 
arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin 
(KOM(2005)0024),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– med beaktande av de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning av 
den 12 april 2005 (KOM(2005)0141),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 maj 2005 
”Tredje framstegsrapporten om sammanhållningen: Mot nytt partnerskap för tillväxt, 
sysselsättning och sammanhållning” (KOM(2005)0192),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser från december 2005 om budgetplanen,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet i Göteborg den 15–16 juni 2001,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2003 om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet1,

– med beaktande av gemenskapens ramstrategi för jämställdhet (2001–2005) 
(KOM(2000)0335), kommissionens arbetsprogram för 2001, 2002, 2003, 2004 och 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) och de årliga rapporterna om 
jämställdheten i Europeiska unionen 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 och 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 och 
KOM(2005)0044),

– med beaktande av artikel 161 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Riktlinjerna för sammanhållningspolitiken är en viktig del av den europeiska politiken för 
att möta de globala utmaningarna.

B. Man bör vara medveten om att utmaningarna för den europeiska 
sammanhållningspolitiken har blivit helt annorlunda i och med EU:s utvidgning med 
10 (12) nya medlemsstater.

C. Europaparlamentet välkomnar därför att alla deltagare är beredda att samtidigt förhandla 
både om det interinstitutionella avtalet och om riktlinjerna för att inte förhindra att 
lagstiftningsprocessen kan avslutas så tidigt som möjligt.

D. Europaparlamentet vill i detta sammanhang klargöra att det i ett sådant förfarande blir 
betydligt svårare att göra arbetsmarknadens parter, frivilligorganisationer, kommuner och 
regioner delaktiga i utformningen av programmet, men att parlamentet vill öka dessa 
parters deltagande.

E. Europaparlamentet förväntar sig att rådet i framtiden uppfyller dessa krav på ett bättre 
sätt.

F. Reformen av strukturpolitiken under nästa programperiod 2007–2013 syftar till att denna 
politik skall bli mer strategiskt inriktad för att undvika att konkreta åtgärder står i motsats 
till varandra.

  
1 EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
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G. Den urbana dimensionen i den europeiska strukturpolitiken måste betonas starkare, dels 
för att erkänna städernas och tätorternas nyckelroll för att öka EU:s konkurrenskraft, dels 
för att man skall kunna hantera de stadsspecifika problemen, som den sociala 
utslagningen, på ett bättre sätt.

H. Städerna och den omgivande landsbygden bör ses som integrerade ekonomiska områden 
och behöver en mer integrerad utvecklingsstrategi som är inriktad på samverkan.

I. Unionens sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållning får inte försvagas på 
grund av att Lissabonstrategin fullföljs.

J. I och med utvidgningen har skillnaderna i välstånd ökat kraftigt, men de medel som 
anslagits till strukturpolitiken är mycket låga, och insatserna måste därför allt mer inriktas 
på de nödvändigaste och effektivaste åtgärderna.

K. Europaparlamentet välkomnar att sammanhållnings- och regionalpolitiken behandlas 
tillsammans.

L. Det är viktigt att både skillnaderna mellan medlemsstaterna och skillnaderna mellan EU:s 
regioner minskas.

M. Europaparlamentet betonar här, liksom i sina resolutioner om budgetplanen 
(resolutionerna av den 8 juni 2005 om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat 
EU 2007–20131, av den 1 december 2005 om det interinstitutionella avtalet om 
budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet2 och av den 18 januari 2006 om 
Europeiska rådets överenskommelse avseende budgetplanen och förnyelsen av det 
interinstitutionella avtalet för 2007–20133), att det är nödvändigt att öka budgetramen i 
tillräcklig omfattning, på ett förnuftigt sätt och i god tid.

N. Det territoriella samarbetet är en viktig del av strukturpolitiken, och därför måste 
tillräckliga finansiella medel anslås till detta och det måste tas med i den samordnade 
strategiska planeringen.

