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KORT BEGRUNDELSE 

Den sene vedtagelse af forordningerne om samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 

medførte, at det var umuligt at vedtage alle operationelle programmer rettidigt. Den prognose, 

som Kommissionen havde udarbejdet, viste sig at være alt for optimistisk, idet kun en mindre 

procentdel af programmerne1 (39 % eller 252 EU-programmer) var blevet vedtaget ved 

udgangen af 2014. Vedtagelsen af de resterende programmer blev udsat enten via 

fremførselsproceduren, der er fastlagt i litra a) i finansforordningens artikel 13, stk. 2, eller på 

grundlag af en revision af den flerårige finansielle ramme (FFR). 

 

Fremførsel af programmer (14 % eller 93 EU-programmer) kræver ikke revision af FFR, idet 

de var klar til at blive vedtaget inden udgangen af 2014 og udelukkende på grund af 

tidsmangel ikke blev vedtaget. Bevillingerne fra 2014 kan stadig anvendes til disse 

programmer, selv om vedtagelsen blev udsat til begyndelsen af 2015. 

 

Alle andre programmer (47 % eller 300 EU-programmer) kræver, for at bevillingerne fra 

2014 ikke skal gå tabt, en revision af FFR i henhold til artikel 19 i FFR-forordningen, hvorved 

bevillingerne fra 2014 overføres til efterfølgende år. 

 

Ordføreren glæder sig derfor over forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 

2014-2020. Han anbefaler, at Parlamentet godkender det, da dette er et uundværligt skridt for 

at afslutte igangsætningen af samhørighedspolitikkens nye programmeringsperiode for at 

undgå enhver negativ indvirkning på regioner og byer og dermed europæiske borgere. De 

europæiske struktur- og investeringsfonde er den vigtigste del af Unionens investeringspolitik, 

og det er af afgørende betydning, at alle midler anvendes så rettidigt og effektivt som muligt 

for at skabe vækst og arbejdspladser. Den nye programmeringsperiode er allerede ramt af 

betydelige forsinkelser, og det må sikres, at der hverken opstår yderligere forsinkelser eller 

tab. 

 

Forslaget har til formål at overføre næsten alle de bevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014, til 

udgiftsområde 1b, økonomisk, social og territorial samhørighed, til 2015, med undtagelse af 

bidragene fra EFRU til grænseoverskridende programmer under instrumentet til 

førtiltrædelsesbistand (IPA) og det europæiske naboskabsinstrument (ENI), der overføres til 

2017. Ordføreren anerkender princippet om ligebehandling mellem medlemsstater og 

programmer, som ligger til grund for forslaget, men understreger nødvendigheden af, at 

Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne og regionerne for ikke kun hurtigt at 

vedtage alle resterende programmer, men også nøje at gennemføre selve programmerne med 

henblik på en fuldstændig og effektiv anvendelse af alle ressourcer. Han glæder sig derfor 

over Kommissionens erklæring, hvori den erklærer, at den "vil indgå aktivt i 

programmeringsprocessen for de pågældende programmer, at den vil samarbejde fuldt ud 

med de nationale og regionale myndigheder, og at den vil træffe alle de forhåndenværende 

foranstaltninger med henblik på at få vedtaget programmerne i overensstemmelse med 

bestemmelserne i forordningen om fælles bestemmelser hurtigst muligt efter vedtagelsen af 

                                                 
1 Dette vedrører de europæiske struktur- og investeringsfonde, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden samt 

Fonden for Intern Sikkerhed. 
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den ændrede rådsforordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 

2014-2020 og under alle omstændigheder inden udgangen af 2015". 

 

Med hensyn til overførslen af hele 2014-bidraget fra ERFU til grænseoverskridende 

programmer under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) og det europæiske 

naboskabsinstrument (ENI) til 2017 anerkender ordføreren forsinkelsen i vedtagelsen af 

sådanne programmer og den kompleksitet, som de er karakteriseret ved. Han mener dog, at 

det ville have været hensigtsmæssigt at følge den samme logik som for resten af bevillingerne 

af hensyn til sammenhængen og programmernes gennemførelse. 

 

Forslaget indebærer ingen ændringer i betalingsbevillinger ud fra den forudsætning, at 

overførslen af forpligtelsesbevillinger fra 2014 til 2015 ikke vil medføre særlige hindringer 

for betalinger i de kommende år. Ordføreren fremsætter forbehold over for dette og håber, at 

de beregninger, som Kommissionens tjenestegrene har foretaget, viser sig at være realistiske, 

og at de eksisterende fleksibilitetsbestemmelser i FFR-forordningen vil være tilstrækkelige til 

at klare enhver stigning i anmodninger om mellemliggende betalinger i 2017 og 2018. Han 

understreger, at problemet med et betalingsefterslæb, som Parlamentet allerede har gentaget 

ved mange lejligheder, er uholdbart og bør løses én gang for alle, og at alle problemer med 

betalinger bør undgås ved at gøre brug af alle nødvendige midler og foranstaltninger. 

****** 

 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

henstille, at udkastet til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020, 

godkendes. 
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