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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 EU's 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 EU og medlemsstaterne; 
understreger, at samhørighedspolitikken er en af de vigtigste EU-politikker og også 
EU's vigtigste offentlige investeringspolitik med et budget på 351,8 mia. EUR i 
perioden 2014-2020, dvs. en tredjedel af den flerårige finansielle ramme;

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 og sigter mod at mindske de økonomiske, 
sociale og territoriale forskelle mellem og inden for EU's regioner og sikre, at ingen 
regioner lades i stikken; mener, at den skaber vækst og beskæftigelse i hele Unionen 
og bidrager til at opfylde centrale EU-målsætninger og -prioriteter, herunder mål for 
klima og energi samt intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst;

3. 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; 

4. glæder sig over, at der ikke er flere betalingsbehov for perioden 2007-2013, at 
betalingsgennemførelsen er forbedret, at projektudvælgelsen er kommet op i tempo, og 
at projektudvælgelsen på stedet endelig er nået op på niveauet i den foregående 
programmeringsperiode og i januar 2019 således var på 75 %; 

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

6. opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage erfaringerne fra denne 
programmeringsperiode til efterretning og undgå yderligere betalingskriser;

7. 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;

8. 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 på bekostning af samhørighedspolitikken;

9. opfordrer til en omprogrammering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som følge af 
den aftale, der blev indgået under budgetproceduren for 2019, om at øge niveauet af 
forpligtelsesbevillinger; 

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


