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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at samhørighed er et af Unionens mål, jf. artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union, er defineret i artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og er en delt kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne; 
understreger, at samhørighedspolitikken er en af de vigtigste af Unionens politikker og 
dens vigtigste offentlige investeringspolitik, idet den har et budget på 351,8 mia. EUR i 
den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, hvilket er en tredjedel af FFR, at 
den fortsat bør være det i den næste FFR uden yderligere nedskæringer, og at nye EU-
initiativer skal modsvares af nye og tilstrækkelige finansielle ressourcer og behandles 
under den fælles beslutningsprocedure;

2. understreger, at samhørighedspolitikken er baseret på en solidaritetspolitik, idet den 
forfølger sin traktatfastsatte målsætning om at fremme og støtte en generel harmonisk 
udvikling af medlemsstaterne og regionerne, fremmer samarbejdet mellem regionerne 
og sigter mod at mindske de økonomiske, sociale og territoriale forskelle mellem og 
inden for Unionens regioner for at sikre, at ingen regioner lades i stikken, under 
hensyntagen til de demografiske udfordringer; mener, at den skaber vækst og 
beskæftigelse i hele Unionen og bidrager til at opfylde centrale EU-målsætninger og -
prioriteter, herunder klima- og energimålene og intelligent, bæredygtig og inklusiv 
økonomisk vækst; bemærker, at additionalitet kan medføre en afbalanceret anvendelse 
af strukturfondene i kombination med alle tilgængelige kilder, herunder finansielle 
instrumenter;

3. glæder sig over, at der ikke er flere betalingsbehov for perioden 2007-2013, at 
betalingsgennemførelsen og projektudvælgelsen er blevet styrket og nu er kommet op i 
tempo, og at projektudvælgelsen på stedet endelig er nået op på og ud over niveauet i 
den foregående programmeringsperiode og i september 2019 således var på 83 %; 
bemærker imidlertid, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til 
tempoet, og opfordrer Kommissionen til yderligere at bistå de medlemsstater, der er 
bagud, med at forbedre deres resultater;

4. noterer sig forhøjelsen på 2,5 % i forpligtelsesbevillingerne for underudgiftsområde 1b i 
budgetforslaget for 2020 i forhold til EU's 2019-budget, mens betalingsbevillingerne 
som helhed er steget med 6,4 %;

5. opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage erfaringerne fra denne 
programmeringsperiode til efterretning og undgå yderligere betalingskriser og 
fremtidige betalingsforsinkelser; henleder opmærksomheden på, at forsinket start af 
programmer og forsinket gennemførelse har ført til, at betalingsanmodningerne har 
hobet sig op;

6. understreger, at de i artikel 349 i TEUF nævnte regioner i den yderste periferi, på 
baggrund af deres økonomiske og sociale situation, den store strukturelle virkning af 
deres geografiske beliggenhed og deres særlige eksponering for virkningerne af 
klimaændringer, drager fordel af særlige foranstaltninger, navnlig inden for rammerne 



PE639.988v02-00 4/7 AD\1189812DA.docx

DA

af samhørighedspolitikken, vedrørende betingelserne for at få adgang til stærkt 
tiltrængte og nødvendige midler til brug for fremme af bæredygtig udvikling og deraf 
følgende opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling;

7. minder om, at samhørighedspolitikken er et af de vigtigste instrumenter til at tage fat på 
de prioriteter, der er skitseret i Kommissionens budgetforslag for 2020; understreger 
investeringsafkastet af samhørighedspolitikken, da der for hver euro, der investeres, 
skabes et resultat på 2,74 EUR i vækst og jobskabelse;

8. bekræfter, at de regionale, lokale, bymæssige og andre myndigheder for at nå 
samhørighedspolitikkens mål skal arbejde sammen og etablere en dialog med 
civilsamfundsorganisationerne, herunder universiteter, miljøorganisationer og grupper, 
der repræsenterer etnisk og religiøs mangfoldighed, forskellige aldersgrupper, personer 
med handicap, seksuel orientering eller kønsidentitet;

9. minder om, at samhørighedspolitikken er et nyttigt redskab til at støtte modtagelsen og 
integrationen af migranter, og insisterer på, at EU's budget for 2020 bør bidrage til at 
tackle de udfordringer, der er forbundet med migration, i en ånd af solidaritet;

