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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og 
Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. der henviser til den øgede betydning af samhørighedspolitikken som følge af 
Lissabontraktatens ikrafttræden og den supplerende tredje søjle – den territoriale 
samhørighed – og konstaterer, at det er medlemsstaterne, regionerne og byerne, der er 
bedst egnede til at gennemføre denne politik aktivt, hvorfor en sektorisering ikke vil være 
produktiv og i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde;

2. mener, at samhørighedspolitikken udgør en nøglebestanddel med hensyn til at gennemføre 
EU 2020-strategien, og at en god og selvstændig samhørighedspolitik er en forudsætning 
for en vellykket fælles indsats på EU-plan, idet den bidrager som et effektivt redskab til at 
nå fælles mål i denne strategi på regionalt og lokalt plan og giver mulighed for en 
konsolidering af strategiske mål og lokale behov med potentiale for almenvellet;  
understreger, at samhørighedspolitikken med sin horisontale karakter bidrager til alle EU 
2020-målene – intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst – og at dette bør afspejles i 
strukturen af den flerårige finansielle ramme efter 2013; understreger, at mål, som indgår i 
Lissabontraktaten, men som ikke er en del af EU 2020-målene, også bør nås, og at 
forholdet mellem EU 2020-strategimålene og andre mål bør præciseres; støtter 
Kommissionens bestræbelser på at optimere udnyttelsen af synergier mellem de 
eksisterende fonde;

3. mener, at den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed er en grundlæggende 
forudsætning for at nå målet om konkurrenceevne, navnlig gennem fremme af økonomisk 
vækst og jobskabelse;

4. henviser til, at den vellykkede politik for økonomisk og social samhørighed er meget 
synlig i de 271 regioner i de 27 medlemsstater, og konstaterer, at nærhedsprincippet, 
partnerskabsprincippet og forvaltning på flere niveauer (multi-level governance) er 
grundlæggende forudsætninger herfor; bekræfter sin holdning om bedste praksis, sådan 
som den fremgår af beslutningen af 24. marts 2009 om bedste praksis på det 
regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene1;

5. understreger, at den europæiske merværdi af samhørighedspolitikken, som tegner sig for 
den største individuelle budgetpost, er ubestridt, idet denne politik udgør en veletableret 
mekanisme til opfyldelsen af europæiske mål og har været en af de vigtigste, mest synlige 
og vellykkede EU-politikker i årtier med kapacitet til at fremme synergier mellem de 
øvrige interne EU-politikker;

6. henviser til, at en moderne samhørighedspolitik skal kunne tackle behovet for at 
gennemføre de resterende strukturelle reformer og de nye udfordringer, som alle EU's 
regioner står overfor; mener, at det derfor er nødvendigt at opstille følgende prioriteter:

                                               
1 EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 38.
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– behovet for en bæredygtig økonomisk vækst med positive indvirkninger på 
arbejdsmarkedet både i by- og landområder

– behovet for en intelligent, effektiv og moderne infrastruktur (transport, 
kommunikation, vand/spildevand, affald og energi)

– behovet for inden for rammerne af samhørighedspolitikken at yde større støtte til:

(i) intelligent vækst baseret på forskning, viden og innovation samt brugen af ikt

(ii) undervisning, uddannelse og videreuddannelse

(iii) beskæftigelse

(iv) integreret byudvikling (herunder f.eks. fremme af energieffektiviteten i bygninger)

(v) styrkelse af den sociale dimension, herunder forsyningspligtydelser og spørgsmål 
vedrørende demografiske ændringer

(vi) små og mellemstore virksomheder (SMV) som drivkraft for den økonomiske og 
sociale udvikling i regionerne

(vii) klimaændringsmål

(viii) regioner, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af 
permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder samt ø-områder, 
grænseoverskridende områder og bjergområder

(ix) etablering af mere integrerede og afbalancerede regionale økonomiske strukturer 
som en garanti for en mere harmonisk økonomisk og social udvikling

7. henleder opmærksomheden på, at midlerne til at opnå større konkurrencedygtighed 
afhænger af de specifikke forhold i de enkelte regioner, herunder disses 
udviklingsniveauer, hvorfor der i særlig grad skal fokuseret på at skabe fleksibilitet for 
medlemsstaterne og regionerne med henblik på at udarbejde det bedste policy mix;

8. mener, at Den Europæiske Socialfond (ESF) bør fortsætte med at være en integreret del af 
samhørighedspolitikken, og at den bør styrkes; opfordrer til en bedre koordinering mellem 
både samhørighedspolitikken og EFRU's og ELFUL's foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne med henblik på at anvende midlerne på den mest effektive og praktiske 
måde, idet der ikke blot skal tages hensyn til de enkelte regioners karakteristika og 
konvergensproblemer, men også til, at landdistrikterne inddrages på passende vis;

9. mener, at alle former for territorialt samarbejde (grænseoverskridende, interregionalt og 
tværnationalt samarbejde) samt de budgetmidler, der er bevilget hertil, bør styrkes;

10. opfordrer til, at der ydes særlig støtte til de mindst udviklede og mest ugunstigt stillede 
regioner i EU-27 i overensstemmelse med solidaritetstankegangen (1. mål);  understreger 
samtidig nødvendigheden af at fastsætte et stærkt 2. mål og velfungerende 
overgangsbestemmelser for de mere udviklede regioner; mener imidlertid, at 



