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KORT BEGRUNDELSE

INDLEDNING:
Selv om den økonomiske genopretning er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, er 
Kommissionen på grundlag af en prognose om fornyet vækst i anden halvdel af 2012 i færd 
med at udforme vækst- og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, som skal forsyne 
Europas økonomi med de meget nødvendige investeringer og jobs. Samtidig med at 
Kommissionen foreslår en forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne, der er begrænset til en 
inflationskorrektion og tilsigter en betydelig forhøjelse af niveauet for betalingsbevillingerne, 
har den i denne sammenhæng fastlagt fem hovedprioriteringer for budgetforslaget for 2013, 
nemlig investering i beskæftigelsesvenlig vækst, et ansvarligt og realistisk budget, kontrol af 
resultater, gennemførelse af administrative stramninger og integration af Kroatien.

Ordføreren deler Kommissionens syn på den uomtvistelige merværdi, som Unionens 
samhørighedspolitik skaber, og på dens rolle som et politisk nøgleområde rettet mod 
investeringer, som er det bedste middel til at skabe arbejdspladser og fremme økonomisk 
vækst. Det understreges imidlertid, at mens budgetmidlerne under udgiftsområde 1b bør 
anvendes til at tilpasse politikområderne til målene i 2020-strategien, så er målene for 
samhørighedspolitikken, og især en begrænsning af de regionale forskelle samt social, 
økonomisk og territorial samhørighed, fortsat af største betydning. 

GENOPFØRELSE AF BUDGETFORSLAGETS BEVILLINGER
Kommissionen har derfor i forbindelse med udarbejdelsen af sine budgetmæssige 
bestemmelser vurderet budgetbehovet under hensyntagen til bestemmelserne og rammerne i 
de finansielle overslag for 2007-2013 og den interinstitutionelle aftale, således at alle tal er 
bragt i overensstemmelse med de relevante afgørelser og bestemmelser. 

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. 
Ordføreren foreslår derfor, at enhver nedskæring foreslået af Rådet annulleres, og at de beløb, 
som Kommissionen oprindeligt havde foreslået i budgetforslaget, genopføres.

FORDELING AF MIDLERNE MELLEM FONDENE
Fordelingen mellem de forskellige bevillinger og fonde er således:
De samlede forpligtelsesbevillinger til strukturfondene (EFRU og ESF) udgør 42 144,7 mio. 
EUR, mens 12 354,2 mio. EUR går til Samhørighedsfonden, hvilket svarer til en stigning på 
3,3 % i forhold til 2012-budgettet. Stigningen i betalingsbevillingerne er markant højere –
11,7 % i forhold til 2012, svarende til 48 975 mio. EUR, hvilket også repræsenterer 
bestræbelserne på at begrænse væksten i uindfriede forpligtelser. Det bør imidlertid 
bemærkes, at Kommissionens skøn udelukkende vedrører 2013 og forudsætter, at 
betalingsbehov fra tidligere år er blevet dækket, hvorfor enhver afvigelse herfra vil medføre 
utilstrækkelige betalingsbevillinger.

DE VIGTIGSTE POLITIKRESULTATER I 2012
De vigtigste politiske resultater, som Kommissionen har fastsat, omfatter igen tilpasning af 
samhørighedspolitikken til målene i Europa 2020-strategien samt brug af 
samhørighedspolitikken som et effektivt instrument til at bekæmpe krisen, nemlig ved at 
støtte medlemsstater, der har et særligt behov, i lighed med dem under EU/IMF-
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programmerne. I denne sammenhæng har Kommissionen taget initiativ til at foreslå 
medlemsstaterne, hvor det er muligt, at omprogrammere endnu ikke fordelte midler under 
strukturfondene samt styrke bestræbelserne på at håndtere ungdomsarbejdsløsheden og støtte 
små og mellemstore virksomheder gennem lancering af et fælles initiativ med otte 
medlemsstater inden for denne ramme. Andre centrale områder vil være den retlige ramme, 
gennemførelsesmekanismerne for den kommende programmeringsperiode og gennemførelsen 
af den fælles strategiske ramme. Kommissionen ønsker derfor at koncentrere sig om at drøfte 
de strategiske investeringsprioriteter for 2014-2020 med medlemsstaterne og om de 
operationelle programmers forberedende faser. Endvidere forventes arbejdet i forbindelse 
med EU’s Østersøstrategi og EU-strategien for Donauområdet at fortsætte, mens samarbejdet 
om Atlanterhavsstrategien vil blive videreudviklet med Generaldirektoratet for Maritime 
Anliggender og Fiskeri. Endelig har Kommissionen planer om at arbejde på at konsolidere 
Kroatiens stilling som medlemsstat fra 1. juli 2013.

PILOTPROJEKTER OG FAGLIG BISTAND
Medlemmer har igen i år foreslået et reduceret antal eventuelle pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger, hvoraf de fleste vedrører forlængelser af tidligere godkendte foranstaltninger, 
nemlig ”Atlantisk forum for EU's Atlanterhavsstrategi”, ”Henimod en fælles regional identitet 
for og forening af nationerne og økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk 
kompetence- og ekspertplatform i Donau-makroregionen”, ”Styrkelse af det regionale og 
lokale samarbejde ved at fremme EU's regionalpolitik på globalt plan”, ”Fastlæggelse af en 
styringsmodel for EU-Donauregionen – bedre og effektiv koordinering” og ”Støtte til Mayotte 
samt de øvrige berørte områder, der er overgået til at blive en region i den yderste periferi”.

De nye foreslåede foranstaltninger omfatter en forberedende foranstaltning til udvikling af 
makroregionale strategier i Middelhavet, et pilotprojekt om det aktuelle og tilsigtede 
økonomiske potentiale i græske regioner, bortset fra hovedstadsregionen Athen, som en 
model for konvergensregioner i EU, og endelig et pilotprojekt om udvikling af en 
serviceplatform for SMV'ers eksport.

Det foreslås ligeledes at fortsætte foranstaltningen ”Teknisk bistand og udbredelse af 
oplysninger om EU-strategien for Østersøområdet samt øget viden om den makroregionale 
strategi”, hvorfor denne også bør fremlægges som 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 
minimumsbehov 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 effektiv gennemførelse af regionalpolitikken er nøglen til økonomisk 
genopretning og til virkeliggørelsen af målene i Europa 2020-strategien, da den ikke alene 
bidrager til at skabe de rigtige rammer for en stabil og bæredygtig økonomisk vækst og 
jobskabelse, men også, og lige så vigtigt, til en effektiv reducering af regionale forskelle 
og opnåelsen af social, økonomisk og territorial samhørighed;

3. glæder sig over forhøjelsen af bevillingerne til forpligtelser under udgiftsområde 1b med 
3,3 % til 54 499 EUR mio. EUR, og forhøjelsen af betalingsbevillingerne med 11,7 % til 
48 975 mio. EUR i forhold til 2012 – sidstnævnte beløb omfatter en nedskæring på 33,2 % 
til 1 923 mio. EUR i betalinger for afslutningen af den finansielle periode 2000-2006; 

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