1. Europaparlamentet betonar att det i kommissionens förslag om de strategiska riktlinjerna 
fastställs vilka prioriteringar som gemenskapen skall ha för att främja en balanserad, 
harmonisk och hållbar utveckling samt att målen från Lissabon och Göteborg skall följas.

2. Europaparlamentet anser att riktlinjerna inte får begränsa de enskilda fonderna, utan 
endast bör förtydliga unionens strategiska prioriteringar, och påpekar i detta sammanhang 
att regionerna måste ges tillräcklig flexibilitet för att kunna reagera på regionens krav med 
specifika åtgärder.

3. Europaparlamentet påpekar också att industriregioner, landsortsområden, städer och 
tätortsområden, glest befolkade områden, yttersta randområden, öar, bergsområden och 
gränsregioner har olika behov.

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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4. Europaparlamentet påpekar dock att genomförandet av Lissabonstrategin främst är 
medlemsstaternas uppgift och att sammanhållningspolitiken endast kan användas för de 
ursprungliga målen i Lissabonstrategin.

5. Europaparlamentet anser inte att öronmärkning skall användas för att nå Lissabonmålen 
inom sammanhållningspolitiken.

6. Europaparlamentet påpekar att det inte kan godta att olika rättsliga normer införs inom 
sammanhållningspolitiken.

7. Europaparlamentet konstaterar att de undantagsbestämmelser som rådet föreslagit om att 
tillämpa n+2-regeln kommer att anses nödvändiga fram till 2010.

8. Europaparlamentet välkomnar sammankopplingen mellan sysselsättningstillväxten och 
produktivitetstillväxten.

9. Europaparlamentet anser att de knappa finansiella medlen måste användas på ett 
förnuftigt, effektivt och målinriktat sätt för att uppnå ett så stort europeiskt mervärde som 
möjligt istället för att arbeta efter ”vattenkanneprincipen”.

10. Europaparlamentet betonar återigen att ett gott partnerskap mellan alla berörda parter är 
betydelsefullt. Parlamentet kräver att detta skall fastslås tydligt i förordningarna och 
riktlinjerna och stöder därigenom en förstärkning av det civila samhället.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som finansieringsinstrument offensivt 
stödja samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn och att inte behandla 
medlemsstaterna på olika sätt. Parlamentet stöder därmed uttryckligen möjligheten att 
erbjuda Jessica, Jeremy och Jasper för detta.

12. Europaparlamentet välkomnar att riktlinjerna har inriktats på tre prioriteringar och kräver 
uttryckligen att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas i samtliga tre prioriteringar.

Förstärkning av EU:s och de europeiska regionernas förmåga att dra till sig 
investeringar och arbetskraft

13. Europaparlamentet stöder beslutet att skapa en hållbar infrastruktur som främjar järnvägar 
och kollektivtrafik.

14. Europaparlamentet anser att särskilt trafikinfrastrukturen vid EU:s tidigare yttre gränser 
till de nya medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna bör utvecklas, där detta ännu inte 
skett.

15. Europaparlamentet betonar att en hållbar utveckling, särskilt i de nya medlemsstaterna, 
betyder att kraven i miljörätten skall uppfyllas på områdena för vatten, avfall luft, natur 
och artskydd, och kräver att naturresurserna, särskilt vatten, skall behandlas på ett hållbart 
sätt.

16. Europaparlamentet stöder uttryckligen möjligheten att låta åtgärder genomföras genom 
fonder på området för en hållbar energipolitik, och välkomnar uttryckligen att förnybar 
energi används till el, värme och transporter.
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17. Europaparlamentet påpekar i detta sammanhang att det är nödvändigt att utnyttja en 
integrerad utveckling av städer och tätorter för att uppnå högre energieffektivitet.

18. Europaparlamentet kräver man i högre grad skall arbeta för en hållbar utveckling i 
städerna och förstärka de särskilda förbindelserna mellan städerna och den omgivande 
regionen.

