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FORSLAG

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

1. bemærker, at pr. 5. juli 2007 er saldoen for uindfriede forpligtelser (UF) for den 
forudgående programperiode på 92 693 millioner EUR, og at størsteparten af dette beløb 
(over 65 milliarder EUR) vedrører projekter under mål 1 (over 70 % af 
forpligtelsesbevillingerne);

2. bemærker, at samhørighedspolitikken (EFRU, samhørighedsfonden og ESF) herefter 
udgør 36 % af den finansielle ramme for 2007–2013, eller hvad der svarer til 347 
milliarder EUR til løbende pris;

3. henleder opmærksomheden på den betydelige forsinkelse af udbetalingerne til de politiske 
tiltag under udgiftsområde 1b (Samhørighed), selvom der er tale om en EU-politisk 
prioritet inden for den finansielle ramme for 2007–2013;

4. beklager, at UF har antaget en størrelse svarende til tre års forpligtelser, hvilket giver 
anledning til bekymring, idet to år regnes for at være den tilladte, "normale" tærskel, og 
mener, at det vil være hensigtsmæssigt at bremse denne tendens med henblik på 
revisionen af den finansielle ramme;

5. bemærker, at Revisionsretten i sin årsberetning for regnskabsåret 2006 (kapitel 6, pkt. 
6.39) opstiller en lang række kritikpunkter angående forvaltningen af strukturfondene, 
især hvad angår det meget høje antal fejlagtige godtgørelser, svarende til mindst 12 % af 
medfinansieringerne;

6. beklager, at medlemsstaterne og Kommissionen i lang tid har udsat godkendelsen af de 
nationale strategiske referencerammer og de operationelle programmer for EFRU, ESF og 
samhørighedsfondene for programperioden 2007–2013; mener, at denne forsinkelse ikke 
må resultere i, at medlemsstaterne går glip af midler, og opfordrer derfor Kommissionen 
til at yde medlemsstaterne al nødvendig assistance; understreger, at den faktiske 
udbetaling under udgiftsområde 1b pr. udgangen af september 2007 tegner sig for 37 % af 
forpligtelserne og 59 % af betalingerne;

7. minder om, at princippet om automatisk frigørelse er afgørende for at kunne tilskynde 
forvaltningsmyndighederne til hurtigt at finansiere og gennemføre projekter; insisterer på, 
at princippet for den gældende N+2-regel (og N+3 i de nye medlemsstater i de første tre år 
af den finansielle ramme for 2007-2013) skal respekteres;

8. minder om, at de forsinkelser, som kan konstateres i gennemførelsen af strukturpolitikken 
bl.a. skyldes alt for strikse procedurer, og det vil derfor være tilrådeligt at overveje en 
simplificering af disse procedurer såvel som en klar afgrænsning af ansvars- og 
kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne;

9. gentager, at medlemsstaterne er ansvarlige for forvaltningen af fondsmidlerne og minder 
om, at den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006 indeholder en erklæring i denne 
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henseende, og at det vil være ønskeligt, om der blev fremsat en national erklæring fra 
relevant politisk hold vedrørende fællesskabsmidler og delt forvaltning;

10. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om så hurtigt som muligt at færdiggøre de 
seneste operationelle programmer, som endnu ikke er blevet godkendt;

11. anmoder Kommissionen om så hurtigt som muligt at iværksætte den nye programperiode 
under hensyntagen til principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, 
investeringsrentabilitet og medlemsstaternes evne til effektivt at optage støttemidlerne; 
understreger ligeledes medlemsstaternes og forvaltningsmyndighedernes vigtige rolle, 
hvad angår punktlig og disciplineret efterlevelse af betingelserne for betaling;

12. minder om Europa-Parlamentets og Rådets fælles forpligtelse angående kontrol af 
godkendelsesprocedurerne for operationelle programmer og projekter, og anmoder 
Kommissionen om at tilvejebringe redskaber til overvågning under budgetproceduren, 
jævnfør anmodningen i den fælles erklæring af 13. juli 2007;

13. mener, at med dette mål for øje vil det være tilrådeligt at indføre fælles indikatorer for alle 
medlemsstaterne til måling af både kvantitativ og kvalitativ præstation, og minder om, at 
lønninger, fattigdomsindikatorer, livskvalitet, forventet levetid, konkurrenceevne og 
variationer i tallene for langtidsledighed såvel som omfanget af offentlige ydelser i 
regionerne især skal tælles med som kvalitative indikatorer; anmoder om, at de 
medlemsstater og regioner, som modtager EU-støttemidler, gør mere tydeligt opmærksom 
på EU's rolle, således at borgerne bliver klar over, at EU yder store bidrag til udviklingen 
af deres områder og til samhørigheden;

14. opfordrer Kommissionen til i sine følgende rapporter at analysere, i hvilket omfang de 
forskellige instrumenter og politikker, herunder samhørighedspolitikken, har bidraget til 
de fremskridt, der er blevet opnået inden for økonomisk og social samhørighed; mener, at 
fremskridt og problemer skal analyseres inden for alle vigtige områder, især hvad angår 
Lissabon-strategien.
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