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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger den strategiske rolle, som en robust og resultatorienteret 
samhørighedspolitik spiller med hensyn til at skabe arbejdspladser og vækst i hele EU; 
fremhæver, at strukturfondsmidler og midler fra Samhørighedsfonden er væsentlige 
bestanddele af de offentlige investeringer i medlemsstaterne og deres regioner; 

2. er bekymret over, at uvished omkring vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme 
udgør en hindring for seriøs budgetplanlægning, hvilket er ganske foruroligende, da 
den nye programmeringsperiode begynder i 2014, og dette navnlig berører 
samhørighedspolitikken;

3. glæder sig over Kommissionens forslag til ændringsbudget 2/2013 med en samlet 
beløbsramme på i alt 11,2 mia. EUR, hvoraf 9 mia. EUR er afsat til 
samhørighedspolitikken; anser det for et første skridt i indsatsen for at tackle 
nedgangen i betalingsbevillinger, men understreger, at dette beløb ikke er 
tilstrækkeligt til at dække alle ubetalte betalingskrav fra 2012; opfordrer indtrængende 
Rådet til at vedtage forslag til ændringsbudget 2/2013 så hurtigt som muligt;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til på en effektiv måde at udbedre de 
administrative mangler i gennemførelsen af samhørighedspolitikken i praksis og 
dermed sikre et adækvat absorptionsniveau og en meningsfuld opnåelse af de fastsatte 
mål og resultater; opfordrer derfor Kommissionen til fortsat at yde den nødvendige 
bistand for at opnå disse mål;

5. mener, at den næste programmeringsperiode rummer en mulighed for yderligere at 
forbedre samhørighedspolitikkens positive virkninger, og fastholder, at forberedelsen 
af partnerskabsaftalerne og -programmerne skal ske så hurtigt som muligt med henblik 
på at muliggøre en vellykket gennemførelse fra den 1. januar 2014 og en gnidningsløs 
overgang til den næste programmeringsperiode.


