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KORT BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Selv om Unionens økonomi er i langsom bedring og viser visse positive tendenser, er der 
stadig et stykke vej igen til en fuldstændig genopretning af økonomien. I den forbindelse 
anbefaler Kommissionen, at der fokuseres på de fem prioriteter, der er fastlagt i den årlige 
vækstundersøgelse for 2013, navnlig "fortsættelse af en differentieret og vækstfremmende 
finanspolitisk konsolidering", genetablering af normale lånemuligheder for erhvervslivet", 
"fremme af vækst og konkurrenceevne i dag og i fremtiden", håndtering af arbejdsløsheden 
og de sociale konsekvenser af krisen" og "modernisering af den offentlige forvaltning".

På grundlag af tilpasningen af Unionens politikker, og af samhørighedspolitikken især, til 
EU2020-strategien, understreger Kommissionen den rolle, som dette politikområde kan spille 
ved at bidrage til opnåelsen af EU2020-strategien, samtidig med at det gentages, at det 
generelle mål for samhørighedspolitikken er at reducere uligheder mellem regioner og opnå 
økonomisk, social og territorial samhørighed. 

Ordføreren minder ligeledes om, at en vellykket afslutning på de aktuelle programmer kræver 
tilstrækkelige betalingsbevillinger med henblik på at gøre det muligt at overholde 
forpligtelserne over for modtagere af EU-midler. 

Ordføreren understreger samhørighedspolitikkens ubestridte merværdi, der udgør et 
grundlæggende investeringsredskab for Unionen og bidrager til den langsigtede udvikling, 
idet den virker som en katalysator for vækst og jobskabelse, der kan hjælpe Unionens 
medlemsstater og regioner med at komme igennem den aktuelle finansielle og økonomiske 
krise. Det er derfor absolut nødvendigt at fastsætte et tilstrækkeligt finansieringsniveau, der 
vil gøre det muligt at reducere de udestående betalinger, som udgør et meget stort beløb, 
navnlig under udgiftsområde 1b.

BUDGETFORSLAG

Kommissionen har ved udarbejdelsen af sine budgetforslag vurderet de budgetmæssige behov 
under hensyntagen til bestemmelser og rammer i den flerårige finansielle ramme 2014-2020, 
som foreslået i Det Europæiske Råds konklusioner af den 7.-8- februar 2013, og som 
institutionerne indgik en politisk aftale om den 27. juni 2013.

Ordføreren mener, at Kommissionen på trods af de særlige omstændigheder i forbindelse med 
vedtagelsen af budgetforslaget 2014, er den eneste institution, der råder over de oplysninger, 
der gør det muligt at give et overblik over regionernes faktiske budgetmæssige behov. Han 
stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, om Kommissionen har beregnet indvirkningen af den 
aftalte fremskyndede ydelse af specifikke ressourcer, der er omfattet af aftalen om den 
flerårige finansielle ramme, og af den forslåede stigning i medfinansieringssatser for de 
medlemsstater, der oplever eller trues af alvorlige vanskeligheder, hvad angår deres 
finansielle stabilitet, og indvirkningen af den foreslåede etårige forlængelse af den 
automatiske frigørelsesperiode for visse medlemsstater. 

FORDELING AF MIDLERNE MELLEM FONDENE
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Den foreslåede fordeling mellem de forskellige bevillinger og fonde er således:

Inden for de samlede forpligtelsesbevillinger på 47 560, 6 mio. EUR, som foreslås for 
udgiftsområde 1b (-13,5 % sammenlignet med 2013), udgør de samlede 
forpligtelsesbevillinger for strukturfondene (EFRU og ESF) 38 088,2 mio., hvoraf 1 804,1 
mio. er det specifikke supplerende tilskud til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, 8 922,4 mio. 
til Samhørighedsfonden og 365,1 mio. EUR Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede; 

Det foreslåede niveau for betalingsbevillinger er betydeligt lavere, dvs. -9,3 % sammenlignet 
med 2013, og udgør 51 093,7 mio. EUR, et beløb, der er baseret på den vurderede udvikling 
af mellemliggende betalinger i perioden 2007-2013 (46 765,5 mio. EUR, dvs. 91,4 % af de 
anslåede samlede betalinger for 2014 under udgiftsområde 1b) og på en nedsættelse af 
betalingsbevillingerne for afslutningen af regnskaberne for perioden 2000-2006, samt på det 
nye nedsatte indledende forfinansieringsbeløb i 2014 på 1 % for så vidt angår EFRU, ESF og 
Samhørighedsfonden (eller 1,5 % for medlemsstater, der modtager finansiel bistand). 

Ordføreren beklager, at Kommissionen har anvendt den sats, der blev aftalt i Det Europæiske 
Råds konklusioner i februar 2013, som grundlag for forfinansiering, idet dette er et spørgsmål 
for de igangværende interinstitutionelle sektorbestemte forhandlinger om den fremtidige 
samhørighedspolitik, der henhører under området for den fælles beslutningsprocedure. 

