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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at en stærk og solidt finansieret samhørighedspolitik på grundlag af 
dens langfristede udviklingsprogrammer, det decentraliserede forvaltningssystem og 
Fællesskabets medtagelse af prioriteter for den bæredygtige udvikling udgør et målrettet 
og effektivt instrument til opfyldelse af EU-strategien for 2020;

2. henviser til, at regionalpolitikken råder over en konsolideret metode, for så vidt angår en 
integreret strategi og et solidt udarbejdet styringssystem til mobilisering af investeringer 
på lokalt plan, som på hensigtsmæssig vis kunne underbygge samordningen inden for den 
økonomiske politik;

3. beklager, at de nationale mål ikke er ambitiøse, og at der i ekstrem grad fokuseres på 
kortfristede resultater, og at EU på de fleste områder endnu har meget at indhente med 
hensyn til at opnå de hovedmål for EU, som Det Europæiske Råd har vedtaget; 

4. føler sig derfor bestyrket i sin opfattelse af, at netop de regionale muligheder og aktører 
(og ikke kun de nationale) skal styrkes, når der udstikkes nye retningslinjer for 
strukturpolitikken;

5. påpeger, at det, hvis strategien får en stærkere territorial dimension – under hensyntagen 
til de europæiske regioners karakteristika og forskellige udviklingsniveauer – hvor de 
regionale og lokale myndigheder inddrages direkte i planlægningen og gennemførelsen af 
de relevante programmer, vil medføre en større ansvarsfølelse for strategiens mål på alle 
planer og sikre større bevidsthed om målsætningerne og resultaterne på lokalt plan;

6. opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at inddrage og regelmæssigt konsultere de 
nationale parlamenter, arbejdsmarkedets parter, de regionale og lokale myndigheder og 
civilsamfundet i udformningen af de nationale reformprogrammer;


