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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 Kommissionens forslag til en fælles strategisk ramme for EFRU, 
Samhørighedsfonden, ESF, EFF og ELFUL, som er afgørende for at sikre en bedre 
strategisk koordinering og bedre resultater med henblik på opfyldelse af EU 2020-målene

2. støtter kraftigt en Europæisk Socialfond, der er integreret i samhørighedspolitikken, som 
et middel til at sikre en integreret strategi og undgå opsplitning på sektorer; anbefaler, at 
der under bibeholdelse af fondens nuværende struktur foretages en nyvurdering af dens 
funktion og prioriteringer med henblik på at sikre koordinering mellem økonomisk og 
social samhørighed;

3. erkender, at koordineret planlægning vil medføre en vis harmonisering af reglerne for 
strukturfondsprogrammerne og dermed forenklede procedurer; er overbevist om, at denne 
proces vil gøre det lettere for parterne at deltage i samfinansierede projekter og undgå for 
store administrative byrder og ineffektiv anvendelse af midler;

4. understreger, at den forenkling, som er afgørende for samhørighedspolitikkens succes, 
skal gennemføres såvel på nationalt som på regionalt plan, hvorved resultaterne kan 
forbedres; opfordrer Kommissionen til at foreslå en enklere struktur for fremtidens politik 
med udgangspunkt i større fleksibilitet, proportionalitet og synlighed i forbindelse med 
anvendelsen af fondene for at lette fuldstændig og hurtig udnyttelse af bevillingerne;

5. går ind for en mere resultatorienteret samhørighedspolitik, som i mindre grad er fokuseret 
på udgifters og procedurers regelmæssighed, men som skaber en reel balance mellem 
tiltagenes kvalitet og den økonomiske og administrative kontrol; anbefaler, at der indføres 
egnede evalueringsmekanismer for at forbedre den institutionelle og administrative 
kapacitet i de organer, der har ansvaret for forvaltningen af programmer, hvilket vil 
bidrage til at øge udgifternes kvalitet og sænke fejlniveauet;

6. opfordrer indtrængende til, at EU-fonde og nationale, regionale og lokale støtteordninger i 
højere grad supplerer hinanden, hvilket er en forudsætning for forbedret koordinering og 
større effektivitet ved anvendelsen af de disponible midler.
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