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1. Er den foreslåede fordeling af midler blandt de nye og de gamle medlemsstater efter 
Deres opfattelse hensigtsmæssig med henblik på at opfylde den gældende målsætning 
med hensyn til samhørighedspolitikken i forbindelse med nylige udvidelse? Mener De, 
at det i forhold til planlægningen af samhørighedspolitikken ville være mere fordelagtigt 
at have finansielle overslag for en femårig periode eller endda for en længere periode - 
på syv år? 

2. Mener De, at den støtte, der foreslås i udkastet til de finansielle overslag for perioden 
2007-2013, vil være tilstrækkelig til at opfylde målsætningen om at bringe dårligt 
stillede regioner op på et niveau, hvor de kan konkurrere effektivt med andre regioner? 
Hvilke garantier kan De give repræsentanterne for disse mål 1-regioner for, at 
støtteniveauet vil være tilstrækkeligt med henblik på at opfylde forpligtelserne i 
forbindelse med konvergensmålet som fastlagt i traktaterne? 

3. Hvad er Deres holdning til den for nylig fremsatte anmodning fra de største 
nettobidragsydere om, at deres bidrag til Fællesskabets budget nedsættes til maksimalt 
1,00%, idet det gøres gældende, at størstedelen af udgifterne til samhørighed bør 
koncentreres om de nye medlemsstater? Tror De ikke, at en sådan tilgang meget vel 
kunne skabe en uheldig afgrænsning mellem de nye medlemsstater og 
udfasningslandene?  

4. Mener De, at der er tilstrækkelige finansielle midler til den midlertidige 
udfasningsstøtte, der er planlagt for regioner, som berøres af den statistiske effekt? Kan 
De garantere, at gevinsterne ved den økonomiske stimulering af disse områder og de 
heraf følgende forbedringer med hensyn til bæredygtig beskæftigelse og 
konkurrenceevne ikke vil blive bragt i fare på grund af den statistiske effekt, således at 
de hidtil opnåede fordele ophæves, og lokalbefolkningerne fremmedgøres? 

5. Den strategi, Kommissionen har vedtaget og beskrevet i meddelelsen om et styrket 
partnerskab for regionerne i EU's yderste periferi, er baseret på vekselvirkningen 
mellem regional-, landbrugs-, fiskeri- og transportpolitikken. Hvilke midler har den 
kommende kommissær - i betragtning af de forskellige prioriteter inden for de 
forskellige politikker - til at sikre en effektiv samordning, som er nødvendig, for at 
strategien kan lykkes? Mener De, at det er et rigtigt forslag at give mulighed for at øge 
samfinansieringen til 85% i regionerne i den yderste periferi uden hensyn til deres 
nuværende BNP? 

6. I sin beslutning om den tredje rapport om samhørighed vedtaget den 22. april 2004 
understregede Europa-Parlamentet det solidaritetsprincip, der bør være ledetråden for 
udviklingen af regioner, der geografisk er særlig dårligt stillet, og opfordrede til, at der 
indføres særlige foranstaltninger for disse regioner. Kan kommissæren oplyse udvalget 
om, hvorledes han/hun agter at følge op på Parlamentets opfordring? Kan kommissæren 
oplyse, om han/hun i forbindelse med revisionen af EU's konkurrencepolitik agter at 
foreslå øget finansiel støtte til disse regioner? 

7. Hvordan kan De sikre, at additionalitetsprincippet overholdes? Hvilke foranstaltninger 
kan Kommissionen nærmere bestemt træffe for at sikre, at medlemsstaterne ikke 
nedsætter deres økonomiske bidrag i forhold til det beløb, Kommissionen tildeler et 
projekt? I hvilken udstrækning vil De være villig til at indføre og tilskynde 
medlemsstaterne til at acceptere et kontrollerbart system baseret på en national 
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revisionserklæring fra de nationale myndigheder, således at det sikres, at 
medlemsstaterne påtager sig ansvaret for gennemførelsen af strukturfondene, og at 
Kommissionen vil kunne koncentrere sig om at kontrollere systemerne og således undgå 
dobbeltarbejde i relation til den daglige kontrol på nationalt plan med gennemførelsen af 
programmerne?  

8. Mener De, at den støtte, der foreslås til europæisk territorialt samarbejde, vil være 
tilstrækkelig under hensyn til det lave udviklingsniveau og det store antal regioner inden 
for og uden for Unionens nye ydre grænser? Mener De, at det nye instrument for 
nabolandene vil åbne mulighed for en bedre sammenkædning mellem EU's 
samhørigheds- og udenrigspolitik? Vil De insistere på, at INTERREG-konceptet 
fastholdes i forbindelse med gennemførelsen af dette instrument? 

