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Europa har brug for 
en strategi for at 
komme stærkere ud af 
krisen og tackle de 
langsigtede 
udfordringer.

Krisen har gjort det meget vanskeligere at sikre den fremtidige
økonomiske vækst. Vores vækstpotentiale er blevet halveret 
under krisen. Mange investeringsplaner, talenter og ideer 
risikerer at gå til spilde på grund af usikkerhed, træg 
efterspørgsel og manglende finansiering. Europa skal nu træffe 
klare, men udfordrende valg. Europa skal sammen løfte 
opsvingets kortsigtede udfordringer og de mere langsigtede 
udfordringer, genvinde konkurrencedygtigheden, styrke 
produktiviteten og bringe EU tilbage på velfærdsvejen. Vi har 
brug for en strategi for at omdanne EU til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv økonomi, der giver høj beskæftigelse, 
produktivitet og social samhørighed. Det bør være Europa 
2020-strategien.

Hvad foreslår 
Kommissionen?

Efter en evaluering af Lissabonstrategien vedtog 
Kommissionen den 3. marts 2010 sit forslag1 om Europa 2020. 
Kommissionen foreslår tre gensidigt forstærkende prioriteter:
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst samt syv 
flagskibsinitiativer2 for at sikre fremskridt på hvert prioriteret 
område. Kommissionen foreslår også fem overordnede mål3 for 
at definere, hvor EU ønsker at være i 2020, og for at følge 
udviklingen. For at sikre, at hver enkelt medlemsstat 
skræddersyr Europa 2020-strategien til sine særlige behov, skal 
disse EU-mål omsættes til nationale mål og køreplaner.
Strategien vil kræve en stærk styringsramme og en mere 
fokuseret landeovervågning for at sikre en rettidig og effektiv 
gennemførelse.

Parlamentet glæder sig 
over de generelle mål, 
men er kritisk over for 
nogle af de vigtigste
elementer.

Europa-Parlamentet glæder sig4 over Kommissionens forslag til 
EU 2020-strategien, da den tager fat på mange af svaghederne i 
den tidligere Lissabonstrategi. Det har imidlertid også udtrykt 
sin skuffelse over de vigtigste elementer i den strategi, som
blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 26. marts 2010, og 
det har henstillet indtrængende til Det Europæiske Råd om at 
drage erfaring af den nuværende krise og definere en sand 
langsigtet, ambitiøs og sammenhængende strategi5. Parlamentet 

                                               
1 KOM(2010)2020.
2 "Innovation i EU", "Unge på vej", "En digital dagsorden for Europa", "Et ressourceeffektivt Europa", "En 
industripolitik for en globaliseret verden", "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job" og "En europæisk 
platform mod fattigdom".
3 75 % af befolkningen i alderen 20-64 år bør være i beskæftigelse, 3 % af EU's BNP bør investeres i F&U, 
"20/20/20"-klima-/energimålene skal opfyldes (herunder en nedsættelse af drivhusgasemissionerne med 30 %, 
hvis betingelserne er til stede), andelen af unge, der forlader skolen tidligt, bør være under 10 %, og mindst 40 % 
af de unge bør have en uddannelse på tertiært niveau, og over 20 millioner mennesker skal hjælpes ud af 
fattigdommen.
4 Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2010 om EU 2020 (P7_TA(2010)0053).
5 Europa-Parlamentets beslutning af 16. juni 2010 om EU 2020 (P7_TA(2010)0223).
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har særlig advaret imod den meget generelle karakter af 
indholdet i EU 2020-strategien, som f.eks. de overordnede mål, 
flagskibsinitiativerne, som blot er handlingsplaner, og
flaskehalse og indikatorer. Ordføreren er helt enig i denne 
kritik. Kommissionens budgetrevisionsdokument indeholder 
ikke oplysninger om, hvordan de forskellige politikker skulle 
fordeles på EU 2020-målene eller endog om, hvorvidt de 
horisontale politikker (f.eks. den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken) skal opdeles mellem målene. Dette er 
af stor betydning for udarbejdelsen af strukturen i den næste 
flerårige finansielle ramme.