Tillväxt genom främjande av kunskap och innovation

19. Europaparlamentet välkomnar den särskilda fokuseringen på temat forskning och 
utveckling (FoU), i synnerhet stödet till inrättande av högteknologiska kluster, små och 
medelstora företag och sektorn för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

20. Europaparlamentet påpekar att det finns ett nära samband mellan FoU och utbildning av 
människor, och uppmanar kommissionen att möjliggöra gemensam finansiering på ett 
enkelt och öppet sätt genom fonderna för integrerade projekt.

21. Europaparlamentet upprepar kravet på att alla regioner skall kunna genomföra 
offentlig-privata partnerskapsprojekt inom FoU- och IKT-områdena på lika villkor.

Fler och bättre arbetstillfällen

22. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att investera i humankapital, särskilt mot 
bakgrund av de demografiska förändringarna i vårt samhälle under de kommande åren.

23. Europaparlamentet kräver att Europeiska socialfonden (ESF) stöder politiska åtgärder från 
medlemsstaterna, vilka överensstämmer med de integrerade riktlinjerna och 
rekommendationerna i den europeiska sysselsättningsstrategin samt gemenskapens 
aktuella målsättningar för social integration, antidiskriminering, främjande av jämställdhet 
samt allmän utbildning och yrkesutbildning.

24. Europaparlamentet välkomnar de tre handlingslinjerna i de sysselsättningspolitiska 
riktlinjerna och betonar att arbetstagarnas situation därigenom inte på något sätt får 
försämras.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga vad den menar med ”en 
livscykelinriktad syn på arbete”. Parlamentet utgår från att med detta menas projekt som 
särskilt syftar till att stödja ungdomar, kvinnor och äldre arbetstagare.

26. Europaparlamentet kräver i detta sammanhang ett ökat stöd till projekt inom ”livslångt 
lärande”, vilket omfattar allt från stöd till förbättrad infrastruktur inom utbildning och 
förbättrade kvalifikationer hos personalen till stöd till nya arbetssätt i skolan och 
förskolan.

27. Europaparlamentet klargör att kvalificerade arbetstagare inte utvecklas först under 
yrkesutbildningen, utan att grunden till deras kunskaper läggs redan under barndomen och 
ungdomsåren. Parlamentet förväntar sig därför förbättrad tillgång till förskolor och 
skolutbildning.
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28. Europaparlamentet förväntar sig att vidareutbildning och livslångt lärande ses som en 
investering i människor och därför inte betraktas som ett bidrag som skall anmälas, 
övervägas och kalkyleras.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaternas samarbete 
särskilt inom området humankapital och att på lämpligt sätt informera aktörerna inom 
sammanhållningspolitiken om de mest innovativa projekten. Parlamentet påpekar att det 
är särskilt viktigt att utbyta information mellan de gamla och de nya medlemsstaterna. 

30. Europaparlamentet välkomnar möjligheten att göra investeringar på området för 
infrastruktur inom sjukvård och genom att förebygga hälsorisker.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de strategiska riktlinjerna endast 
innehåller punkter som också kan stödjas genom investeringar från strukturfonderna.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva förbättringar eller i förekommande 
fall återkräva redan utbetalade belopp om följande kriterier generellt inte uppfylls:

• Hållbar utveckling

• Integrering av ett jämställdhetsperspektiv

• Rättigheterna enligt artikel 13 i EG-fördraget (förbud mot diskriminering av 
människor på grund av funktionshinder, ras, kön, religion eller sexuell läggning)

• Miljölagstiftningen

Sammanhållningspolitikens territoriella dimension 

33. Europaparlamentet betonar principiellt betydelsen av att den territoriella 
sammanhållningen är en villkorslös och odelbar utvidgning av målet för den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen.

34. Europaparlamentet upprepar återigen kravet på att tätortsområdena skall främjas i större 
utsträckning. Parlamentet anser därför att regionerna måste garanteras flexibilitet vid 
utarbetandet av projekt, eftersom det i början av perioden inte nödvändigtvis kan förutses 
vilka tätortsområden som under perioden behöver stöd till sina projekt.

