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PROCEDURE 

På mødet den 22. juli 2004 valgte Regionaludviklingsudvalget … til rådgivende ordfører. 

På mødet/møder den ... behandlede udvalget udkastet til udtalelse. 

På dette/sidstnævnte møde vedtog det nedenstående ændringsforslag (for: ...; imod: ...; 
hverken/eller: .../vedtog det enstemmigt nedenstående ændringsforslag. 

Til stede under afstemningen var: ... (formand/mødeformand), ... 
(næstformand/næstformænd), ... (næstformand/næstformænd), … (rådgivende ordfører), ..., ... 
(for ...), ... (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), ... og ... . 
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KORT BEGRUNDELSE 

 

Indledning og kort gennemgang 

Der er tre fremtrædende aspekter ved 2005-budgetproceduren med hensyn til strukturfondene 
og regionalpolitikken. For det første er 2005 det første fulde regnskabsår for Europa-25. For 
det andet og som en følge heraf er de samlede bevillinger i FBF1 til regionalpolitikken blevet 
forhøjet. Forhøjelsen af betalingsbevillingerne overstiger den mere beskedne forhøjelse af 
forpligtelsesbevillingerne. For det tredje afspejler tildelingen af bevillinger det forhold, at otte 
af de nye medlemsstater går over til at modtage støtte fra Samhørighedsfonden i stedet for 
støtte fra førtiltrædelsesinstrumenterne. 

Ændringerne i udgiftsmønstret inden for regionalpolitikken og Samhørighedsfonden må ses i 
forhold til udviklingen i de foreslåede budgetudgifter som helhed. For det samlede 
budgetforslag forhøjes betalingsbevillingerne med 9,7%, hvilket giver et udgiftsbeløb på i alt 
109,5 mia. EUR. Forpligtelsesbevillingerne i budgettet som helhed forhøjes med 5,2% til 
117,2 mia. EUR. Betalingsbevillingerne under strukturfondene stiger med 14,8% til 35,4 mia. 
EUR i den udvidede Union og forpligtelsesbevillingerne med 3,3% til 42,4 mia. EUR. Inden 
for dette samlede beløb til strukturfondene stiger udgifterne for Samhørighedsfonden med 
7,3% til lidt over 3 mia. EUR, medens forpligtelsesbevillingerne falder med 9,7% til 5,1 mia. 
EUR. Denne nedsættelse af forpligtelsesbevillingerne skyldes hovedsagelig det forhold, at 
Irland ikke længere er støtteberettiget. 

Det må bemærkes, at den lavere stigningstakt - eller nedsættelsen af forpligtelsesbevillingerne 
for Samhørighedsfonden - i forhold til forhøjelsen af betalingsbevillingerne skulle bidrage til 
at begrænse forøgelsen af de såkaldte RAL (reste à liquider) (uindfriede forpligtelser). 

Følgevirkninger af udvidelsen 

Forhøjelsen med 14,8% af udgifterne til strukturforanstaltninger skyldes navnlig fordoblingen 
af betalingsbevillingerne til de nye medlemsstater. Strukturfondsudgifterne i EU-10 stiger 
med 82% og udgifterne under Samhørighedsfonden med 33%, skønt de strukturrelaterede 
førtiltrædelsesudgifter i de nye medlemsstater er ved at blive udfaset. For strukturfondene når 
betalingsbevillingerne i de nye medlemsstater op på 3,09 mia. EUR, medens 
forpligtelsesbevillingerne udgør 5,3 mia. EUR. 

Der er opført 0,7 mia. EUR i betalingsbevillinger til Samhørighedsfonden i EU-10 og 2,39 
mia. i forpligtelsesbevillinger. 

Bevillinger til EU-15 

Både forpligtelses- og betalingsbevillingerne til strukturfondene i EU-15 tegner sig for en 
stigning i det foreløbige budgetforslag. Betalingsbevillingerne stiger med 11,3% til 29,3 mia. 
EUR, og forpligtelsesbevillingerne stiger til hen ved 33 mia. EUR. Denne forhøjelse kan 

                                                 
1 Foreløbigt forslag til budget 
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synes passende, men i betragtning af den høje budgetgennemførelsesgrad i 2004 inden for 
Regionalfonden  og anvendelsen af n+2-reglen er det klart, at der kan blive behov for en 
yderligere forhøjelse af betalingsbevillingerne. På den anden side er det endnu uvist, i hvilket 
omfang de nye medlemsstater vil kunne absorbere strukturfondsudgifterne. I den forbindelse 
er det vigtigt, at Kommissionen giver Parlamentet ajourførte oplysninger om 
udgiftsprognoserne for 2004.  