Gennemførelse af EU
2020: Det drejer sig 
ikke kun om udgifter; 
den optimale 
politiksammensætning.

EU 2020 drejer sig ikke kun, ikke engang hovedsageligt, om 
udgifter. Alle EU-instrumenter, særlig det indre marked, skal 
mobiliseres for at håndtere flaskehalsproblemer og opfylde 
Europa 2020-målene. Det bør i hvert enkelt tilfælde vurderes, 
hvad den bedste politiksammensætning er med henblik på at nå 
målene: lovgivning, koordination, udgifter eller en kombination 
af disse. Hvis det er berettiget at anvende støtte, bør det ske 
under overholdelse af subsidiaritetsprincippet (hvem kan bedst 
gøre det), og proportionalitetsprincippet (udformning af 
udgiftsprogrammet, således at de forventede resultater opnås på 
den optimale måde).

En absolut 
forudsætning: At der 
opnås synergi mellem 
EU-budgettet og de 
nationale budgetter.

EU 2020-strategien forpligter både EU og primært 
medlemsstaterne. Opgaverne, ressourcerne og ansvaret skal 
fastsættes klart på en veltilrettelagt måde mellem EU og de 
nationale, regionale og lokale myndigheder, hvis der skal opnås 
resultater. EU-budgettet udgør kun 2 % af de samlede 
europæiske offentlige udgifter. Derfor er det afgørende, at 
hovedparten af investeringen kommer fra de nationale 
budgetter og fra den private sektor ved hjælp af passende 
incitamenter og gunstige rammevilkår. Det er ligeledes absolut 
nødvendigt at opnå en bedre synergi mellem EU-udgifterne og 
de nationale udgifter. Selv om EU og medlemsstaterne 
samordner deres politikker gennem en lang række formelle
mekanismer (f.eks. overordnede retningslinjer for de 
økonomiske politikker og den åbne koordinationsmetode) og 
implicitte mekanismer, føres budgetsynergier sjældent ud i 
livet1. Den nye mekanisme til samordning af de økonomiske 
politikker og budgetpolitikkerne (det såkaldte "europæiske 
halvår") bør være en passende ramme med hensyn til at opnå de 
ønskede budgetmæssige synergier. I henhold til denne nye 
halvårsproces reviderer medlemsstaterne i april deres 
mellemlange budgetstrategier og udarbejder samtidig nationale 

                                               
1 Ifølge en undersøgelse fra Parlamentet henvises der i de nationale budgetter med nogle få undtagelser - især i 
regionalpolitik - sjældent til deres bidrag til at nå målene i Lissabonstrategien eller andre EU-strategier.
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reformprogrammer. Det Europæiske Råd og Rådet giver i juni 
og juli politisk rådgivning, før medlemsstaterne færdiggør deres 
budgetter for det følgende år. Medlemsstaternes mellemlange 
budgetstrategier bør indeholde en nærmere beskrivelse af 
bidraget til målene i EU 2020. De bør også give oplysninger 
om, hvordan de har anvendt nationale midler og EU-midler til 
at nå de forskellige EU 2020-mål1. Kommissionen bør udnytte 
disse værdifulde oplysninger til at målrette sine finansielle 
programmeringsinstrumenter bedre og fremme udveksling af 
bedste praksis og evaluering af politikker medlemsstaterne
imellem.

EU-budgettet: Er lille 
sammenlignet med de 
nationale budgetter, 
men har en væsentlig 
løftestangseffekt.

Mange af EU's mål kan nås gennem lovgivningsmæssig eller 
politisk koordinering, men Parlamentet har understreget2, at 
selv om størstedelen af budgetmidlerne bør komme fra 
medlemsstaterne, skal EU-budgettet i kraft af dets evne til at 
mobilisere og koordinere spille en central rolle i 
gennemførelsen af denne strategi, og det bør være 
referencepunktet for en ny generation af udgiftsprogrammer.

Det nuværende budget 
afspejler ikke i 
tilstrækkelig grad EU
2020-strategien.

