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FORSLAG

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

1. understreger, at de udvalgte projekter udgjorde 27 % af den samlede finansiering, men at 
betalingssatsen var langt lavere (ca. 13 %) på det tidspunkt, hvor rapporten blev 
udarbejdet, og stadig kun var nået op på 22 % i slutningen af 2010, dvs. ca. 60 % af 
niveauet for perioden 2000-2006 efter fire års gennemførelse;

2. gør hvad budgettet angår opmærksom på, at mindre end en sjettedel af betalingerne var 
afholdt pr. 1. juli 2010, dvs. halvvejs inde i programmeringsperioden 2007-2013;

3. glæder sig over den øgede udnyttelseskapacitet og budgetgennemførelse i forbindelse med 
samhørighedspolitikken (hvor stigningen i den samlede gennemførelse af bevillingerne for 
perioden 2007-2013 for EFRU/Samhørighedsfonden og ESF var på henholdsvis 79 % og 
62 % i 2010), hvilket bl.a. skyldes, at der for nylig er gennemført lovgivningsmæssige 
ændringer, og at de operationelle programmer omsider er nået op på normal 
gennemførelseshastighed, efter at Kommissionen har godkendt de sidste forvaltnings- og 
kontrolsystemer; understreger, at denne fremgang afspejlede sig i opsamlingsoverførslen 
for 2010, hvor samhørighedspolitikken fik yderligere 1 mia. EUR i betalingsbevillinger 
for 2010;

4. understreger ikke desto mindre, at gennemførelsessatserne langt fra er ens for de 
forskellige medlemsstater, interventionsområder og fonde; gør opmærksom på, at den 
største forskel i betalingssatser medlemsstaterne imellem i slutningen af 2010 var på 
247 % for EFRU og Samhørighedsfonden under et og på 303 % for ESF

5. understreger, at de konstaterede problemer med at udnytte bevillingerne til dels skyldes, at 
det er vanskeligt at få visse af Lissabonstrategiens kriterier, navnlig med hensyn til 
innovation, opfyldt på grund af problemer i de regioner, hvor udviklingen er særlig langt 
bagud, i en periode med økonomisk og finansiel krise; 

6. anmoder derfor om, at der lægges særlig vægt på fortsat at fremme gensidig læring, 
udveksling af bedste praksis og styrkelse af den administrative kapacitet i visse 
medlemsstater, og opfordrer til, at man overvejer, hvordan de forskellige regelsæt og 
kontrolsystemer kan harmoniseres.
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