9. Hvordan agter De at forbedre og forenkle proceduren for gennemførelse af 
strukturfondene, og hvordan påtænker De at opnå en klarere og mere gennemskuelig 
kompetence- og ansvarsfordeling mellem de berørte parter, Kommissionen, 
medlemsstaterne, regionerne og forvaltningsmyndighederne? Tror De, at 
målsætningerne om en gennemgribende forenkling af regler og procedurer kan 
opfyldes, samtidig med at principperne om programmering, partnerskab, additionalitet 
og samordning overholdes? Vil programtillægget blive afskaffet, således som det synes 
at fremgå af de tilgængelige dokumenter, eller kunne det i stedet blive et ægte værktøj 
til fornyelse i den lokale forvaltning? 

10. Er De som kommissær for regionalpolitik enig i, at det er uacceptabelt, at der ydes EU-
støtte til opførelsen af bygninger eller infrastrukturer, der er utilgængelige for 
handicappede? Vil De derfor presse på for, at der fastsættes ufravigelige krav om 
tilgængelighed som betingelse for strukturfondsstøtte i de nye forordninger? 

11. "Udvikling af landdistrikter" er blevet fjernet fra navnet på og ansvarsområdet for 
Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landbrugsdistrikter. Er 
området blevet lagt ind under GD REGIO, og dermed Regionsudviklingsudvalget, og 
hvordan agter De i bekræftende fald at forvalte dette område, som får stadig større 
betydning? 

12. EF-initiativprogrammer som Urban, Leader og Equal giver en enestående mulighed for 
nytænkning og banebrydende nye løsninger i forbindelse med de udviklingspolitiske 
udfordringer inden for det europæiske samarbejde. Hvis de udløber i den næste 
planlægningsperiode, vil deres målsætninger da blive søgt opfyldt og i bekræftende fald 
hvordan? Mener De, at De råder over tilstrækkelige midler til at intensivere Unionens 
bestræbelser på at reaktivere programmerne for regional bypolitik? Bør der ikke også 
lægges særlig vægt på uddannelses- og beskæftigelsesprogrammerne, og bør EU's 
bestræbelser ikke først og fremmest koncentreres om de byer, der har de højeste 
arbejdsløshedstal? Agter den nye kommission/GD REGIO at støtte målrettede 
programmer? 

13. Hvilke instrumenter vil De foreslå med henblik på styrke gennemførelsen af reglerne 
om partnerskab? Hvordan sikres det, at Kommissionen kan overvåge og kontrollere, at 
reglerne om partnerskab anvendes korrekt i operationelle programmer, i alle 
gennemførelsesforanstaltninger og i overvågningsudvalgene, og hvordan sikres det, at 
Kommissionen bemyndiges til at træffe foranstaltninger, hvis reglerne om partnerskab 
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ikke anvendes korrekt? Vil De tage skridt til at styrke princippet om partnerskab og 
deltagelse i forbindelse med regionalstøtte, således at civilsamfundet og miljø-ngo'er 
kan blive fuldt ud inddraget i beslutningsprocesserne? Mener De endelig, at en 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter og repræsentanter i planlægningen, 
gennemførelsen og opfølgningen af initiativerne ved hjælp af passende mekanismer kan 
føres ud i livet ved, at man ser og fokuserer på de positive erfaringer, som 
Kommissionen og visse medlemsstater (f.eks. Italien og Spanien) allerede har haft i 
forbindelse med den territoriale beskæftigelsespagt?  

14. Vil De støtte en styrkelse af princippet om miljømæssig bæredygtighed i forbindelse 
med alle regionalfondsforanstaltninger? Hvordan kan vi sikre, at EU ikke støtter 
projekter, som ikke overholder miljølovgivningen? Hvordan agter De at integrere 
proceduren for strategisk miljøvurdering i planlægningen af strukturinterventioner? 

15. Vil De opretholde den resultatreserve, der skal tildeles af de enkelte medlemsstaters 
forvaltninger i forbindelse med midtvejsevalueringen, eller vil De foreslå, at den 
reformeres med henblik på at få en europæisk resultatreserve, der forvaltes af Europa-
Kommissionen, således at vurderingen af, hvilke programmer der har de bedste 
resultater, foretages ud fra en europæisk synsvinkel? Mener De, at de foreslåede 
kriterier bør anses for et passende og sammenligneligt grundlag for tildelingen af 
reserven? Og vil De foreslå, at resultaterne ikke alene vurderes ud fra finansielle 
kriterier, men også ud fra projekternes kvalitet? 
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