Parlamentet har allerede påpeget3, at det nuværende budget 
ikke i tilstrækkelig grad afspejler de finansielle behov, der skal 
opfyldes for at imødegå det 21. århundredes udfordringer. I 
henhold til Kommissionens fastlæggelse af de programmer, 
som understøtter flagskibsinitiativerne i EU 2020-strategien4 i 
det indledende budgetforslag for 2011, understøtter kun 43 % af 
budgettet (ekskl. administrationsudgifter) EU 2020-målene. Af 
Kommissionens analyse af dataene fremgår følgende:

- Kun udgiftsområde 1a (interne politikker, 86 %) og 
udgiftsområde 1b (samhørighedspolitik, 67 %) betragtes 
som EU 2020-intensive.

- Kommissionen mener ikke, at markedsrelaterede udgifter 
og direkte støtte (73,5 % af dette udgiftsområde) under 
udgiftsområde 2 (naturressourcer) bidrager til EU 2020-
strategien.

- Udgiftsområde 1b (samhørighedspolitik) er langt den største 
bidragyder (60 % af alle EU 2020-relaterede udgifter) til de 
tre mål i EU 2020-strategien. Samhørighedspolitikken
betragtes derfor som det primære gennemførelsesinstrument 
i EU 2020.

- Udgiftsområde 3a (frihed, sikkerhed og retfærdighed), 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0223.
2 P7_TA(2010)0191.
3 P7_TA(2010)0053.
4 Skrivelse fra Lewandowski til Jedrzejewska af 20. august om finansieringen af EU 2020-strategien i EU-
budgettet for 2011.
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udgiftsområde 3b (unionsborgerskab) og udgiftsområde 4 
(eksterne forbindelser) anses for kun at bidrage marginalt 
både absolut og relativt til EU 2020-strategien.

Ordføreren giver udtryk for en vis skepsis med hensyn til 
resultaterne af Kommissionens fastlæggelse og opfordrer 
Kommissionen til at præcisere de kriterier, der er anvendt til at 
bestemme, om udgiftsprogrammer understøtter EU 2020-
strategien.
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EU 2020 bør være den 
vigtigste, men ikke den 
eneste politiske 
reference for den næste 
flerårige finansielle 
ramme.

Ordføreren konkluderer ud fra drøftelserne i udvalget, at 
Europa 2020-strategien bør være den politiske reference for den 
flerårige finansielle ramme efter 2013. Samtidig mener han, at 
Europa 2020 ikke bør betragtes som en altomfattende strategi, 
der dækker alle politiske områder i EU. Dette vil udvande dens 
fokus på vækst og beskæftigelse og gøre den umulig at forvalte 
på en sammenhængende måde. Ordføreren er af den opfattelse, 
at politikområder, som f.eks. unionsborgerskab, retfærdighed, 
frihed og sikkerhed og eksterne forbindelser forfølger andre 
mål og bør behandles adskilt fra EU 2020-strategien.

En revideret fælles 
landbrugspolitik og 
samhørighedspolitik bør 
være inden for 
rammerne af 2020-
strategien.

Ordføreren er enig i Det Europæiske Råds konklusion1 om, at 
"alle de fælles politikker, herunder den fælles landbrugspolitik 
og samhørighedspolitikken, skal understøtte strategien."
Den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken er nok
de politikker, det er sværest at integrere i 2020-strategien, men 
deres bidrag er væsentligt for, at den kan blive vellykket. I
denne forbindelse ønsker han at gøre opmærksom på de seneste 
holdninger vedtaget af Parlamentet om integrationen af den 
fælles landbrugspolitik2 og samhørighedspolitikken3 i EU 2020-
strategien.

Samhørighedspolitikken 
er central med henblik 
på at nå EU 2020-
målene.

Som analysen af budgetforslaget for 2011 viser, er 
samhørighedspolitikken og strukturfondene de afgørende 
mekanismer for at nå de prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i medlemsstaterne og regionerne.
Derfor er det så vigtigt at optimere samhørighedsstøttens 
merværdi ved især at målrette den mod Europa 2020-målene og 
ved at fokusere stærkt på resultater.

Virkningerne på 
strukturen.

