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KORT BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Med støtte fra Parlamentet arbejder Kommissionen for en mere positiv økonomiske fremtid 
og udformer foranstaltninger til fremme af vækst og beskæftigelse i 2012. I denne forbindelse 
erkender det, at EU-budgettet spiller en afgørende rolle som løftestang og støtte for aktioner, 
der gennemføres over medlemsstaternes budgetter. Kommissionen har således opstillet tre 
hovedprioriteringer for budgetforslaget for 2012: investering i vækst med skattemæssig 
konsolidering, styrkelse af budgetaspektet i forbindelse med Europa 2020-strategien og 
styrkelse af de prioriterede områder i Lissabontraktaten, samtidig med at der tages behørigt 
hensyn til den aktuelle situation og fokuseres på behovet for en grundig evaluering af
resultaterne og af behovene på stedet.

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at der er behov for at forstærke EU's fælles indsats 
og udnytte synergien mellem samhørighedspolitikken og andre politikker på stedet, og vil 
gerne understrege, at samhørighedspolitikken er en investeringspolitik, der tager sigte på at 
fremme udviklingsmålene i regionerne ved at støtte dem, hvis økonomiske udvikling halter 
bagefter.

Under de nuværende omstændigheder kræver disse mål et større engagement fra 
Kommissionens side for at hjælpe de medlemsstater, der har problemer med at gennemføre 
samhørighedspolitikken.

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 den interinstitutionelle aftale samt de 
skyldige beløb i forbindelse med projekter, der blev afsluttet i programmeringsperioden 2000-
2006. 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 regioners reelle 
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:
Strukturfondene (EFRU og ESF): 40 945,9 mio. EUR og Samhørighedsfonden: 11 793,0 mio. 
EUR. Forhøjelsen af betalingsbevillingerne med 8,4 % bekræfter den tendens til at 
fremskynde gennemførelsen, som startede i 2010, og viser reelt, at samhørighedspolitikken 
for 2007-2013 er nået op på normal gennemførelseshastighed, hvilket også betyder, at der må
forventes yderligere forhøjelser af betalingerne i 2013. 

DE VIGTIGSTE POLITIKRESULTATER I 2012
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De vigtigste politikresultater, Kommissionen har opstillet, omfatter såvel koordinering af 
samhørighedspolitikkens mål med Europa 2020-strategien som opfyldelse af flerårige 
målsætninger igennem stimulering af vækstpotentialet og beskæftigelsen i de mindst 
udviklede medlemsstater og regioner, styrkelse af regionernes konkurrenceevne og fremme at 
den territoriale integration. Desuden forventer Kommissionen at se resultater af 
gennemførelsen af alle aspekter af EU's Østersøstrategi og Donaustrategi. Af særlig betydning 
er vedtagelsen af retsgrundlag og gennemførelsesbestemmelser for den kommende 
programmeringsperiode 2014-2020. I denne forbindelse regner Kommissionen med at 
koordinere udarbejdelsen og vedtagelsen af den fælles strategiske ramme i nært samarbejde 
med andre af sine afdelinger og indlede drøftelser med medlemsstaterne om strategiske 
investeringsprioriteringer efter 2013. Endelig henvises der til etableringen af elektroniske 
clearingcentraler i medlemsstaterne og regionerne til indsamling og deling af data vedrørende 
projektfinansieringen og af interaktive portaler for modtagerne for at give dem mulighed for 
at indlevere data på en gang, og for at overvåge udviklingen i anvendelsen af tilskud og i 
betalinger online ("e-samhørighedspolitik").

PILOTPROJEKTER OG FAGLIG BISTAND

I år har medlemsstaterne indgivet et reduceret antal forslag til mulige 
pilotprojekter/forberedende foranstaltninger, hvoraf de fleste hovedsagelig drejer sig om 
udvidelse af tidligere godkendte foranstaltninger. 

Kommissionen blev uformelt hørt om nødvendigheden af at udvide de igangværende 
pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, efter at den havde støttet videreførelsen af de 
forberedende foranstaltninger vedrørende "styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved 
at fremme EU’s regionalpolitik på globalt plan" og "fastlæggelse af en styringsmodel for EU-
Donauregionen – bedre og effektiv koordinering" samt det pilotprojekt, der tager sigte på "en 
fælles regional identitet for og forening af nationerne og økonomisk og socialt samarbejde, 
herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform i Donau-makroregionen".

Den eneste ny foranstaltning, der foreslås er en forberedende aktion, der betegnes "Atlantisk 
forum for EU's Atlanterhavsstrategi", hvori der indgår en definition på en tværgående 
handlingsplan med konkrete prioriteringer, som skal gennemføres fra 2014 og fremefter med 
aktiv inddragelse af Atlanterhavsområdets aktører. Handlingsplanen skulle koordineres nøje 
med regionalpolitikken og den integrerede havpolitik og skulle også fremme synergien med 
andre EU-politikker. I denne forbindelse skulle den forberedende foranstaltning finansiere en 
platform for dialog mellem aktørerne – Atlanterhavsforummet – med henblik på at definere de 
prioriterede projekter og styringen af Atlanterhavsstrategien og udarbejde og vedtage 
handlingsplanen.

Som led i den samme uformelle forudgående evalueringsprocedure for har Kommissionen 
også støttet videreførelsen af foranstaltningen vedrørende "faglig bistand og udbredelse af 
information om Den Europæiske Unions strategi for Østersøregionen og et øget kendskab til 
strategien for makroregioner", som derfor også bør indgå i et ændringsforslag til 
budgetforslaget.
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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 i budgetforslaget (BF) til udgiftsområde 1b, svarer til de 
behov og mål, EU har fastsat for regionalpolitikken, og kræver derfor, at de af 
Kommissionen foreslåede bevillinger på budgetposterne under udgiftsområde 1b 
opretholdes eller om nødvendigt genopføres;

2. understreger, at den effektive og produktive gennemførelse af regionalpolitikken er nøglen 
til opfyldelse af målsætningerne for Europa 2020-strategien, da den bidrager ikke blot til 
effektivt at mindske de regionale forskelle, men også til at skabe den rette ramme for en 
stabil og bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse;

3. glæder sig over forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 1b med 
3,4 % til 52 738,9 mio. EUR og af betalingsbevillingerne med 8,4 % til 45 134,8 mio. 
EUR i forhold til 2011, idet dette beløb omfatter nedbringelsen af de udestående 
forpligtelser for perioden 2000-2006 med 35,2 % til 3 110 mio. EUR, som hænger 
sammen med sidste fase af afslutningen af denne programmeringsperiode i 2012;

4. opfordrer Kommissionen til at støtte og gennemføre alle de pilotprojekter, forberedende 
foranstaltninger og foranstaltninger vedrørende faglig bistand, der er foreslået af REGI 
under udgiftsområde 1b;

5. glæder sig over Kommissionens planer om at øge synergien mellem de nuværende 
låneprogrammer for visse medlemsstater og strukturfondene med henblik på at fremme 
konkurrenceevne og vækst, som også støttes af Rådet, og opfordrer Kommissionen til at 
øge sine bestræbelser på at finde en metode til reelt at forbedre medlemsstaternes 
generelle evne til at gennemføre samhørighedspolitikprogrammer effektivt.