Evaluering og tredje rapport om økonomisk og social samhørighed 

Kommissionen skal i henhold til bestemmelserne foretage kontrol med 
strukturfondsudgifterne for hver programmeringsperiode. Resultaterne af disse efterfølgende 
kontroller bliver offentliggjort i 2004 for programmeringsperioden 1994-1999. 
Evalueringerne, der generelt er positive for strukturfondene, indgår i midtvejskontrollen for 
programmeringsperioden 2000-2006 og tredje rapport om økonomisk og social samhørighed. 
Det må beklages, at det som følge af svaghederne i forbindelse med fastsættelsen af mål i 
1994 ikke har været muligt at foretage en indgående analyse af omkostningseffektiviteten. 
Ordføreren er dog klar over, at 2005-budgetforslaget også må ses i lyset af den generelle 
forordning om strukturfondene og Samhørighedsfonden (2007-2013), der skal erstatte 
forordning 1260/1999, når den træder endeligt i kraft. Navnlig for Samhørighedsfonden må 
det beklages, at den efterfølgende evaluering ikke vil være afsluttet før november 2004. 

RAL - uindfriede forpligtelser 

Som anført ovenfor er den foreslåede forhøjelse af betalingsbevillingerne til 
strukturpolitikken større end den foreslåede forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne, hvilket 
skulle nedsætte stigningen i uindfriede forpligtelser. Imidlertid forholder det sig sådan, at der 
vil ske en stigning i de uindfriede forpligtelser på grundlag af FBF. De "anormale" uindfriede 
forpligtelser, der vedrører programmer fra før 1999, bør afvikles i 2004. 

Særlige spørgsmål og ændringsforslag 

Ordføreren vil gerne pege på nogle særlige aspekter af det foreløbige budgetforslag, som 
udvalget efter hans mening kunne stille ændringsforslag til. Denne indledende bemærkning er 
dog ikke eviggyldig. Udvalget har naturligvis ret til at stille ændringsforslag eller trække 
dem tilbage i lyset af Rådets førstebehandling af budgettet og vedtagelsen af 
budgetforslaget fredag den 16. juli, navnlig vedrørende genopførelse af beløb i det 
foreløbige budgetforslag, som Rådet har nedskåret. 

I betragtning af den høje gennemførelsesgrad for betalingsbevillingerne i EU-15 foreslår 
ordføreren forhøjelse af bevillingerne til mål 1 - Regionalpolitik (artikel 13 03 01) til et højere 
niveau end i FBF. En forhøjelse med 250 mio. EUR eller blot 0,2% i forhold til 2004-niveauet 
vil bringe forhøjelsen af betalingsbevillingerne under denne artikel på linje med den 
gennemsnitlige forhøjelse af de ikke-obligatoriske udgifter i FBF. 

For forpligtelsesbevillingernes vedkommende mener ordføreren, at nedskæringen af 
bevillingerne til mål 2 - Regionalpolitik (artikel 13 03 04) i FBF i forhold til 2004 kræver en 
klar begrundelse. Der gives ikke en sådan begrundelse i FBF-dokumenterne. Ordføreren vil 
derfor foreslå, at der stilles ændringsforslag om forhøjelse af bevillingerne med 78,8 mio. 
EUR eller 2%, så de kommer op på 2004-niveauet. 
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Endvidere foreslås der nedsættelse af bevillingerne til støtteprogrammet for fred og forsoning 
i Nordirland og grænseområdet i Irland (artikel 13 03 02). Da der ikke foreligger en 
overbevisende begrundelse for denne nedskæring, vil ordføreren foreslå, at bevillingerne til 
dette program forhøjes til 2004-niveauet. Dette indebærer ændringsforslag om forhøjelse af 
betalingsbevillingerne med 6,87 mio. EUR. 

Alle disse ændringsforslag holder sig inden for margenen i de finansielle overslag for 2005. 
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