Der er en indlysende fordel ved et budget, som med hensyn til 
struktur og balance afspejler EU's politiske prioriteter. En
enkelt løsning ville være at organisere budgettet omkring 

                                               
1 Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 25.-26. marts 2010.
2 P7_TA(2010)0223 "63. understreger, at reformen af den fælles landbrugspolitik i 2013 og en bæredygtig 
skovbrugsstrategi bør overvejes inden for rammerne af Europa 2020-strategien; er overbevist om, at med de rette 
politiske rammer og tilstrækkelige budgetmidler kan landbrug og skovbrug spille en vigtig rolle i en samlet 
europæisk strategi, der har til formål at sikre et økonomisk opsving og samtidig bidrage til fødevaresikkerheden i 
EU og globalt, bevare de landlige områder, som tegner sig for 90 % af EU's territorium, sikre beskæftigelsen i 
landdistrikterne og de miljømæssige fordele og yde et vigtigt bidrag til jagten efter alternative energikilder;"
3 P7_TA(2010)0223 "61. mener, at en stærk og velfinansieret samhørighedspolitik, der omfatter alle europæiske 
regioner, bør være helt i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, og at denne politik med dens 
horisontale tilgang, er en forudsætning for en vellykket gennemførelse af Europa 2020-målene og den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed; mener derfor, at gennemførelsesbestemmelserne for 
samhørighedspolitikken yderligere bør forenkles af hensyn til brugervenligheden, ansvarligheden og en mere 
reaktiv tilgang til fremtidige udfordringer og risikoen for økonomisk krise;"



DT\851775DA.doc 7/14 PE454.602v01-00

DA

Europa 2020-strategien. Kommissionen har foreslået en 
struktur, som omfatter et underudgiftsområde for hvert af de tre 
EU 2020-mål. En sådan struktur ville give en bedre afspejling 
af de politiske prioriteter og samtidig give mulighed for en 
bedre samordning af de politikker, der bidrager til de samme 
mål, og for øget fleksibilitet inden for underudgiftsområderne.
Denne struktur kunne imidlertid medføre en kompleks 
programmering og forvaltning, hvis visse politikker (f.eks. 
landbrugs- og samhørighedspolitikken) bliver spredt over flere 
mål/underudgiftsområder. Ordføreren behandler dette emne 
nærmere i arbejdsdokumentet om struktur.

Fleksibilitet er et must. Hvis der er behov for en strategi indtil 2020, er det fleksibilitet.
Det er sandt, at intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst er 
relevant som mål indtil 2020, men det samme gælder ikke for 
prioriteterne og aktiviteterne under disse mål. Som fysikeren 
Niels Bohr engang sagde, er det svært at spå, især om 
fremtiden. Tilpasningen af EU-budgettet til Europa 2020-
strategien bliver en gradvis opgave: Ikke kun på grund af 
behovet for at tilpasse vores vigtigste politikker til de nye mål, 
men også fordi målenes indhold sandsynligvis bliver ændret.
Hvordan kan vi i den flerårige finansielle ramme efter 2013 
afspejle erfaringerne fra midtvejsrevisionen af EU 2020-
strategien i 2015/16? Kun gennem tilstrækkeligt fleksible 
ordninger.
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BILAG
UDVALGTE DOKUMENTER FRA EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER 

VEDRØRENDE EU 2020-STRATEGIEN

Bilaget indeholder som baggrund for arbejdsdokumentet uddrag af de seneste beslutninger fra 
Europa-Parlamentet, konklusioner fra Det Europæiske Råd og udtalelser fra Regionsudvalget 
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg relateret til virkningerne af EU 2020-
strategien for den flerårige finansielle ramme efter 2013. De er inddelt efter de fire fastlagte
horisontale emner. Følgende dokumenter er blevet gennemgået:

Meddelelse fra Kommissionen om EU-budgettet (KOM(2010)700) 
(KOM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

19. oktober 2010

Meddelelse fra Kommissionen om regionalpolitikkens bidrag til intelligent 
vækst i Europa 2020 (KOM(2010)553) (KOM2)
http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6. oktober 2010

Konklusioner fra Det Europæiske Råd (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

17. juni 2010

Europa-Parlamentets beslutning om EU 2020 (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

16. juni 2010

Europa-Parlamentets beslutning om Fællesskabets innovationspolitik i en 
verden under forandring (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