Ordføreren udtrykker ligeledes sin forundring over, at de uindfriede forpligtelser stadig øges, 
selv om mere end halvdelen af betalingsbevillingerne (52 %) er afsat til at dække EU's 
forpligtelser ved at opfylde tidligere tilsagn. 

Det bør bemærkes, at Kommissionen baserer sin samlede vurdering på formodningen om, at 
yderligere 11,2 mia. EUR i betalingsbevillinger, som krævet i FÆB 2/2013, vil blive fuldt 
godkendt i løbet af 2013, hvilket er af særlig relevans for udgiftsområde 1b.

DE VIGTIGSTE POLITIKRESULTATER I 2014

Kommissionen fastsætter fire hovedprioriteter for gennemførelsen af budgettet for 2014: 
styrkelse af tiltag for unge og SMV'er, etablering af nye programmer under den flerårige 
finansielle ramme 2014-2020, opfyldelse af EU's forpligtelser og endelig begrænsning af 
administrationsudgifter. Et af de mest repræsentative tiltag i forbindelse med den næste 
finansielle ramme er det nye ungdomsbeskæftigelsesinitiativ, for hvilket Kommissionen har 
foreslået at fremrykke i alt 6 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger inden for de første to år, med 
en første bevilling på 3,4 mia. i 2014.

På baggrund af samhørighedspolitikkens tilpasning til EU2020-strategien, søger 
Kommissionen at fokusere på den rettidige vedtagelse og iværksættelse af nye programmer, 
på at politikken får størst mulig indvirkning og på at styrke den strategiske 
programmeringsproces ved at sikre europæisk merværdi og forbedre kvaliteten af udgifterne.
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FORSLAG

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

1. stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt det beløb, der er opført i budgetforslaget (BF) 2014 til 
udgiftsområde 1b), er tilstrækkeligt til at dække de minimumsbehov og mål Unionen har 
fastsat for regionalpolitikken i traktaten;

2. konstaterer med bekymring nedsættelsen af forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 
1b med 13,5 % til 47 560,6 mio. og nedsættelsen i betalingsbevillinger med 9,3 % til 
51 093,7 mio. EUR for 2013, sidstnævnte beløb omfatter et beløb på 46 765,5 mio. EUR 

til mellemliggende betalinger for 2007-2013 og en reducering på 83 % til 592,0 mio. 
EUR til afslutningen af regnskabet for perioden 2000-2006;

3. konstaterer, at budgetforslaget for 2014 i følge Kommissionen er et forslag til et 
overgangsbudget, hvor mere end halvdelen af betalingsbevillingerne (52 %) er afsat til at 
dække uindfriede forpligtelser og til at afslutte tidligere programmer; udtrykker imidlertid 
sin overraskelse over, at niveauet for uindfriede forpligtelser stadig stiger;

4. kræver yderligere præciseringer af, hvorvidt Kommissionen har beregnet indvirkningen af 
den aftalte fremrykkede ydelse af specifikke ressourcer, der omfattet af aftalen om den 
flerårige finansielle ramme og af den forslåede stigning i medfinansieringssatser for de 
medlemsstater, der oplever eller trues af alvorlige vanskeligheder, hvad angår deres 
finansielle stabilitet og indvirkningen af den foreslåede etårige forlængelse af den 
automatiske frigørelsesperiode for visse medlemsstater;

5. beklager, at Kommissionen som grundlag for forfinansiering har anvendt den sats, som 
der blev opnået enighed om på Det Europæiske Råd i februar 2013, et spørgsmål der er 
genstand for de igangværende interinstitutionelle sektorbestemte forhandlinger, hvor 
Parlamentet har medbestemmelsesret, og derved risikerer at foregribe resultatet af disse 
forhandlinger; minder om, at forfinansiering er af afgørende betydning, idet 
medlemsstater og regioner kræver tilstrækkelig finansiering i begyndelsen af perioden til 
at investere i projekter, der vil bidrage til indsatsen for at overvinde den aktuelle 
økonomiske og finansielle krise; gentager i den forbindelse Regionaludvalgets holdning 
om at vælge de samme forfinansieringssatser som i den nuværende periode, da krisen er 
vedholdende;

6. gentager Europa-Parlamentets holdning om at FFR-forordningen ikke kan godkendes, 
medmindre der gives absolut garanti for, at de udestående betalingsanmodninger for 2013 
vil blive dækket fuldt ud; kræver, at Rådet overholder sit politiske tilsagn om omgående at 
vedtage endnu et ændringsbudget for at undgå en eventuel mangel på betalingsbevillinger, 
der kunne føre til et strukturelt underskud på EU-budgettet ved udgangen af 2013; fastslår, 
at Europa-Parlamentet ikke vil give sit samtykke til FFR-forordningen eller vedtage 
budgettet for 2014, før det nye ændringsbudget, der dækker det resterende underskud som 
identificeret af Kommissionen, er blevet vedtaget af Rådet;

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


