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FORSLAG

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
På baggrund af finanskrisen og den fortsatte økonomiske tilbagegang har Kommissionen med 
Parlamentets støtte truffet foranstaltninger til at fremskynde udgifterne til regionaludvikling i 
forbindelse med EU's strategi til effektiv økonomisk genopretning. Dette afspejles i 
budgetforslaget for 2011, hvor forpligtelsesbevillingerne er forhøjet med 3,2 % og 
betalingsbevillingerne med 16,9 % til 42 540,8 mio. EUR. I denne forbindelse oplyser 
Kommissionen, at den ønskede fremskyndelse af udgifterne har resulteret i, at 
udnyttelsesgraden for denne budgetpost har nået 57 % i 2010. Sammenholdt med den 
kendsgerning, at programmer på stedet nu er nået op på normal gennemførelseshastighed, må 
dette betragtes som en succes. 

GENOPFØRELSE AF BUDGETFORSLAGETS BEVILLINGER
Kommissionen har derfor ved fastsættelsen af sine budgetbevillinger vurderet 
budgetbehovene under hensyntagen til Det Europæiske Råds beslutninger i 2005, 
bevillingerne i de finansielle overslag for 2007-2013 og IAA, de skyldige beløb i forbindelse 
med projekter, der blev afsluttet i programmeringsperioden 2000-2006, og de sandsynlige 
anmodninger om forhåndsbetaling i den aktuelle periode. Ordføreren er af den opfattelse, at 
Kommissionen er den eneste institution, der råder over de oplysninger, der er nødvendige for 
at få overblik over samtlige europæiske regioners budgetbehov. Derfor foreslår han, at 
eventuelle nedskæringer foreslået af Rådet opgives, og at de beløb, Kommissionen oprindeligt 
havde foreslået i budgetforslaget, genopføres.

FORDELING AF MIDLERNE MELLEM FONDENE
Fordelingen mellem de forskellige fonde er som følger:
EFRU 25,6 mia. EUR, Samhørighedsfonden 7,7 mia. EUR og ESF 9 mia. EUR. Ordføreren 
vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at ESF har stor betydning for genopretningen 
af økonomien i regionerne, da den tegner sig for over 20 % af de disponible midler. Fonden er 
og bliver et centralt instrument, som bør anvendes både af erhvervslivet og de lokale og 
regionale myndigheder til at styre de dynamiske ændringer i den økonomiske aktivitet, der er 
en naturlig del af en moderne økonomi. Den bør derfor anvendes til at skabe en retfærdig 
balance mellem behovet for fleksibilitet i erhvervssektoren og arbejdstagernes behov for 
jobsikkerhed, karriereudvikling og uddannelse. Den er efter ordførerens opfattelse et 
uundværligt element i alle stedbaserede økonomiske strategier.

EUROPÆISK ØKONOMISK GENOPRETNING OG FREMSKRIDT HEN IMOD EN 
RENERE OG MERE BÆREDYGTIG ØKONOMI
Den europæiske økonomiske genopretningsplan består ikke af en række panikagtige 
foranstaltninger truffet i lyset af en global finanskrise uden fortilfælde. Den er nært forbundet 
med EU's foreslåede nye økonomiske strategi med dens bebudede mål om at skabe en 
intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi, der sikrer høj beskæftigelse, produktivitet og 
social samhørighed. Der er således afsat 1 mia. EUR til finansiering af gennemførelse på 
stedet af energiprojekter godkendt i 2009 og 2010 inden for kulstofopsamling og –lagring, 
offshore vindenergi og energiinfrastruktur samt 500 mio. EUR til finansiering af 
bredbåndsprojekter i landdistrikter.

FREMSKRIDT MED HENSYN TIL UINDFRIEDE FORPLIGTELSER
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Kommissionen oplyser, at de uindfriede forpligtelser voksede med 16,8 % til 14,2 mia. EUR 
fra 2009 til 2010.  Den største stigning fandt sted inden for EFRU, hvor de uindfriede 
forpligtelser voksede til 9,8 mia. EUR, og hvor der kunne konstateres den højeste relative 
stigning for grænseoverskridende samarbejde (67,6 %). 
I forbindelse med flerårig finansiel programmering er det normalt, at der forekommer 
uindfriede forpligtelser, som skal afvikles, når betingelserne for betaling er opfyldt. Det giver 
dog anledning til bekymring, at de uindfriede forpligtelser i forbindelse med 
grænseoverskridende samarbejde er vokset med 67,6 %, og ordføreren anmoder derfor 
Kommissionen om at redegøre for grundene til denne voldsomme stigning.