15. juni 2010

Regionsudvalget resolution: "Større inddragelse af de lokale og regionale 
myndigheder i Europa 2020-strategien" (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10. juni 2010

Europa-Parlamentets beslutning om en digital dagsorden for Europa:
2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

25. maj 2010

Europa-Parlamentets beslutning om samhørighedspolitikkens bidrag til 
opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU 2020-målene (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

20. maj 2010

Konklusioner fra Det Europæiske Råd (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

25.-26. marts 2010

Europa-Parlamentets beslutning om EU 2020 (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

10. marts 2010

Meddelelse fra Kommissionen EUROPA 2020 En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010)2020) (KOM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3. marts 2010

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om 
Lissabonstrategien efter 2010 (EØSU)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4. november 2009
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TILPASNING AF DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME EFTER 2013 TIL EU
2020-STRATEGIEN

Generelle aspekter
"For at udvikle innovative finansieringsløsninger til at støtte Europa 2020-målene foreslår 
Kommissionen følgende: Fuldt ud at udnytte mulighederne for at gøre det eksisterende EU-
budget mere effektivt gennem en stærkere prioritering og en bedre tilpasning af EU's udgifter 
til Europa 2020-målene for at formindske den nuværende fragmentering af EU's 
finansieringsinstrumenter (f.eks. F&U og innovation, vigtige infrastrukturinvesteringer i 
tværnationale energi- og transportnet og lavemissionsteknologi)..." (KOM1).

"I dag vedtager vi Europa 2020, vores nye strategi for beskæftigelse og intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den udgør en sammenhængende ramme for, at EU kan 
mobilisere alle sine instrumenter og politikker, og for, at medlemsstaterne kan gøre en 
yderligere samordnet indsats. Den vil fremme iværksættelsen af strukturreformer.
Hovedvægten må nu lægges på gennemførelsen, og vi vil styre og overvåge denne proces. Vi 
vil i de kommende måneder drøfte mere indgående, hvordan specifikke politikker kan 
mobiliseres til at løse op for EU's vækstpotentiale, og starte med politikkerne for innovation 
og energi." (EC2)

"5. g) Alle de fælles politikker, herunder den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken, skal understøtte strategien. En bæredygtig, produktiv og 
konkurrencedygtig landbrugssektor skal yde et vigtigt bidrag til den nye strategi under hensyn 
til vækst- og beskæftigelsespotentialet i landområderne, samtidig med at der sikres fair 
konkurrence. Det Europæiske Råd understreger betydningen af at fremme økonomisk, social 
og territorial samhørighed samt udvikle infrastruktur for at bidrage til, at den nye strategi 
bliver vellykket." (EC1)

"25. anerkender, at EU-budgettet skal spille en central rolle i opnåelsen af EU 2020-
målene;..." (EP2)

"33. mener ikke, at det nuværende budget i tilstrækkelig grad afspejler de finansielle behov, 
der skal opfyldes for at imødegå det 21. århundredes udfordringer; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremsætte et ambitiøst forslag for at sikre, at EU 2020-stratgien bliver 
vellykket;" (EP1)

"3.9.1. En Lissabon-relevant reform af EU-budgettet: Generelt må der gennemføres en 
"Lissabon-relevant" omfordeling af midlerne til de enkelte politikområder: i retning af 
forskning og konkurrenceevne, miljø og klima, investeringer i bæredygtig energi, produktive 
offentlige investeringer i forbedring af forholdene for erhvervslivet, en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, øgede muligheder for at skabe en balance mellem arbejde og 
familieliv, social samhørighed, forebyggelse af fattigdom og skabelse af nye arbejdspladser af 
høj kvalitet. En Lissabon-relevant debat om en reform af EU-budgettet bør også indgå som et 
element i den finansielle ramme for 2014-2020. En effektiv realisering af EU's mål kræver 
også, at en styrkelse af den regionale dimension indgår i debatten om finansieringen af 
struktur- og samhørighedspolitikken for perioden efter 2013." (EØSU)



