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FORSLAG

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

1. anser det for nødvendigt at skelne mellem drøftelserne om FFR og drøftelserne om et 
enkelt retsgrundlag for EU-politikker, herunder drøftelserne om samhørighedspolitikken, i 
betragtning af traktaternes bestemmelser og Europa-Parlamentets rolle i begge processer; 

2. er af den opfattelse, at arbejdet med FFR under ingen omstændigheder bør påvirke 
arbejdet med de forordninger, der definerer omfanget af støtte og reglerne for 
gennemførelse af hver enkel fond, og bør således respektere Europa-Parlamentets rolle i 
forhandlingerne om retsgrundlaget for samhørighedspolitikken; beklager dybt, at 
forhandlingerne om FFR 2014-2020 ikke fulgte dette princip, som resulterede i, at 
arbejdet med FFR havde en betydelig indvirkning på lovgivningsforhandlingerne om 
forordningerne for samhørighedspolitikken både i form af indhold og tidsramme;

3. understreger, at drøftelserne om ressourcer til samhørighedspolitikken børe være baseret 
på en behovsanalyse og tage hensyn til vurderingen af gennemførelsen af politikken i den 
foregående programmeringsperiode; erindrer om, at samhørighedspolitikken er en 
vækstfremmende investeringspolitik og derfor vil få større betydning som et EU-
instrument til at fremme vækst, jobskabelse, stimulere offentlige investeringer samt 
mindske sociale uligheder;

4. påpeger, at fordelingen af FFR's midler på de enkelte år (definition af lofter) bør tage 
hensyn til dynamikken i samhørighedspolitikken, navnlig programmerings- og 
gennemførelsesprocesser, og tidspunktet for den endelige afslutning af programmerne for 
at sikre det mest præcise niveau for hvert års betalinger;

5. er dybt bekymret over, at mængden af ubetalte regninger i slutningen af året konstant 
vokser og mener, at samhørighedspolitikken er mest berørt af hullet i EU-budgettet; 
opfordrer derfor til en strukturreform af EU-budgettet, herunder reformen af egne 
indtægter.