VIGTIGSTE POLITIKRESULTATER I 2011
På den liste over forventede politikresultater, som Kommissionen har offentliggjort, er 
sidestillingen af politikken med Europa 2020-visionen for så videt angår fremme af 
intelligent, renere og konkurrencedygtig vækst i de regionale økonomier af særlige betydning. 
I denne forbindelse er Kommissionens mål om at øge de nationale og regionale 
myndigheders bevidsthed om og ejerskab af EU's 2020-mål gennem af særlig betydning. Af 
tilsvarende betydning er den vægt, Kommissionen lægger på vor politiks centrale rolle i EU's 
strategi til overvindelse af krisen. 
I perioden 2009-2010 har Kommissionen med Parlamentets entusiastiske støtte udviklet 
begrebet makroregioner. Af særlig betydning i 2011 bliver udviklingen af disse 
makroregioner, og hovedvægten vil ligge på Østersøstrategien og samtlige aspekter heraf, 
herunder pilotprojektet til fremme af associeringen med Rusland og den korrekte 
gennemførelse af Donaustrategien.

PILOTPROJEKTER
I år har medlemmer af udvalget foreslået en lang række mulige pilotprojekter (i alt 16, hvoraf 
nogle vedrører specifikke behov i Donau-makroregionen), bl.a. et, som præsenteres i denne 
udtalelse, og som ordføreren håber, udvalget vil støtte.
Dette pilotprojekt har titlen:
Hen imod en fælles regional identitet for og forening af nationerne i Donau-
makroregionen, og dets formål er følgende:

Der skal tilrettelægges uddannelsesprogrammer i form af ungdomsseminarer med henblik på 
at understrege den fælles regionale identitet for de nationer, der befinder sig i Donau-
makroregionen, og disse programmer skal igennem undervisning i medborgerskab og 
muligheder for kulturel udveksling bidrage til at give sameksistensen i Europa en progressiv, 
bæredygtig og fremtidsorienteret dimension. Pilotprojektet skal således fremme social og 
økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed 
mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. 
Projektet skal omfatte Donau-makroregionen og nabolandene i lighed med den europæiske 
naboskabspolitik. Programmer skal for at være støtteberettiget have deltagere fra mindst tre 
medlemsstater i regionen.

KONKLUSION
I den aktuelle globale økonomiske situation, der er uden fortilfælde, bliver de midler, der 
stilles til rådighed for det politikområde, der bidrager mest til realøkonomien, afgørende for 
politikområdets effektivitet og dets mulighed for at stimulere innovationen og hjælpe både de 
nationale og de lokale økonomier med at gennemføre omdannelsen til rene, bæredygtige, 
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videnbaserede, inklusive økonomier med succes. Under disse omstændigheder er det normalt, 
at vi ønsker at påvirke fremskridtet med en række nye ideer, som er genstand for de foreslåede 
pilotprojekter.  Ordføreren anmoder derfor om, at Kommissionen gennemfører alle de 
pilotprojekter, som udvalget vælger at støtte.
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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, der er opført til regionalpolitik i budgetforslaget (BF), svarer til EU's 
behov og dets bestræbelser på at mindske de regionale forskelle, og kræver derfor, at 
bevillingerne på samtlige budgetposter under udgiftsområde 1b opretholdes eller, hvor det 
måtte være nødvendigt, genopføres;

2. bemærker den ændring, der er foretaget i den finansielle programmering for årene 2011-
2013 for at tage højde for punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning1 (IIA);

3. glæder sig over forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne med 3,2 % til 
50 970 100 000 EUR, der efterlader en margen på 16,9 mio. EUR, og forhøjelsen af 
betalingsbevillingerne med 16,9 % til 42 540 800 000 EUR og forventer, at disse 
forhøjelser vil bidrage effektivt til den økonomiske genopretning i Europa og til en 
gnidningsløs omdannelse af økonomien i overensstemmelse med målene for EU's 2020-
strategi; beklager imidlertid, at margenen i udgiftsområde 1b kun er på 16,9 mio. EUR;

4. opfordrer Kommissionen til at støtte og gennemføre alle de pilotprojekter, der er foreslået 
af Regionaludviklingsudvalget;

5. opfordrer Kommissionen til at gennemføre et pilotprojekt, der tager sigte på fremme af en 
fælles regional identitet for og forening af nationerne, f.eks. i Donau-makroregionen; 
mener, at disse pilotprojekter bør omfatte uddannelsesprogrammer i form af 
ungdomsseminarer med henblik på at skabe muligheder for kulturel udveksling og bidrage 
til at give sameksistensen i Europa en progressiv, bæredygtig og fremtidsorienteret 
dimension; mener, at det ville fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner.

                                               
1 EUT L 139 af 14.6.2006, s. 1.