DT\851775DA.doc 11/14 PE454.602v01-00

DA

Den fælles landbrugspolitik
"9. er skuffet over, at landbrugssektoren slet ikke var nævnt i de oprindelige forslag om EU 
2020-strategien på trods af, at landbruget har potentiale som aktiv bidragyder til opfyldelse 
af strategiens vigtigste udfordringer; er overbevist om, at med de rette politiske rammer og 
tilstrækkelige budgetmidler kan landbrug og skovbrug spille en vigtig rolle i en samlet 
europæisk strategi, der har til formål at sikre et økonomisk genopsving og opnåelse af 
klimamålene, samtidig med at de bidrager til fødevaresikkerheden, vækst og beskæftigelse i 
EU og globalt;" (EP1)

"63. understreger, at reformen af den fælles landbrugspolitik i 2013 og en bæredygtig 
skovbrugsstrategi bør overvejes inden for rammerne af Europa 2020-strategien; er overbevist 
om, at med de rette politiske rammer og tilstrækkelige budgetmidler kan landbrug og 
skovbrug spille en vigtig rolle i en samlet europæisk strategi, der har til formål at sikre et 
økonomisk opsving og samtidig bidrage til fødevaresikkerheden i EU og globalt, bevare de 
landlige områder, som tegner sig for 90 % af EU's territorium, sikre beskæftigelsen i 
landdistrikterne og de miljømæssige fordele og yde et vigtigt bidrag til jagten efter alternative 
energikilder;" (EP5)

Samhørighedspolitikken
"Økonomisk, social og geografisk samhørighed vil være centrale aspekter i Europa 2020-
strategien for at sikre, at al energi og kapacitet mobiliseres og fokuseres på at opfylde 
strategiens prioriteter. Samhørighedspolitik og strukturfondene - som i sig selv er vigtige - vil 
være de afgørende mekanismer for at nå de prioriterede mål om en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i medlemsstaterne og regionerne." (KOM1)

"25. ...mener, at samhørighedspolitikken på grund af dens strategiske fokus, stærke og 
bindende konditionalitet, skræddersyede interventioner, overvågning og tekniske bistand er en 
effektiv og virkningsfuld mekanisme for EU2020-strategiens resultater;" (EP2)

"28. understreger, at en stærk og velfinansieret samhørighedspolitik, som omfatter alle de 
europæiske regioner, skal være et bærende element i EU 2020-strategien; mener, at denne 
politik med sin horisontale tilgang er en forudsætning for at kunne nå EU2020-målene og for 
at kunne opnå social, økonomisk og territorial samhørighed i EU; afviser alle forsøg på at 
renationalisere samhørighedspolitikken og anmoder om, at den regionale dimension 
understøttes fuldt ud ved revisionen af EU-budgettet;" (EP2)

"30. understreger, at samhørighedspolitikken ikke er underordnet EU 2020-strategien; 
fremhæver, at samhørighedspolitikkens prioriteter bør bringes på linje med EU 2020-målene, 
men at der samtidig skal udvises tilstrækkelig fleksibilitet til, at der kan tages hensyn til 
særlige regionale forhold og ydes støtte til de svagere regioner med de største behov for at 
hjælpe dem over deres samfundsøkonomiske vanskeligheder, naturbetingede handicap og 
mindske ulighederne;" (EP2)

"37. mener imidlertid, at Unionen fortsat bør anvende Samhørighedsfonden og 
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strukturfondene, der har veletablerede og operationelle opfyldelsesmetoder, som vigtigste 
finansieringsmekanismer; mener ikke, at det er nødvendigt at oprette nye separate temafonde 
for at opfylde EU2020-målene og skønner i stedet, at de bør indgå i politikkerne vedrørende 
samhørighed og udvikling af landdistrikter;" (EP2)

"2. fremhæver, at samhørighedspolitikken med sit decentrale udgangspunkt og et system, som 
bygger på forvaltning på flere niveauer, er den eneste EU-politik, der kan skabe en 
forbindelse mellem de lokale og regionale myndigheder og målsætningerne i EU 2020-
strategien samt de nye udfordringer, men den kræver tilstrækkelig finansiering. Det er derfor 
nødvendigt, at samhørighedspolitikken også fremover prioriterer målene bæredygtig 
økonomisk vækst, social inklusion, beskæftigelse, bekæmpelse af klimaændringer samt en 
effektiv offentlig service af høj kvalitet;" (COR)

