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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 regionerne, der er bedst egnet til at gennemføre 
denne politik aktivt, hvorfor en sektorisering ikke er produktiv,

2. mener, at samhørighedspolitikken udgør en vigtig bestanddel af EU 2020-strategien, og at 
en god samhørighedspolitik er en forudsætning for en vellykket fælles indsats på EU-plan;

3. 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 og 
forvaltning på flere niveauer (multi-level governance) er vigtige forudsætninger herfor; 
bekræfter sin holdning om bedste praksis, sådan som den fremgår af beslutning af 24. 
marts 2009 om bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for 
anvendelsen af strukturfondene1;

4. understreger, at samhørighedspolitikken, som har det største specifikke budget, udgør en 
af de vigtigste og mest vellykkede EU-politikker i flere årtier;

5. henviser til, at en moderne samhørighedspolitik skal kunne tackle de nye udfordringer; 
mener, at det derfor er nødvendigt at opstille prioriteter:
– behovet for en bæredygtig økonomisk vækst med positive indvirkninger på 

arbejdsmarkedet både i by- og landområder;
– behovet for en velfungerende og moderne infrastruktur (trafik, kommunikation, 

vand/spildevand, affald og energi)
– behovet for inden for rammerne af samhørighedspolitikken at yde større støtte til:

i) forskning, udvikling og innovation
ii) undervisning, uddannelse og videreuddannelse
iii) en integreret byudvikling (herunder f.eks. fremme af energieffektiviteten i 

bygninger)
iv) styrkelse af den sociale dimension
v) små og mellemstore virksomheder (SMV) som drivkraft for den økonomiske og 

sociale udvikling i regionerne;

6. 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 med 
samhørighedspolitikken for på passende vis at kunne inddrage landsbyområderne og yde 
mere effektiv støtte hertil;

7. henviser til, at alle former for territorialt samarbejde bør styrkes;

                                               
1 EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 38.
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8. opfordrer til, at der ydes særlig støtte til de mest ugunstigt stillede regioner i EU-27 i 
overensstemmelse med solidaritetstankegangen; understreger samtidig nødvendigheden af 
et stærkt 2. mål og gode overgangsbestemmelser;

9. er af den opfattelse, at en sektorisering af politikkerne vil svække regionerne, eftersom en 
sådan favoriserer en opsplitning, mens målet kun virkelig kan nås gennem en integreret 
tilgang; konstaterer, at der netop i regionerne allerede på nuværende tidspunkt ydes og 
også i fremtiden vil blive ydet fremragende bidrag på områder som klimaændringer, 
forskning og udvikling samt udvikling inden for innovation og teknologi; henviser i denne 
sammenhæng til de vigtigste resultater, som Kommissionen har fremlagt i den 
sammenfattende rapport om evalueringen af EFRU 2000-2006, såsom 1,4 millioner nye 
arbejdspladser, fremme af 38 000 forskningsprojekter og støtte til mere end 800 000 
SMV'er;

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

11. henviser til, at midlerne skal anvendes i regionerne på en gennemsigtig og effektiv måde, 
efter så enkle bestemmelser som muligt samt være underlagt god forvaltning;

12. understreger, at en bedre blanding af forskellige finansielle instrumenter, såsom tilskud, 
lån eller revolverende fonde, kan føre til en mere effektiv udnyttelse af midlerne;

13. opfordrer til en mere resultatorienteret udgiftskontrol i fremtiden;

14. 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 den under 
ingen omstændigheder bør være kortere;  understreger, at en løbetid på syv år også ville 
gøre det muligt at færdiggøre linket til EU 2020-strategien;

15. 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; opfordrer til, at ikke-
anvendte midler stilles til rådighed for andre regioner og ikke føres tilbage til 
medlemsstaterne;

16. henviser til, at midler fra fonde, som pålægges inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken, ikke må anvendes som et straffeinstrument inden for rammerne 
af stabilitets- og vækstpagten; er af den opfattelse, at dette ikke ville være produktivt for 
de berørte regioner, medlemsstaterne og EU;

17. understreger den høje europæiske merværdi af den sociale indsats, som ydes inden for 
rammerne af samhørighedspolitikken;  påpeger, at solidaritet skal ydes af begge parter, og 
understreger derfor, at alle EU's regioner skal have adgang til samhørighedspolitikken;

18. er af den opfattelse, at EU ud over støtten til regionerne dermed også bliver mere synlig i 
regionerne, og henviser til, at medlemsstaterne ved hjælp af bedre PR ville kunne gøre EU 
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endnu mere synlig; 

19. understreger udtrykkeligt, at samhørighedspolitikken som den eneste europæiske politik 
kan spille en både "intelligent", "miljøvenlig" og "integrerende" rolle i EU 2020-
strategien; henviser til, at dette endnu engang tydeligt illustrerer samhørighedspolitikkens 
betydning som helhed, og afviser en opsplitning i forskellige budgetposter.


