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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger den afgørende rolle, som samhørighedspolitikken har spillet i forbindelse 

med opnåelsen af økonomisk, social og territorial konvergens i EU og gennemførelsen 

af FN's mål for bæredygtig udvikling; udtrykker imidlertid bekymring over de 

vedvarende uligheder mellem rige og fattige regioner og uddybelsen af de 

socioøkonomiske forskelle med hensyn til indkomst, adgang til sundhed mellem 

forskellige sociale grupper af borgere; udtrykker bekymring over den generelle 

forarmelse i en række regioner, herunder i overgangsregioner siden den finansielle 

krise i 2008; fremhæver samhørighedspolitikkens potentiale med hensyn til at tilpasse 

de europæiske økonomier til den teknologiske revolution for at hjælpe dem med at 

håndtere befolkningens aldring og åbningen af det europæiske marked og 

verdensmarkederne; understreger, at investeringer i nye teknologier, modernisering, 

nye færdigheder og viden, innovation og forskning og udvikling, som vil hjælpe 

mindre udviklede regioner med at bevæge sig op i værdikæden, bør modtage 

omfattende støtte under samhørighedspolitikken; understreger, at hverken 

samhørighedspolitikkens mål eller finansieringen fra EU-budgettet på nogen måde bør 

svækkes; understreger, at samhørighedspolitikken fortsat bør komme alle regioner til 

gode;  

2. bemærker manglerne i systemet for finansiel planlægning og gennemførelse, hvilket 

har ført til forsinkelser i betalingsanmodninger, betalinger og til akkumulering af 

ubetalte regninger, hvilket er i modstrid med traktaternes ånd; udtrykker bekymring 

over de betydelige forsinkelser i vedtagelsen af de operationelle programmer og 

udpegningen af forvaltnings-, betalings- og certificeringsmyndigheder under 

samhørighedspolitikken, som er blevet forstærket af den sene afslutning af 

forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme 2014-2020 (FFR) og den sene 

vedtagelse af forordningerne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-

fondene), og som har ført til ekstremt lave udnyttelsesgrader inden for 

samhørighedspolitikken i den nuværende programmeringsperiode, hvilket rammer de 

projektansvarlige særlig hårdt; opfordrer i denne forbindelse til, at den forenkling, der 

blev påbegyndt som led i revisionen af finansforordningen1, der har været i kraft siden 

den 1. januar 2016, øges, navnlig ved at lægge større vægt på efterfølgende kontrol, 

harmonisering af procedurer og indførelse af større fleksibilitet i den næste FFR; 

understreger, at niveauet for betalingsbevillinger som minimum bør svare til tidligere 

forpligtelser; noterer sig endvidere anbefalingerne fra Højniveaugruppen af 

Uafhængige Eksperter til at Overvåge Forenkling til Gavn for de Europæiske Struktur- 

og Investeringsfondes Støttemodtagere; 

3. noterer sig den store forskel mellem anslåede udgifter og faktiske betalinger fra EU-

budgettet til samhørighedspolitikken hvert år, og opfordrer Kommissionen til at 

fastlægge en metode til bedre at planlægge EU-budgettets gennemførelse i tæt 

samarbejde med medlemsstaterne; understreger, at indførelsen af e-

samhørighedssystemet, hvori medlemsstaterne vil indtaste data vedrørende 

                                                 
1 EUT L 286 af 30.10.2015, s. 1. 
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projektplanlægning, udbudsplaner med planlagte og aktuelle datoer for udbud, 

kontraktindgåelse og gennemførelse samt finansielle og regnskabsmæssige data 

vedrørende fakturaer, medfinansiering, udgifternes støtteberettigelse osv., vil være et 

vigtigt bidrag til bedre forvaltning og overvågning af gennemførelsen af 

samhørighedspolitikken i medlemsstaterne og gøre det muligt at udarbejde mere 

præcise overslag over betalinger fra EU-budgettet; 

4. understreger, at finansielle instrumenter i samhørighedspolitikken ikke bør erstatte 

tilskud og direkte støtte, men de bør opfattes som supplerende redskaber, som rækker 

længere end projekterne eller det område, hvori projekter skaber indtægter; 

understreger i denne forbindelse, at ESI-fondene og EFSI forvaltes gennem forskellige 

tilgange, og at samarbejdet mellem disse to fonde kan være til gavn for store projekter, 

men at sådanne forbindelser ikke på nogen måde må undergrave den strategiske 

sammenhæng, den territoriale koncentration og de langsigtede perspektiver af 

samhørighedspolitikkens programmer; 

5. fastholder, at de lovgivningsmæssige forslag til den næste FFR skal fremlægges 

hurtigst muligt for at undgå forsinkelser i programmeringen for den næste periode; er 

af den opfattelse, at samhørighedspolitikkens lofter bør holdes på samme niveau for 

EU-27 i den næste programmeringsperiode, samtidig med at man øger deres 

effektivitet og forenkler de dermed forbundne procedurer, således at EU kan råde over 

alle de midler, der er nødvendige for at opfylde dets mål og prioriteter som fastsat i 

traktaterne; påpeger, at samhørighedspolitikken beskytter EU's borgere mod visse 

virkninger af globaliseringen, yder finansiel bistand til små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er), støtter forsknings- og samarbejdsprojekter og fremmer 

deltagelse i initiativer til udvikling af menneskelig kapital, og at den derfor fortsat skal 

være stærk, effektiv og synlig for borgerne; 

6. understreger sammenhængen mellem kvaliteten af forvaltningen og vellykkede 

offentlige og private investeringer, innovation og vækst; glæder sig over den holistiske 

tilgang i Kommissionens 7. rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed, 

og opfordrer til, at disse punkter tages fuldt ud i betragtning i fremtidige 

samhørighedsmidler; 

7. mener, at en økonomisk, social og territorial samhørighedspolitik bør fortsat tilgodese 

alle regioner og navnlig regioner med det største udviklingsefterslæb og regioner i den 

yderste periferi, og at den inden for de mest udviklede regioner bør gavne 

fjerntliggende områder og de områder, der er mest ramt af fattigdom, og som er 

mindst attraktive for så vidt angår udvikling og beskæftigelsesmuligheder, og navnlig 

være udformet til at yde støtte til infrastruktur for at bringe deres isolation til ophør; 

8. kræver større sammenhæng mellem samhørighedspolitikken og andre EU-politikker, 

der, som f.eks. handelsaftaler, undergraver den regionalpolitiske indsats med henblik 

på at nå målet om konvergens i EU; 

9. understreger behovet for at fortsætte og styrke samhørighedspolitikken i den næste 

programmeringsperiode for FFR; er imod ethvert forsøg på at beskære budgettet eller 

fordreje regionalpolitikken, som fortsat er EU's eneste væsentlige solidaritetspolitik. 
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