Den eksterne dimension
"5. h) Strategien skal indeholde en stærk ekstern dimension for at sikre, at der sættes ind med 
EU-instrumenter og -politikker, der kan fremme vores interesser og positioner på den globale 
scene gennem deltagelse i åbne og fair markeder verden over. (EC2)

"64. understreger, at der bør rettes større opmærksomhed mod Europa 2020-strategiens 
eksterne dimension; opfordrer Kommissionen til at få en bredere og mere omfattende tilgang 
i sin indsats udadtil på linje med EU-princippet om sammenhæng i udviklingspolitikken; 
opfordrer Kommissionen til også at bruge Europa 2020-handelsstrategien til fremme af 
Unionens centrale værdier såsom fremme af menneskerettigheder, demokrati, retsstat og de 
grundlæggende frihedsrettigheder og beskyttelse af miljøet;" (EP5)

FASTLÆGGELSE AF PRIORITETER

"41. mener, at EU bør gå i gang med større økonomiske projekter, såsom et virkelig 
europæisk energinet, fuldførelse af Galileo-projektet, udbredt anvendelse af grøn teknologi, 
herunder systematisk fornyelse af EU's bygningsmasse, e-sundhed samt forbedring og 
opdatering af ikt-infrastrukturerne;" (EP1)

"21. kræver en styrket EU-politik for finansiering af innovation og forebyggelse af den 
nuværende opsplitning og kortsigtethed; mener, at adgang til tilstrækkelig 
finansieringskapital er et absolut nødvendigt element i udviklingen af innovationer, og at EU-
budgettet til innovation derfor skal forhøjes betydeligt; opfordrer til, at der tages højde for 
dette ved den kommende ændring af den finansielle ramme og planlægningsprocessen i 
forbindelse med det finansielle overslag for 2014-2020;..." (EP4)

"26. understreger, at Europa bør være i forreste linje inden for udviklingen af
internetteknologier og ikt-applikationer med lavt kulstofforbrug; foreslår, at EU's budget for 
ikt-forskning fordobles i de næste finansielle overslag;" (EP4)

"50. foreslår, at EU’s budget til ikt-forskning fordobles, og at budgettet for indførelse af ikt 
firedobles i forbindelse med de næste finansielle overslag;" (EP3)
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"19. understreger, at store F&U-projekter, centrale energiteknologiske 
infrastrukturinvesteringer, den nye EU-kompetence inden for rumpolitik og finansieringen af 
EU's innovationspolitik kræver solid, troværdig og holdbar EU-støtte med henblik på at
opfylde Unionens centrale 2020-mål;" (EP5)

"29. ...opfordrer Kommissionen til at øge den samlede finansieringsramme, der er forbeholdt 
forskning og innovation på EU-budgettet;" (EP5)

"50. bemærker, at der vil være behov for betydelige investeringer i energiinfrastruktur indtil 
2020 og derefter for at tage klimaudfordringen, og at disse investeringer også skal omfatte en 
opgradering af Europas energinet, herunder et egentligt europæisk superforsyningsnet og 
intelligente net, grønne korridorer, sammenkoblinger, afslutning af Galileo-projektet, grøn 
teknologi, e-sundhed, transeuropæiske transportnet (TEN-T) og fri og lige adgang til IKT og 
bredbånd;" (EP5)

"55. gentager sin anmodning om, at der sikres tilstrækkelig finansiering til støtte for rene, 
bæredygtige og effektive energiteknologier med lav CO2-udledning, hvilket vil sige, at der fra 
2010 og i årene derefter i alt årligt anvendes mindst 2 mia. EUR fra EU's budget ud over det 
syvende rammeprogram og programmet for konkurrenceevne og innovation;..." (EP5)

"49. ...opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sætte energieffektivitet øverst 
på EU-dagsordenen, herunder også på sit budget;" (EP5)

