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FORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at selv om forordningen om fælles bestemmelser præcist definerer 

informations- og kommunikationsansvaret for medlemsstater og forvaltningsmyndigheder, 

der gennemfører projekter, som medfinansieres af de europæiske struktur- og 

investeringsfonde (ESI-fondene), er der ingen specifikke bestemmelser, der sikrer, at der 

er afsat en finansieringsramme til sådanne aktiviteter, hverken på EU- eller 

medlemsstatsplan; 

2. bemærker med bekymring, at der er en tydelig kløft mellem på den ene side de 

dokumenterede resultater af de samhørighedspolitiske interventioner og den overordnede 

merværdi af denne politik og på den anden side opfattelsen og anerkendelsen af EU-

finansierede projekter, der hvor de gennemføres; mener, at det er nødvendigt at gøre noget 

ved denne kløft hurtigst muligt, især i betragtning af den tiltagende skepsis over for EU, 

der i øjeblikket kan observeres i mange medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at 

afsætte en tilstrækkelig mængde økonomiske ressourcer til at udvide omfanget af 

"RegioStars Awards" med henblik på at afholde årlige konkurrencer for at belønne de 

projekter, der udviser de bedste resultater, på regionalt plan i alle medlemsstater; mener, at 

dette initiativ vil give mulighed for, at de bedste eksempler på samhørighedspolitiske 

initiativer kan få mediedækning og blive kendt i den brede offentlighed; 

3. fremhæver partnerskabsprincippets potentiale til at styrke ejerskabet i forhold til 

samhørighedspolitikken og engagementet med hensyn til en bedre formidling af 

politikkens resultater; 

4. fremhæver behovet for en forenkling af reglerne for gennemførelsen af 

samhørighedspolitikken og behovet for at fastholde en forsvarlig økonomisk forvaltning, 

samt at dette kommunikeres ordentligt ud til offentligheden; 

5. anmoder Kommissionen om at overveje at øremærke en særlig finansieringsramme til 

informations- og kommunikationsaktiviteter som led i den tekniske bistand i forbindelse 

med ESI-fondene; mener, at den igangværende revision af forordningen om fælles 

bestemmelser inden for rammerne af den forenkling, der blev fremlagt som en del af 

midtvejsgennemgangs-/revisionspakken, giver glimrende mulighed herfor; opfordrer 

nationale, regionale og lokale forvaltningsmyndigheder til at tilpasse deres interne 

strukturer med henblik på at forbedre deres kommunikationskapacitet og derefter anvende 

de midler, der er øremærket til at promovere ESI-fondene, på den mest effektive måde; 

6. mener, at en højere grad af inddragelse af interessenterne og synlighed i forbindelse med 

gennemførelsen af ESI-fondene vil kunne føre til, at medlemsstaterne indsender et øget 

antal projektansøgninger, og til, at underudnyttelsen af EU-budgettet efterfølgende 

reduceres; 

7. bemærker dog, at opfattelsen af ESI-fondene ikke vil blive forbedret alene ved hjælp af 

informations- og kommunikationsaktiviteter, men ved at disse fonde skaber kvantificerbar 

og konkret merværdi. 
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