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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i sin betænkning:

– der henviser til artikel 312, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), som bestemmer, at Rådet med enstemmighed vedtager en forordning, der 
fastlægger den flerårige finansielle ramme (FFR), når Europa-Parlamentet har givet sin 
godkendelse med et flertal af sine medlemmer,

– der henviser til artikel 312, stk. 3, i TEUF, som klart bestemmer, at FFR fastlægger de 
årlige lofter for bevillinger til forpligtelser for hver enkelt udgiftskategori og det årlige loft 
for bevillinger til betalinger, hvilket kræver, at Parlamentet og Rådet udfylder deres 
traktatfæstede roller i forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme og lader 
udformningen af samhørighedspolitikken blive vedtaget efter den almindelige 
lovgivningsprocedure som fastsat i artikel 177 i TEUF,

A. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 13. juni 2012 om den flerårige 
finansielle ramme og egne indtægter understregede, at EU-budgettet, og særlig udgifterne 
til samhørighedspolitikken, udgør et yderst effektivt redskab til at øge strategiske 
investeringer med en bevislig europæisk merværdi og bringe den europæiske økonomi 
tilbage på rette vej mod vækst og konkurrenceevne ved at skabe arbejdspladser og 
velstand samt forbedre borgernes livskvalitet;

B. der henviser til at FFR for 2014-2020 skal ses som det vigtigste instrument til at realisere 
EU 2020-målene over hele EU’s territorium og til at opnå økonomisk, social og territorial 
samhørighed; der henviser til, at den også bør tage sigte på at omsætte de af stats- og 
regeringscheferne fastsatte EU-mål til reelle og konkrete handlinger, hvilket 
nødvendiggør, at de aktuelle forhandlinger går bort fra den krisefokuserede mentalitet og 
tilstræber et solidt og rationelt budget, der vil garantere vækst og beskæftigelse og i sidste 
ende en høj levestandard og sikkerhed for EU's borgere;

C. der henviser til, at EU's samhørighedspolitik som en mekanisme, der bidrager til at 
inddrage alle EU's regioner behørigt i det indre marked, og som EU’s vigtigste svar på de 
vedvarende økonomiske, sociale og territoriale forskelle mellem regionerne fortsat bør 
udgøre den vigtigste søjle inden for europæisk solidaritet;

D. der imidlertid henviser til, at det er nødvendigt at reformere samhørighedspolitikken, så 
den kan blive en mere resultat-, temaorienteret og modtagervenlig politik og dermed mere 
effektiv set i forhold til de gjorte investeringer;

E. der henviser til, at samhørighedspolitikken bør give rimelig adgang til ressourcer og 
tilgodese de reelle udviklingsbehov i alle EU's regioner, hvilket også kræver fleksibilitet 
med hensyn til at adressere regionernes særlige behov ved fastsættelsen af mål og 
investeringsprioriteter, uanset behovet for at investere i f.eks. F&U og innovation, som et 
hovedinstrument til opfyldelsen af Europa 2020-strategien, der skal knyttes sammen med 
samhørighedspolitikken på en passende måde gennem udvikling af ekspertise;
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F. der henviser til det selvindlysende i, at samhørighedspolitikken kun kan blive nyttig og 
effektiv, såfremt den hviler på en stabil, solid og bæredygtig finansiel ramme; der i denne 
forbindelse henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 8. juni 2011 om ”investering i 
fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa” har bekræftet sin forpligtelse til at forsvare en stærkere EU-
samhørighedspolitik og fastholder nødvendigheden af, at der tildeles tilstrækkelige midler, 
som mindst svarer til niveauet i den nuværende programmeringsperiode 2007-2013;

G. der henviser til, at EU’s samhørighedspolitik udgør et udviklingspolitisk og strategisk 
redskab for investering, vækst og konkurrencedygtighed, der har indiskutabel EU-
merværdi, og at den bidrager til vækst og jobskabelse over hele EU foruden at hjælpe med 
til at overvinde den nuværende økonomiske og finansielle krise, idet den på afgørende vis 
har bidraget til forskellige nationale genopretningsprogrammer og har søgt at fremme 
innovation samtidig med at udligne forskellene mellem EU’s regioner;

H. der henviser til, at der ikke er nogen direkte forbindelse mellem de regionalpolitiske 
resultater og en medlemsstats makroøkonomiske resultater, og at regionerne ikke bør 
straffes for, at man på nationalt plan ikke følger procedurerne i tilknytning til økonomisk 
forvaltning; der henviser til, at indførelsen af yderligere sanktioner således vil kunne 
forværre problemerne i medlemsstater, der allerede har makroøkonomiske problemer, og 
at makroøkonomiske betingelser derfor ikke er acceptable;

I. der henviser til, at det beklager Kommissionens forslag om at nedskære den specifikke 
yderligere bevilling til de mindst befolkede regioner i den yderste periferi med 47 % og 
mener, at størrelsen af de bevilgede finansielle ressourcer bør være den samme som i de 
forudgående programperioder;

J. der henviser til, at både modtagerne og nettobidragsyderne drager nytte af EU’s 
samhørighedspolitik;

K. der henviser til, at nye tematiske fonde – såfremt sådanne oprettes – i betragtning af, at 
samhørighedspolitikken yder støtte til foranstaltninger til udligning af de økonomiske og 
sociale vilkår i alle EU’s regioner, ikke bør underminere den nationale bevillingsramme, 
eftersom dette vil have en negativ indvirkning på samhørighedspolitikkens output og 
resultater i de enkelte medlemsstater;

i. understreger sin opfattelse af, at samhørighedspolitikkens finansiering bør bevares på 
mindst samme niveau som for perioden 2007-2013, nemlig 354 815,8 mia. EUR i 2011-
priser (eksklusiv Connecting Europe-faciliteten), hvilket er et absolut minimumsbeløb for 
en forsvarlig finansiering og derfor udgør en rød tråd i dets fremtidige 
forhandlingsposition;

ii. minder om, at alle spørgsmål vedrørende samhørighedspolitikkens udformning skal 
behandles inden for rammerne af de igangværende almindelige lovgivningsprocedurer om 
lovgivningspakken for 2014-2020, og at forordningen om den flerårige finansielle ramme 
alene vedrører beløb og udgiftskategorier;

iii. minder om, at artikel 312, stk. 5, i TEUF kræver, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
under hele proceduren frem til vedtagelsen af den finansielle ramme træffer de 
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nødvendige foranstaltninger med henblik på at lette denne vedtagelse, og at Rådet til dette 
formål bør sikre, at Parlamentet forud orienteres om de retsakter, det påtænker at 
forelægge Parlamentet til godkendelse.
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