"51. minder om, at Den Europæiske Union er nødt til at investere mere effektivt i eksisterende 
transportinfrastruktur, såsom TEN-T, for at øge jobskabelsen, forbedre den sociale og 
territoriale samhørighed og skabe et bæredygtigt og interoperabelt transportnet; opfordrer til 
et samspil mellem transportformerne og intelligent brug af logistik, da der for at 
afkarbonisere transportsektoren og gøre den bæredygtigt kræves innovation, ny teknologi og 
finansielle ressourcer;" (EP5)

"34. understreger, at det også har identificeret ungdommen som en vigtig prioritet for 2011-
budgettet og klart har givet udtryk for, at det agter at yde yderligere finansiel støtte til alle 
større programmer inden for dette område;" (EP5)

KOORDINERING MED DE NATIONALE BUDGETTER

"19. mener, at medlemsstaterne bør oplyse, hvordan de har brugt EU-midler til at nå de 
forskellige EU 2020-mål...;" (EP1)

"55. ...opfordrer i denne sammenhæng til, at Kommissionen og medlemsstaterne hurtigst 
muligt udarbejder en finansieringstidsplan for de midler, de vil forpligte, for at sikre, at 
midlerne begynder at strømme fra 2010 til de forskellige initiativer i SET-planen, i lighed med 
de supplerende midler;" (EP5)

UDGIFTERNES KVALITET
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"EU's flerårige finansielle ramme skal også afspejle, at langsigtet vækst prioriteres. Når 
prioriteterne er vedtaget, er det Kommissionens hensigt at indarbejde dem i forslag til den 
næste flerårige finansielle ramme, der skal udarbejdes næste år. Drøftelserne bør ikke kun 
dreje sig om finansiering, men også om, hvordan forskellige finansieringsinstrumenter, som 
f.eks. strukturfonde, landbrugsfonde og Fonden for Udvikling af Landdistrikter, 
rammeprogrammet for forskning og programmet for konkurrenceevne og innovation, skal 
udformes for at nå Europa 2020-målene og optimere virkningen, sikre effektivitet og EU-
merværdi. Det er vigtigt at finde måder, der gør det muligt at øge EU-budgettets virkning –
selv om den er lille, kan den virke som en katalysator, hvis den målrettes korrekt." (KOM1)

"19. mener, at... og at støtte fra EU bør være afhængig af resultaterne og foreneligheden med 
målene i EU 2020-strategien;" (EP1)

"6. kritiserer manglen på en overordnet vurdering af samhørighedsmidlernes betydning for 
den regionale udvikling; anmoder Kommissionen om at vurdere den territoriale virkning af at 
øremærke strukturfonde til Lissabonstrategien og at vurdere, om dette system faktisk bidrager 
til at skabe en afbalanceret og sammenhængende regional udvikling;" (EP2)

"32. mener, at der bør fastsættes eksplicitte mål for SMV-kompatible finansieringsværktøjer
for at sikre digital interoperabilitet og tilgængelighed, og at de klart bør omfatte EU's mål for 
øko-innovation;" (EP5)

"40. understreger betydningen af at sikre, at SMV'er får tildelt et minimum af midler i 
forbindelse med offentlige indkaldelser af projektforslag, der offentliggøres som led i 
forsknings- og innovationsinitiativer, efter samme regel som den, der er vedtaget for det 
syvende rammeprogram (15 % af midlerne i samarbejdsprogrammet);" (EP4)

"46. er af den opfattelse, at bestemmelserne om fordelingen af EU's strukturfondsmidler bør 
justeres med henblik på at tage højde for behovet for at fremme innovation, som reducerer 
omkostningerne og forbedrer ressourceudnyttelsen;" (EP5)

"30. understreger betydningen af at forenkle forsknings- og udviklingsstøtten og mindske 
bureaukratiet, så videnbaserede virksomheder kan maksimere deres effektivitet, og nye 
beskæftigelsesmuligheder kan fremmes;" (EP5)

"44. mener, at en forbedret innovationsstøtte også altid skal ledsages af en lettelse af 
ansøgernes administrative byrder; opfordrer Kommissionen til at fjerne bureaukratiet ved at 
omstrukturere processerne vedrørende rammeprogrammerne og etablere en 
brugerbestyrelse;" (EP4)