35. Europaparlamentet bekräftar att det ser stödet till det gränsöverskridande samarbetet som 
ett viktigt instrument för den europeiska integrationen och kräver att lämplig hänsyn tas 
inom ramen för detta instrument till områdena för kultur, miljö, utbyte mellan 
förvaltningar samt katastrofskydd och hälsa.

36. Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna i sina operativa program lägger 
tyngdpunkten på innovativa åtgärder och gränsöverskridande samarbete.

37. Europaparlamentet kräver tydliga och öppna regler för kontrollen av utgifter.

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Skillnaderna inom EU ökade kraftigt till följd av utvidgningen till 25 medlemsstater i 
maj 2004. Bulgariens och Rumäniens förestående anslutning kommer att öka skillnaderna 
ytterligare. De medel som avsatts i budgetplanen för strukturfondernas nya programperiod 
2007–2013 växer dock inte i samma omfattning som den befolkning som lever i områden där 
BNP är lägre än 75 procent av genomsnittet i gemenskapen. Befolkningsmängden i 
mål 1-områden (”konvergens”) kommer att öka med 46 procent, men mot bakgrund av den 
aktuella överenskommelsen om budgetplanen kommer strukturfondsmedlen endast att öka 
med 31 procent. Europaparlamentet försöker i samband med förhandlingarna om det 
interinstitutionella avtalet om budgetplanen att arbeta för en ökning av strukturfondsmedlen, 
vilket nämndes i Bögebetänkandet. Europaparlamentet är angeläget om att tidpunkten för 
programmets början i regionerna skall läggas så tidigt som möjligt.

Rättslig grund

På grund av de ökade skillnaderna ställs Europeiska unionen inför den stora utmaningen att se 
till att den nya strukturpolitiken fortfarande uppfyller målet i artikel 158 i EG-fördraget, dvs. 
att öka unionens ekonomiska och sociala sammanhållning och att minska skillnaderna i 
utvecklingsnivå mellan de olika regionerna.

Det är därför desto viktigare att använda de knappa resurserna på ett förnuftigt, effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Ett viktigt instrument för att uppnå detta är gemenskapens strategiska 
riktlinjer, som enligt artiklarna 23 och 24 i förslaget till förordning om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492) är avsedda för detta. Riktlinjerna utgör enligt 
dessa artiklar en ram för fondens verksamhet och skall antas i enlighet med 
samtyckesförfarandet i artikel 161 i fördraget inom tre månader efter det att den allmänna 
förordningen om strukturfonderna trätt i kraft.

Riktlinjernas innehåll och syfte

Gemenskapens strategiska riktlinjer syftar till att inrikta sammanhållningspolitiken för 
perioden 2007–2013 på att öka EU:s konkurrenskraft genom att stödja tillväxt och 
sysselsättning. För att uppnå detta satsar gemenskapen främst på kunskap, innovation och 
bättre utnyttjande av humankapitalet.

De fondövergripande riktlinjerna bör leda till att de nationella strategiska referensramarna och 
de operativa programmen inriktas starkare på strategierna från Lissabon och Göteborg. Under 
programplaneringen hoppas kommissionen särskilt på 

a) att sammanhållningspolitikens strategiska dimension skall förstärkas,

b) att de lokala aktörerna i högre utsträckning följer Lissabon- och Göteborgsstrategin.

I riktlinjerna föreslås därför att resurserna för de program som samfinansieras bör inriktas på 
följande tre prioriteringar:
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1. Att öka medlemsstaternas, regionernas och städerna attraktionskraft genom att förbättra 
tillgängligheten, se till att tjänsterna håller en lämplig kvalitet och nivå och bevara deras 
ekologiska potential.

2. Att uppmuntra innovation, entreprenörskap och stimulera tillväxt i kunskapsekonomin 
genom att se till att det finns forsknings- och innovationskapacitet, inbegripet ny 
informations- och kommunikationsteknik.

3. Att skapa flera och bättre arbetstillfällen genom att locka flera människor ut på 
arbetsmarknaden eller till entreprenörsverksamhet, förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga och öka investeringarna i humankapital.

