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FORSLAG

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

1. erkender behovet for, at EU's budget fortsat støtter genopretning, konvergens, retfærdig 
og inklusiv bæredygtig vækst og den europæiske økonomis konkurrenceevne samt 
andre EU-prioriteter såsom social, økonomisk og territorial samhørighed og regional 
udvikling, klimatiltag, digitalisering og innovation, sikkerhed og forvaltning af 
migration, samtidig med at det anerkender, at covid-19-pandemien har skabt en ny og 
uventet udfordring, som EU og dets medlemsstater er nødt til at reagere beslutsomt på 
og finde løsninger på EU-plan;

2. minder om, at samhørighed er en delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne, og 
at den som en primær offentlig investeringspolitik vil spille en vigtig rolle i 
genopretningen efter covid-19-pandemien; understreger, at samhørighedspolitikken er 
baseret på solidaritet, og at dens mål er at mindske de økonomiske, sociale og 
territoriale forskelle mellem medlemsstaterne og inden for EU og regionerne; 
understreger i denne forbindelse, at programmer, der forvaltes under de europæiske 
struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), støtter og i væsentlig grad bidrager til 
bæredygtige løsninger med henblik på retfærdig og inklusiv økonomisk vækst, 
investeringer og konkurrenceevne samt til sikre og kvalitetsprægede arbejds- og 
levevilkår for borgerne, herunder lige muligheder, social retfærdighed og 
ikkeforskelsbehandling;

3. bemærker, at budgettet for 2021 indleder den nye programmeringsperiode 2021-2027, 
og at det bør afspejle principperne og prioriteterne i en ajourført og omarbejdet flerårig 
finansiel ramme (FFR) og bidrage effektivt til afbødning af de sociale og økonomiske 
virkninger af covid-19-pandemien, samtidig med at der omhyggeligt tages hensyn til de 
tilgængelige midler samt budgetregler og -principper, som sikrer en realistisk, 
øjeblikkelig og tilfredsstillende gennemførelse;

4. understreger, at det er nødvendigt at tilvejebringe et tilstrækkeligt niveau af 
betalingsbevillinger i budgettet for 2021 for at undgå akkumulering af ubetalte 
betalingsanmodninger fra FFR 2014-2020; bemærker, at de fleste godtgørelser vil blive 
foretaget i årene 2021-2022 på grund af forsinkelser i gennemførelsen af 
programmeringsperioden 2014-2020;

5. glæder sig over den øgede fleksibilitet i samhørighedspolitikken – øget medfinansiering 
og anvendelse af EU-midler til kriseafhjælpning – som blev indført i marts og april 
2020, og mener, at den også bør opretholdes i FFR'en for 2021-2027;

6. glæder sig over de foranstaltninger, Europa-Parlamentet allerede har godkendt, såsom 
udvidelsen af EU's Solidaritetsfond til at omfatte krisesituationer på 
folkesundhedsområdet, som vil stille næsten 800 mio. EUR til rådighed i 2020, og 
investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset (CRII og CRII +), der har til 
formål at tilvejebringe 8 mia. EUR i likviditet til at fremskynde europæiske offentlige 
investeringer for op mod 37 mia. EUR for at støtte borgere, regioner og lande, som er 
hårdt ramt af coronaviruspandemien;



PE653.814v01-00 4/4 PA\1207654DA.docx

DA

7. glæder sig over den lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2020, der godkendte 
konkrete foranstaltninger med henblik på at skabe ekstraordinær fleksibilitet til 
anvendelse af ESI-fondene som reaktion på covid-19-udbruddet; bemærker, at dette vil 
føre til, at gennemførelsen af dem fremskyndes, og dermed til øgede behov for 
betalingsbevillinger, som nødvendigvis må afspejles i budgettet for 2021;

8. bifalder Kommissionens forslag om ikke at anmode medlemsstaterne om tilbagebetaling 
af uudnyttet forfinansiering udbetalt i begyndelsen af året, dvs. bestemmelsen om, at 
medlemsstaterne ikke behøver at returnere de resterende midler fra de planlagte udgifter 
til Kommissionen, men erkender samtidig, at det kan skabe et finansielt hul i 2020-
budgettet (forfinansieringen udgør den formålsbestemte indtægt for EU-budgettet) og 
dermed kan medføre et øget behov for betalingsbevillinger på budgettet for 2021;

9. opfordrer medlemsstaterne til klart og bestemt at dele deres planer, ambitioner og 
forventninger for tiden efter krisen og anerkende deres fælles rolle i tilrettelæggelsen af 
en koordineret EU-tilgang.


