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FORSLAG

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

1. bemærker, at Den Europæiske Union ved fremtidige udvidelser står over for tre større 
udfordringer i forbindelse med samhørighedspolitikken, nærmere betegnet øget ulighed 
når det gælder udvikling, forskydning mod øst af tyngdepunktet for 
samhørighedspolitikken og fortsatte uligheder i EU-15;

2. minder om, at Kommissionen i de finansielle overslag 2007-2013 har afsat bevillinger 
på 16,5 mia. EUR til regionalpolitiske aktioner i Bulgarien og Rumænien (fordelt med
11,858 mia. EUR til strukturfondene og 4,643 mia. EUR til Samhørighedsfonden) for 
perioden 2010-20131;

3. kræver, at Kommissionen og Rådet forelægger foreløbige finansielle scenarier 
vedrørende samhørighedspolitikken, før det besluttes at indlede forhandlinger med et 
ansøgerland, såvel som detaljerede finansielle scenarier under forhandlingerne med et 
kandidatland;

4. understreger, at det er vigtigt, at der iværksættes en meget streng strategi i form af en 
kvantitativ og kvalitativ evaluering af anvendelsen af strukturfondene, der indebærer, at 
strukturfondene forvaltes behørigt, og at der føres passende kontrol hermed med henblik 
på - i de europæiske borgeres interesse - at opnå det bedst mulige cost-benefit-forhold 
for EU's udgifter på samhørighedsområdet; 

5. understreger betydningen af Revisionsrettens beretninger og Kommissionens 
aktivitetsrapporter som instrumenter, der bidrager til evalueringen af den gode 
forvaltning af strukturfondene, og agter om fornødent at træffe de nødvendige 
forholdsregler som led i den årlige budgetprocedure;

6. mener, at det i betragtning af den nuværende ordning med EU's egne indtægter ville 
være vanskeligt at finansiere en yderligere udvidelse, uden at det går ud over de 
nuværende samhørighedspolitikkers effektivitet;

7. påpeger, at der ved midtvejsevalueringen bør tages hensyn til udsigten til eventuelle nye 
udvidelser med angivelse af de økonomiske og budgetmæssige virkninger heraf.

  
1 Europa-Kommissionen, baggrundsnotat nr. 43 REV om de økonomiske overslag 2007-2013.
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