Som övergripande aspekter tar riktlinjerna upp städernas bidrag till tillväxt och sysselsättning, 
diversifiering av den ekonomiska verksamheten på landsbygden samt gränsöverskridande och 
interregionalt samarbete.

Europaparlamentets inställning och förslag

Europaparlamentet välkomnar att det i gemenskapens strategiska riktlinjer fastslås att 
främjande av en balanserad, harmonisk och hållbar utveckling skall prioriteras.

Innan Europaparlamentet fattar beslut om de strategiska riktlinjerna i enlighet med fördragets 
artikel 161 om samtycke vill dock parlamentet rikta uppmärksamheten på några punkter som 
har stor betydelse för att den nya strukturpolitiken skall bli framgångsrik med hjälp av de 
strategiska riktlinjerna.

Det är glädjande att sammanhållningspolitiken i högre grad skall inriktas på 
Lissabonstrategin, men det bör i detta sammanhang påpekas att genomförandet av 
Lissabonstrategin främst är medlemsstaternas uppgift. Sammanhållningspolitiken kan inte 
ersätta medlemsstaternas insatser som är helt nödvändiga på många politikområden för att nå 
de ambitiösa målen i Lissabonstrategin. EU:s strukturfonder kan exempelvis inte direkt bidra 
till att minska antalet avhopp från skolan, ett krav som finns i riktlinjerna. I detta fall 
uppmanas framför allt medlemsstaterna att ta sitt ansvar, och man skall inte inge några falska 
förhoppningar.

Att fullfölja Lissabonstrategin, dvs. att öka EU:s totala konkurrenskraft, får inte heller ske på 
bekostnad av målet att uppnå en större ekonomisk och social sammanhållning, utan måste 
alltid ske inom ramen för de strategiska riktlinjerna.

Lissabonstrategin måste genomföras i samklang med Göteborgsstrategin om en hållbar 
utveckling av ekonomin. Göteborgsstrategin är inte underordnad Lissabonstrategin. 
Strukturfonderna får endast användas för åtgärder som överensstämmer med målen från 
Göteborg. Med rätta har det framförts kritik från frivilligorganisationer mot att detta inte 
uttrycks tillräckligt tydligt i de strategiska riktlinjerna.

I detta sammanhang måste kritik riktas mot att medel öronmärks för vissa syften i 
kommissionens förslag. Det är svårt att göra en uppdelning mellan åtgärder som å ena sidan 
bidrar till genomförandet av Lissabonstrategin, och åtgärder som å andra sidan inte gör det. 
Öronmärkning av strukturfondsmedel innebär att det finns en fara för att regionerna inte ges 
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nödvändig flexibilitet för att utforma programmen efter lokala och regionala behov. Man 
måste också undvika att det genom öronmärkning byggs upp en ny kontrollbyråkrati som 
försvårar ett snabbt utarbetande och genomförande av projekt.

Det är av särskilt stor betydelse vem som fastställer vilka åtgärder som omfattas av 
Lissabonstrategin. Exempelvis tycks kommissionens ordförande, som var den som tog 
initiativ till öronmärkning, anse att utbyggnaden av den transeuropeiska trafikinfrastrukturen 
inte omfattas av Lissabonstrategin. Denna åsikt kan eventuellt ifrågasättas.

En annan brist i det aktuella förslaget från kommissionen om de strategiska riktlinjerna är att 
den urbana dimensionen inte beaktas tillräckligt. Städer och tätorter kännetecknas av en rad 
problem på grund av de stora ekonomiska och sociala skillnaderna, som t.ex. hög trafik, hög 
kriminalitet eller dålig miljökvalitet, vilka måste åtgärdas bättre. Det är önskvärt att städerna 
främjas i högre grad. I detta sammanhang är initiativet Jessica ett viktigt steg i rätt riktning. 

