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FORSLAG

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

1. mener, at de beløb til regionalpolitik, der er opført i det foreløbige budgetforslag, svarer til 
Unionens behov i dens bestræbelser på at reducere regionale skævheder og opfylde 
Lissabon- og Gøteborg-målene; opfordrer derfor til, at alle budgetposterne i FBF 
opretholdes eller, hvor det er nødvendigt, genoprettes;

2. opfordrer Kommissionen til i sine bestræbelser for at fremme anvendelsen af innovative 
finansieringsformer og finansieringstekniske instrumenter, der ikke er tilskud, at øge 
adgangen til finansiering til programmer i 2007-2013, og navnlig til instrumenter, der 
letter små og mellemstore virksomheders adgang til risikokapital og mikrokreditter; 
anmoder i denne forbindelse Kommissionen om at orientere Parlamentet om den 
forberedende foranstaltning, den har iværksat siden 2008 og finansieret under budgetpost 
13.03.24, samt om opfølgningen på denne foranstaltning i fremtiden;

3. deler Kommissionens og Rådets tro på, at de lovgivningsmæssige ændringer, der blev 
gennemført i forbindelse med den europæiske økonomiske genopretningsplan, vil 
medvirke til at gøre strukturfondene til et værdifuldt instrument til genopretning af den 
europæiske økonomi i 2010; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at sikre, at 
der gøres optimalt brug af de nye faciliteter og forenklede procedurer, således at der sættes 
fart i gennemførelsen, og økonomisk aktivitet stimuleres; kræver endvidere, at 
medlemsstaterne sikrer, at forenklingen af procedurerne ikke fører til misbrug af 
offentlige midler;

4. bemærker, at der til Erasmus-pilotprojektet var bevilget 2 mio. EUR i 2009, at det fulde 
beløb blev udbetalt i 2009, og at der ikke var planlagt bevillinger eller betalinger i 2010; 
anmoder Kommissionen om at orienterer Parlamentet om de foranstaltninger, der er 
iværksat i forbindelse med de tre pilotprojekter, der gennemføres efter anmodning fra 
Parlamentet;

5. bemærker, at forpligtelsesbevillingerne i 2010 for målet om regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse er skåret ned med 372 536 823 EUR i forhold til 2009 og sætter 
spørgsmålstegn ved, om denne nedskæring er i overensstemmelse med behovet for at 
stimulere økonomien og skabe arbejdspladser i EU’s avancerede økonomier for at 
fastholde og øge konkurrenceevnen på globalt plan.

KORT BEGRUNDELSE

Som udvalget til stadighed har påpeget, skal Kommissionen i forbindelse med fastlæggelse af 
budgettet vurdere budgetbehovene under hensyntagen til Rådets afgørelser, IIA, forfaldne 
beløb under projekter, der afsluttes under tidligere programperioder, foreliggende 
betalingsforpligtelser og sandsynlige anmodninger om forskudsbetalinger for indeværende 
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periode. Således forhøjes de samlede betalinger med 4,1 %, hvilket omfatter både 
mellemliggende betalinger og uindfriede forpligtelser for programmeringsperioden 2000-
2006. Mellemliggende betalinger udgør langt størstedelen af betalinger i 2010 når de 
operationelle programmer kommer rigtigt i gang og forenklingen af procedurerne, der er 
indført ved hjælp af lovgivningsmæssige ændringer, begynder at virke.

Kommissionen siger, at 2010-budgettet for samhørighedspolitikken er udformet med henblik 
på at fremskynde gennemførelsen og således støtte en fuld genopretning efter den 
økonomiske krise. Der forudses derfor en øget anvendelse af finansielle instrumenter som 
f.eks. Jaspers for at lette igangsættelsen af større projekter og nødvendig omprogrammering 
for at støtte investeringer i energieffektivitet, lavemissionsteknologier og vedvarende energi 
samt foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer. I overensstemmelse med 
acceleratorprincipper, beløber betalingsbevillingerne sig til 30 928,2 mio. EUR (inklusive 
samhørighedsfonden), udelukkende helliget mellemliggende betalinger.

I 2009 anmodede Parlamentet på initiativ fra REGI-Udvalget om, at der blev iværksat tre 
pilotprojekter, der skulle omfatte integration af romaer, fremme af EU's regionalpolitik på 
globalt plan samt et Erasmusprogram for lokal- og regionalpolitikere. Ordføreren mener, at 
det på dette tidlige stadie i lovgivningsperioden og for at sikre en forsvarlig økonomisk 
forvaltning er vigtigt, at udvalget orienteres i detaljer om de foranstaltninger, der er iværksat 
for at gennemføre de projekter, der finansieres under 2009-budgettet, inden den foreslår nye 
projekter.  
Endelig mener ordføreren, at det - i denne tidlige fase af den europæiske økonomis 
genopretning, hvor der stadig er behov for omfattende statslige tilskud, og til trods for den 
nærmest mekaniske forvaltning af bevillinger under samhørighedspolitikken – virker 
paradoksalt, at forpligtelser til EFRU til målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse 
er skåret ned med 372 536 823 EUR i forhold til 2009. Det er derfor legitimt at stille 
spørgsmålstegn ved, om denne nedskæring er i overensstemmelse med behovet for at 
stimulere økonomien og skabe arbejdspladser i EU’s avancerede økonomier for at fastholde 
og øge konkurrenceevnen på globalt plan.


