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FORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. støtter Kommissionens forslag til FÆB nr. 2/2015, som ledsager forslaget til Rådets 

forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af 

den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (FFR-forordningen), som indeholder 

en anmodning om overførsel af forpligtelsesbevillinger, der ikke blev udnyttet i 2014 som 

følge af den sene vedtagelse af programmer under delt forvaltning, herunder til de 

europæiske struktur- og investeringsfonde; 

2. anser det for afgørende, at FÆB nr. 2/2015 vedtages så hurtigt som muligt, da det er en 

nødvendig betingelse for vedtagelsen af programmer, herunder dem under 

samhørighedspolitikken, for hvilke det ikke var muligt at anvende bevillinger fra 2014; 

minder i denne forbindelse om betydningen af de europæiske struktur- og 

investeringsfonde og af deres programmer som en vital kilde til investeringer og vækst og 

arbejdspladser i medlemsstaterne; 

3. glæder sig over den generelle tankegang i forslaget, som overfører de bevillinger, der ikke 

blev udnyttet i 2014, til udgiftsområde 1b, Økonomisk, social og territorial samhørighed, 

til 2015, som har til formål at sikre ligebehandling mellem programmer vedtaget i henhold 

til fremførselsproceduren og programmer, som bør vedtages i 2015, baseret på revisionen 

af FFR og forslag til FÆB nr. 2/2015; 

4. beklager, at 2014-bidragene fra EFRU til grænseoverskridende programmer under 

instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) og det europæiske naboskabsinstrument (ENI) 

overføres til 2017; mener, at disse programmer, selv om de er af begrænset økonomisk 

betydning, er af stor betydning både for de berørte medlemsstater og kandidat- eller 

nabolande; understreger de mulige vanskeligheder og forsinkelser, som denne overførsel 

kan medføre på operationelt plan, til trods for de forpligtelser, der er planlagt for 2015 og 

2016; understreger, at kontinuiteten i den politik, der støttes af disse to instrumenter, bør 

garanteres; 

5. er bekymret over, at en høj andel af programmerne stadig mangler at blive vedtaget, og 

mener, at det er afgørende, at alle programmer er vedtaget og igangsat snarest muligt og 

senest medio 2015, for at gennemførelsen af politikken ikke lider under nogen yderligere 

forsinkelser; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at øge sine 

bestræbelser; understreger imidlertid, at det er vigtigt at opretholde et højt fokus på 

kvaliteten i forbindelse med fremskyndelse af vedtagelsesproceduren; 

6. mener, at overførslen af bevillinger under FÆB nr. 2/2015 vil have en betydelig 

indvirkning på betalingssituationen under udgiftsområde 1b, navnlig fra 2017, som bør 

behandles, da gennemførelsen af FFR 2014-2020 startede med et betydeligt efterslæb i 

betalinger med ubetalte regninger, som ved udgangen af 2014 udgjorde omtrent 

24 771 mio. EUR for programmerne for 2007-2013 under ESF, ERFU og 

Samhørighedsfonden; 
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7. mener, at det fremlagte FÆB nr. 2/2015 ikke tilstrækkeligt behandler spørgsmålet om 

betalinger, og forventer, at Kommissionen forelægger fuldstændige og rettidige 

oplysninger om vurderingen af prognoserne for betalinger inden begyndelsen af april, for 

at alle foranstaltninger og instrumenter til opfyldelse af betalingsbehovene under 

udgiftsområde 1b kan forelægges i tilstrækkelig god tid for ikke yderligere at forværre 

betalingsefterslæbet; 

8. gentager i denne forbindelse, at betalingsefterslæbet under udgiftsområde 1b er et 

spørgsmål af strukturel og politisk betydning, som kræver en langsigtet løsning, eventuelt 

inden for rammerne af midtvejsevalueringen/revisionen af FFR i henhold til artikel 2 i 

FFR-forordningen; 

9. påpeger, at overførsel af uudnyttede forpligtelser for 2014 til 2015 kan lægge et stort pres 

på visse medlemsstater og resultere i vanskeligheder i forbindelse med absorptionen af 

bevillingerne og en højere risiko for frigørelse; anmoder derfor Kommissionen om at yde 

medlemsstaterne den nødvendige assistance og foreslå passende foranstaltninger til at 

overvinde problemerne. 
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