Ytterligare en viktig begäran från Europaparlamentet är partnerskapsprincipen. Större 
delaktighet för arbetsmarknadens parter, frivilligorganisationer och kommuner inom ramen 
för partnerskapsprincipen kan tänkas vara olämpligt. Det återstår inte mycket tid till att 
förbereda programmet. Förhandlingarna om det interinstitutionella avtalet, förordningarna och 
riktlinjerna pågår därför samtidigt, parallellt med att medlemsstaterna och regionerna redan så 
långt det är möjligt håller på att utarbeta frågor till de nya programmen.

Under dessa omständigheter är det särskilt viktigt att hålla fast vid partnerskapsprincipen. 
Europaparlamentet anser att den är en viktig faktor för att genomförandet av programmet skall 
lyckas. Det är absolut nödvändigt att alla deltagare på platsen, både på lokal och regional nivå 
samt arbetsmarknadens parter och det civila samhället, blir delaktiga i programplaneringen 
och genomförandet. Detta är en villkorslös förutsättning för att de strategiska riktlinjerna skall 
kunna uppfylla målet, dvs. att de lokala aktörerna i högre utsträckning följer 
Lissabonstrategin.

För att kunna genomföra programmen på ett framgångsrikt sätt då det råder stor brist på 
medel i den offentliga sektorn anser Europaparlamentet att detta också kan ske genom 
främjande av privat samfinansiering. Additionalitetsprincipen för medlen måste dock skyddas, 
dvs. att de enskilda medlemsstaterna alltid måste stödja strukturpolitiken med offentliga 
medel tillsammans med unionen. Offentlig-privata partnerskap inrättas tyvärr ytterst sällan i 
samband med strukturfonder, eftersom det finns en lång rad rättsliga oklarheter. 
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att en lämplig rättslig ram för detta 
upprättas i medlemsstaterna.

Strukturfonderna kan också bidra till ekonomisk och social jämställdhet för kvinnor. Genom 
gemenskapsinitiativet Equal har man gjort goda erfarenheter, och detta initiativ kommer att 
fortsätta också under den nya programperioden. Detta måste också återspeglas i de strategiska 
riktlinjerna. Det vore i detta sammanhang särskilt önskvärt att utbyte av bästa praxis genom 
nätverk av erfarenheter också i fortsättningen används som ett viktigt instrument.

Sist men inte minst måste Europeiska rådets avsikt från december 2005 nämnas. Tanken är att 
olika rättsliga normer för sammanhållningspolitiken skall införas för de gamla och de nya 
medlemsstaterna. Detta godtar inte Europaparlamentet. Endast en undantagsbestämmelse om 
tillämpning av n+2-regeln till 2010 anses nödvändig. När det gäller samfinansieringsgrad, 
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möjligheten att införa stimuleringsåtgärder genom mervärdesskatt och uppförande av bostäder 
för sociala ändamål bör samma bestämmelser gälla i hela unionen.

Kommissionen har genom förstärkningen av de mänskliga resurserna riktat sin huvudsakliga 
uppmärksamhet på flexibilitet för arbetstagarna i hela EU. I detta sammanhang måste 
naturligtvis följande beaktas:

1. Den trafikinfrastruktur som krävs måste finnas tillgänglig. Detta saknas särskilt ofta i 
gränsregioner.

2. Flexibilitet kan också innebära att utflyttning från vissa regioner kan drabba de mänskliga 
resurserna allvarligt, vilket kan leda till ”avfolkningsprocesser”. I sådana fall kan det vara 
förnuftigt att stärka regionernas potential för att förhindra en kraftig utflyttning.

Temat ”territoriell sammanhållning” har inte heller beaktats tillräckligt i kommissionens 
riktlinjer. Regionkommittén har också tydligt påpekat detta i sitt yttrande. Europaparlamentet 
kan också föra in denna uppfattning i sitt yttrande (se punkterna 34 och 36).

Europaparlamentet förlitar sig på att kommissionen och rådet beaktar Europaparlamentets 
förslag, något som är nödvändigt för att Europaparlamentet skall ge de strategiska riktlinjerna 
sitt samtycke.