10. opfordrer til en omprogrammering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som følge af den 
aftale, der blev indgået under budgetproceduren for 2019, om at øge niveauet af 
forpligtelsesbevillinger betydeligt; insisterer på finansieringen af særlige 
foranstaltninger, der tager sigte på at begrænse udvandringen af unge fra mindre 
udviklede regioner;

11. er bekymret over konsekvenserne af et eventuelt brexit uden en aftale og især over den 
potentielle negative indvirkning på samhørighedspolitikken og de grænseoverskridende 
regioner; understreger vigtigheden af forhandlingerne om den næste FFR og opfordrer i 
den forbindelse indtrængende til, at de budgetmæssige konsekvenser, som brexit vil 
give for samhørighedspolitikken, begrænses i videst mulige omfang;

12. gentager, at det er vigtigt at styrke den administrative kapacitet hos de lokale og 
regionale myndigheder, hvilket er af afgørende betydning for en korrekt 
projektforberedelse og -gennemførelse på stedet;

13. bemærker, at regnskabsåret 2020 er det sidste i den nuværende FFR-periode, og 
understreger derfor, at det er vigtigt at forberede og lette tilpasningen til den nye 
finansielle periode;

14. udtrykker bekymring over, at målet om 20 % klimaudgifter på EU-budgettet for FFR 
for 2014-2020 ikke vil blive nået, og opfordrer indtrængende Kommissionen til i 
væsentlig grad at øge andelen af klimaudgifter i 2020; opfordrer medlemsstaterne og 
regionerne til at tage behørigt hensyn til samhørighedspolitikkens vigtige bidrag til 
investeringer i klimabeskyttelse og til at nå Unionens klimaudgiftsmål, samtidig med at 
der sker en styrkelse af behovet for at lukke hullet på 3,5 mia. EUR i klimabudgettet og 
af behovet for at undgå at bruge offentlige midler på fossile brændstoffer, således at der 
kan fokuseres yderligere på bekæmpelse af klimaændringer, og Parisaftalen kan 
opfyldes;

15. mener, at der bør ydes tilstrækkelig støtte til tiltag, der har særlig fokus på sundheds- og 
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miljøaspekter, og som også kan stamme fra krav med tilknytning til energiomstillingen, 
såsom dekommisionering af kernekraftværker; minder om behovet for at dekarbonisere 
de 41 regioner, der er afhængige af kul, gennem omskoling og opkvalificering af 
arbejdstagerne i kulsektoren, og for at sikre en retfærdig omstilling til en bæredygtig 
økonomi gennem oprettelse af en fond for retfærdig omstilling, der afsætter 
tilstrækkelige midler på budgettet til at sikre en rimelig og retfærdig omstilling til en 
kulstoffri økonomi inden 2050;

16. bemærker, at 2020 for så vidt angår overførsler til Connecting Europe-faciliteten vil 
være det andet år, hvor der kan anmodes om yderligere forfinansiering til 
foranstaltninger, der blev påbegyndt i 2014, 2015 eller 2016, og det sidste år for 
omfordeling af uudnyttede midler;

17. understreger, at samhørighedspolitikken ikke bør udsættes for nogen form for overførsel 
af midler, der kan bringe struktur- og investeringsfondenes evne til at opfylde deres mål 
i fare;

18. bemærker, at finansieringen af støtteprogrammet for strukturreformer vil blive sikret 
gennem anvendelse af den samlede margen for forpligtelser; advarer om, at der ikke bør 
foretages forhøjelser af finansieringen på bekostning af samhørighedspolitikken; minder 
om, at nye EU-initiativer bør finansieres med nye supplerende ressourcer og ikke på 
bekostning af EU's mangeårige politikker; bemærker, at samhørighedspolitikken og den 
økonomiske styring kan have forskellige målsætninger, og at reformer bør tage behørigt 
hensyn til de territoriale konsekvenser;

19. beklager faldet i bevillingerne til Samhørighedsfonden i forhold til den foregående 
programmeringsperiode og bemærker risikoen for at øge forskellene i udvikling for så 
vidt angår grundlæggende infrastruktur, navnlig transportinfrastruktur; opfordrer til 
mere fleksible budgetmekanismer for at lette omfordelingen af midler med henblik på 
yderligere investeringer i grundlæggende infrastruktur, navnlig TEN-T-infrastruktur, 
som drivkraft bag økonomisk, social og territorial inklusion på EU-plan i de 
medlemsstater, der tydeligvis halter bagefter;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en gennemsigtig, retfærdig og 
ansvarlig anvendelse af Unionens midler.
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