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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i sin betænkning:

- der henviser til artikel 312, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), hvori det fastsættes, at Rådet med enstemmighed vedtager en forordning, der 
fastlægger den flerårige finansielle ramme, når Europa-Parlamentet har givet sin 
godkendelse med et flertal af sine medlemmer;

- der henviser til artikel 312, stk. 3, i TEUF, hvori det klart fastsættes, at den flerårige 
finansielle ramme fastlægger de årlige lofter for bevillinger til forpligtelser for hver enkelt 
udgiftskategori og det årlige loft for bevillinger til betalinger, hvilket kræver, at 
Parlamentet og Rådet udfylder deres traktatfæstede roller i forhandlingerne om den 
flerårige finansielle ramme og lader udformningen af samhørighedspolitikken blive 
vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure som fastsat i artikel 177 i TEUF;

A. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 13. juni 2012 om den flerårige 
finansielle ramme og egne indtægter1 understregede, at EU-budgettet, og særlig udgifterne 
til samhørighedspolitikken, udgør et yderst effektivt redskab til at øge strategiske 
investeringer med europæisk merværdi og bringe den europæiske økonomi tilbage på rette 
vej mod vækst og konkurrenceevne;

B. der henviser til at den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 skal ses som det vigtigste 
instrument til på forhånd at fastslå, om Europa 2020-målene vil blive opfyldt i 
tilstrækkelig grad, hvilket nødvendiggør, at de aktuelle forhandlinger går bort fra den 
krisebaserede mentalitet og tilstræber et solidt og rationelt budget, der garanterer vækst og 
beskæftigelse og i sidste ende en høj levestandard og sikkerhed for EU's borgere;

C. der henviser til, at EU's samhørighedspolitik som en mekanisme, der bidrager til at 
inddrage alle EU's regioner behørigt i det indre marked, fortsat bør udgøre den vigtigste 
søjle inden for europæisk solidaritet;

D. der henviser til, at samhørighedspolitikken har brug for reformer, så den kan blive en mere 
resultatorienteret og modtagervenlig og dermed en mere omkostningseffektiv politik;

E. der henviser til, at samhørighedspolitikken imidlertid bør give retfærdig adgang til 
ressourcer og tilgodese de reelle udviklingsbehov i alle EU's regioner, hvilket kræver 
fleksibilitet ved fastsættelsen af mål og investeringsprioriteter, uanset behovet for at 
investere i f.eks. F&U og innovation, som et hovedinstrument til opfyldelsen af Europa 
2020-strategien, der skal knyttes sammen med samhørighedspolitikken på en passende 
måde gennem udvikling af ekspertise;

F. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: 
en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt 
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Europa1 har bekræftet sin forpligtelse til at forsvare en stærkere EU-samhørighedspolitik, 
der fastholder et ordentligt niveau af midler til fordeling;

i. der henviser til, at beløbet på 376 mia. EUR til samhørighedspolitik, som Kommissionen 
foreslår i sit forslag til forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 
årene 2014-2020, bør betragtes som et minimumsbeløb for en forsvarlig finansiering og 
derfor bør være en rød tråd i Parlamentets fremtidige forhandlingsposition;
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