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Om: Udtalelse om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III (2019/2213 
(BUD))

Kære Johan Van Overtveldt

I forbindelse med ovennævnte procedure er Regionaludviklingsudvalget blevet anmodet om at 
afgive en udtalelse til Deres udvalg. Udvalgets koordinatorer vedtog ved skriftlig procedure 
den 23. marts 2020 at sende udtalelsen i form af en skrivelse.

Regionaludvalget besluttede i henhold til denne procedure at opfordre Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Med venlig hilsen 

Younous Omarjee
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FORSLAG

A. der henviser til, at den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i henhold til 
artikel 174 i TEUF anerkendes som de centrale elementer i en harmonisk udvikling af 
Unionen, og der henviser til, at FFR som sådan ikke må undlade at støtte dette EU-mål 
fuldt ud;

1. understreger, at EU's budget for 2021 vil være det første EU-budget under den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027, og at det bør sende et tydeligt budskab om og klart 
skildre Parlamentets holdning for så vidt angår de næste syv år, afspejle Unionens 
politiske prioriteringer og sikre gennemførelsen af EU-programmer, der har til formål at 
støtte og styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed; minder om, at 
disse programmer og politikker støtter og bidrager væsentligt til at sikre bæredygtige 
løsninger for økonomisk vækst, investeringer og konkurrenceevne og tilvejebringer 
sikre arbejds- og levevilkår for borgerne, herunder lige muligheder og 
ikkeforskelsbehandling;

2. mener, at investeringer, der foretages inden for rammerne af samhørighedspolitikken og 
den regionale udviklingspolitik, udviser en meget høj merværdi med hensyn til 
finansieringsandelen i hele Den Europæiske Union; mener, at de bidrager til EU's 
prioriteringer og mål som f.eks. den grønne pagt, innovation og den digitale økonomi; 
understreger, at bæredygtig udvikling, økonomisk vækst og vedvarende forfølgelse af 
overordnet og inklusiv samhørighed gennem mindskelse af forskellene og ulighederne i 
EU's medlemsstater og regioner er universelle og grundlæggende mål i forhold til Den 
Europæiske Unions beståen;

3. gentager, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelige midler for at nå disse mål samt for 
at sikre en ambitiøs, retfærdig, gnidningsløs og inklusiv omstilling til et klimaneutralt 
Europa; minder i denne forbindelse om samhørighedspolitikkens bidrag til forsknings- 
og innovationsaktiviteter, der fremmer overførsel af avancerede teknologier; bemærker, 
at fonden for retfærdig omstilling skal tilpasses med de fornødne finansielle midler, 
således at ingen lades i stikken og den kan gennemføres effektivt i medlemsstaterne, 
med henblik på at beskytte borgere i kulmineområder og i forurenede industriområder, 
men også i øsamfund eller fjerntliggende områder, som er de områder, der er mest 
sårbare over for klimaomstillingen; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af 
allerede nu at afsætte de finansielle midler for 2021 med henblik på at sikre, at både de 
"traditionelle" og de centrale politikker, såsom samhørighedspolitikken og den fælles 
landbrugspolitik, ikke undermineres; gentager endvidere sit krav om, at der udarbejdes 
en beredskabsplan for at sikre kontinuitet i finansieringen, i tilfælde af at det bliver 
nødvendigt at forlænge den nuværende flerårige finansielle ramme ud over 2020, og 
kræver, at Kommissionen straks forelægger en sådan plan med henblik på at undgå 
enhver form for forsinkelse i forbindelse med påbegyndelsen af de nye programmer og 
for at sikre en gnidningsløs og vedvarende støtte til støttemodtagerne;

4. bemærker, at de økonomiske konsekvenser af den globale spredning af covid-19 i 2020 
forventes at føre til nye perioder med recession i mere end én medlemsstat, hvorfor der 
bør afsættes ekstraordinære finansielle midler hertil i EU's budget for 2021.


