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FORSLAG

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

1. glæder sig over den politiske aftale af 27. juni 2013 om den flerårige finansielle ramme 
for 2014-2020; understreger, at det med henblik på at sikre en hurtig og effektiv 
iværksættelse af den nye samhørighedspolitik er afgørende, at forhandlingerne om 
lovpakken, partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer afsluttes hurtigst 
muligt; understreger, at enhver forsinkelse i budgetmæssig henseende vil resultere i en 
koncentration af betalingsanmodninger i slutningen af perioden;

2. minder om, at puklen af uindfriede forpligtelser (eller RAL fra det franske "reste à 
liquider") udgjorde to tredjedele af samhørighedspolitikkens midler ved udgangen af den 
flerårige finansielle ramme for 2007-20131; understreger behovet for at finde en stabil 
løsning, der gør det muligt at reducere risikoen for, at gennemførelsen af EU-programmer 
blokeres på grund af manglende betalinger; henleder opmærksomheden på, at N+3-reglen, 
samtidig med at den vil være afgørende for at sikre gennemførelsen af projekter, der 
støttes af samhørighedspolitikken, vil have konsekvenser for akkumuleringen af 
uindfriede forpligtelser i de kommende år, navnlig i tilfælde af forsinkelser i forbindelse 
med iværksættelse af nye programmer;

3. mener, at princippet om forvaltning på flere niveauer er afgørende for en effektiv 
forvaltning af den nye samhørighedspolitik; understreger i den forbindelse, at de lokale og 
regionale myndigheder bør inddrages fuldt ud inden for deres respektive 
kompetenceområder i forberedelsen af programmer og aftaler og i deres gennemførelse og 
evaluering; understreger betydningen af at sikre en tilstrækkelig informationsstrøm og 
teknisk støtte til disse myndigheder for at lette og optimere deres bidrag i alle faser af 
denne proces;

4. insisterer på, at skabelse af synergier mellem EU-budgettet og medlemsstaternes og de 
regionale og lokale myndigheders budgetter er afgørende for enhver indsats, der har til 
formål at øge effektiviteten af offentlige investeringer i Unionen; gentager sin opfordring 
til Kommissionen om at oplyse, hvordan EU-budgettets rolle kan styrkes i denne 
henseende;

5. gentager, at det for at maksimere effekten af EU-støtten er nødvendigt med en integreret 
tilgang, koordinering mellem de forskellige tilgængelige finansieringsmuligheder og 
sammenhæng mellem de eksisterende politikker og regler for at afhjælpe de negative 
konsekvenser af de finanspolitiske konsolideringspolitikker;

6. minder om sin holdning for så vidt angår betydningen af en obligatorisk gennemgang og 
efterfølgende revision af den næste FFR ved udgangen af 2016, således at den næste 
Kommission og det næste Parlament får mulighed for om nødvendigt at revurdere 

                                               
1

 Hvis ændringsbudget nr. 2/2013 godkendes til en samlet beløb på 11,2 mia. EUR, anslås det, at de uindfriede forpligtelser i alt når op på 
224 mia. EUR ved udgangen af 2013, hvor de i henhold til Kommissionens oprindelige overslag var skønnet til at nå op på 180 mia. EUR 
ved udgangen af 2013.
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Unionens politiske prioriteringer, tilpasse FFR til nye udfordringer og fuldt ud tage 
hensyn til de seneste makroøkonomiske prognoser;

7. glæder sig over de positive skridt, der er taget i retning af en forenkling af og større 
gennemsigtighed i forvaltningen af Unionens midler; understreger, at enklere procedurer 
kan føre til færre mangler og dermed bedre udnyttelse af EU-midler; understreger behovet 
for, at Kommissionen og medlemsstaterne anvender en mere ambitiøs tilgang med henblik 
på at forenkle adgangen til finansieringsprocedurerne, reglerne for offentlige indkøb samt 
overvågningsordningerne og sikre klar og tilgængelig information om modtagere af EU-
midler og om finansieringsmuligheder.
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