AD\855194DA.doc 5/7 PE454.403v02-00

DA

samhørighedspolitikken nødvendigvis skal omfatte hele EU's territorium, hvis der skal 
sikres en harmonisk og velafbalanceret udvikling i alle EU's regioner;

11. påpeger, at der er et betydeligt tærskelelement mellem de regioner, der er berettiget til 
støtte under konvergensmålet, og de øvrige regioner, og er af den opfattelse, at dette 
tærskelelement bør mindskes;

12. understreger, at en vellykket og styrket samhørighedspolitik kræver en tilsvarende 
finansiering, som under ingen omstændigheder må være lavere end finansieringen i den 
nuværende programmeringsperiode 2007-2013;

13. minder om, at et af de væsentligste kritikpunkter rettet mod samhørighedspolitikken 
vedrører kompleksiteten af dennes regler; insisterer på betydningen af at forenkle reglerne 
og procedurerne i denne politik og mindske kompleksiteten af de administrative byrder for 
at sikre en mere gennemsigtig og effektiv tildeling af midler til byerne, kommunerne og 
regionerne, mens kontrolhyppigheden i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet 
bør stå i et rimeligt forhold til risikoen for uregelmæssigheder;

14. understreger, at en bedre blanding af forskellige finansielle instrumenter, såsom tilskud, 
lån eller revolverende fonde, kan føre til en mere effektiv udnyttelse af midlerne; 
tilskynder lokale og regionale myndigheder til at gøre størst mulig brug af de 
finansieringsteknikker og tekniske støtteinstrumenter, som Kommissionen har indført for 
at øge investeringerne på lokalt og regionalt plan;

15. understreger behovet for at styrke strukturfondenes multiplikatoreffekt gennem en 
forbedret anvendelse af offentlige udbud; understreger i denne forbindelse behovet for at 
videreudvikle og gennemføre bestemmelser for offentlige udbud med færre 
miljøpåvirkninger ("grønne indkøb"); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
yderligere at stimulere brugen af prækommercielle indkøb for at bidrage til at fremme 
forskning og udvikling samt innovation i EU;

16. insisterer på en mere strømlinet og resultatorienteret udgiftskontrol i fremtiden med 
henblik på ikke at pålægge endelige støttemodtagere for store administrative byrder;

17. understreger, at betingelser, som på forhånd er aftalt vedrørende områder med direkte 
tilknytning til samhørighedspolitikken, samt passende resultatindikatorer bør være 
udformet på en sådan måde, at de åbner mulighed for at forbedre regionernes 
politikudformning og skaber en mere åben debat med henblik på at styrke 
samhørighedseffektiviteten;

18. konstaterer, at fem års løbetid er for lidt, eftersom godkendelsesprocedurerne ville være 
alt for lange og ikke ville føre til en mere effektiv anvendelse af midlerne; henviser til den 
omstændighed, at den hidtidige løbetid på syv år har vist sig at være god, og at 
programmeringsperioden under ingen omstændigheder bør være kortere; understreger, at 
en flerårig finansiel ramme med en løbetid på syv år eller sågar længere efter 2020 vil 
sikre effektivitet; understreger, at denne periode bør udformes på en sådan måde, at 
tilrettelæggelsen af de finansielle prioriteter svarer til Parlamentets og Kommissionens 
mandatperioder;
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19. understreger, at samfinansieringen og N+2-, henholdsvis N+3-reglen skal bevares sammen 
med en mulighed for en fleksibilitetsudvidelse i tilfælde af ekstraordinære situationer, som 
kan forventes at opstå inden for den næste programmeringsperiode; er af den opfattelse, at 
samfinansieringsniveauet for den næste programmeringsperiode generelt bør opretholdes 
på et niveau svarende til den nuværende periode; mener, at der bør sikres en vis grad af 
fleksibilitet i forbindelse med anvendelsen af midlerne, men at de midler, som frigøres i 
forbindelse med anvendelsen af denne bestemmelse, bør forblive i samhørighedsbudgettet 
og ikke føres tilbage til medlemsstaterne;

20. henviser til, at midler fra fonde etableret inden for rammerne af samhørighedspolitikken 
ikke bør anvendes som et straffeinstrument inden for rammerne af stabilitets- og 
vækstpagten; insisterer på, at dette ikke ville være produktivt for de berørte regioner, 
medlemsstaterne og EU, og at sådanne foranstaltninger ville indebære en 
forskelsbehandling af medlemsstaterne og regionerne, eftersom de ville straffe de fattigste 
hårdest;

21. påpeger, at anvendelsesområdet for alle fastsatte betingelser bør begrænses til at omfatte 
foranstaltninger inden for rammerne af samhørighedspolitikken og dennes instrumenter;

22. kræver et forslag om strengere økonomiske sanktioner over for de medlemsstater, der ikke 
overholder stabilitetskriterierne, og foreslår derfor, at der indføres strammere 
automatikker;

23. er af den opfattelse, at EU ud over støtten til regionerne dermed også bliver mere synlig i 
regionerne, og henviser til, at større synlighed i regionerne ville kunne tydeliggøre dette 
og bidrage til merværdien af europæiske foranstaltninger;

24. understreger især, at samhørighedspolitikken, som både er "intelligent", "holdbar" og 
"inklusiv", spiller en afgørende rolle i EU 2020-strategien, og i lighed med alle andre 
politikområder kan bidrage til disse mål; henviser til, at dette endnu en gang tydeligt 
illustrerer samhørighedspolitikkens betydning som helhed, og afviser en opsplitning i 
forskellige budgetposter, idet den bør have sit eget udgiftsområde i EU's budget.
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