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FORSLAG

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

1. minder om, at EU-budgettet primært er et investeringsbudget, hvoraf 94 % geninvesteres i 
medlemsstaterne, og at de lokale og regionale myndigheder er ansvarlige for en betydelig 
andel af de offentlige udgifter i Europa;

2. understreger, at samhørighedspolitikken kan spille en afgørende rolle i at fremme 
økonomisk, social og territorial samhørighed, styrke beskæftigelse og vækst samt mindske 
makroøkonomiske ubalancer;

3. opfordrer til, at der lægges vægt på at skabe synergi mellem budgetterne på EU- og 
medlemsstatsniveau samt på lokalt og regionalt plan; anmoder Kommissionen om at 
fremlægge klare faktuelle oplysninger om, hvorledes EU-budgettets rolle i forhold til at 
fremme investeringer på forskellige niveauer kan styrkes; opfordrer medlemsstaterne til 
på alle niveauer fuldt ud at anvende de supplerende finansieringsmuligheder, som Den 
Europæiske Investeringsbank og det nye instrument for projektobligationer giver; glæder 
sig desuden over, at anvendelsen af finansieringsinstrumenter er ved at blive udvidet 
under samhørighedspolitikken til at omfatte alle tematiske målsætninger og alle FSR-
fondene;

4. er bekymret over, at nedskæringer i midlerne til samhørighedspolitikken inden for den 
kommende flerårige finansielle ramme vil nedsætte nationale, regionale og lokale 
myndigheders evne til at investere i intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; 
understreger, at finansieringen af samhørighedspolitikken som minimum bør fastholdes på 
det nuværende niveau;

5. anmoder institutionerne om at forbedre de gældende bestemmelser, så regionerne i visse 
medlemsstater, som er særlig hårdt ramt af finanskrisen, yderligere kan forbedre deres 
evne til at absorbere struktur- og samhørighedsmidler og undgå de forventede enorme 
frigørelser;

6. understreger, at makroøkonomisk konditionalitet ikke kan accepteres, da den kan medføre 
problemer i forbindelse med gennemførelsen af samhørighedspolitikken og potentielt 
skabe risici for overholdelsen af langfristede forpligtelser; gentager, at indførelsen af 
makroøkonomisk konditionalitet ville berøre de regioner, der er hårdest ramt, og 
understreger, at de lokale og regionale myndigheder ikke bør straffes for vanskeligheder 
på medlemsstatsniveau; understreger desuden sin modstand mod resultatreserven, som 
kunne afholde regioner fra at vælge mere ambitiøse og innovative projekter til fordel for 
projekter med lettere opnåelige mål;

7. giver udtryk for den opfattelse, at det er nødvendigt med en tematisk koncentration på et 
begrænset antal prioriteter; understreger dog, at der er behov for fleksibilitet for at 
medlemsstater og regioner kan reagere på fælles mål på den mest effektive måde, samtidig 
med at territoriale, økonomiske og sociale særtræk respekteres.
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