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FORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og 
Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at den europæiske regionalpolitik er et uundværligt redskab, som gør det muligt for 
EU at gennemføre foranstaltninger til begrænsning af de regionale skævheder, fremme af 
væksten og konkurrenceevnen og udvikling af ideen om et tolerant omsorgssamfund med 
en delt interesse i solidaritet; er overbevist om, at en fælles indsats på europæisk plan er 
omkostningseffektiv, da den vil gøre det muligt at opnå stordriftsfordele, rationalisere 
procedurerne og samle ressourcerne, navnlig ved grænseoverskridende samarbejde; 
påpeger, at eksistensen af en stærk og velfinansieret europæisk regionalpolitik er en 
afgørende forudsætning for, at EU formår at tackle kommende udvidelsesrunder; 

2. gentager forslagene fra det daværende Udvalg om Regionalpolitik, Transport og Turisme i 
dets udtalelse af 18. marts 2004 om Kommissionens meddelelse med titlen "Fremtiden 
skaber vi i fællesskab: Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013, 
og navnlig følgende punkter: 

- "støtter de investeringsniveauer for materiel og menneskelig kapital, som 
Kommissionen foreslår i sin meddelelse "Fremtiden skaber vi i fællesskab: 
Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013" i forbindelse med 
samhørighed til gavn for vækst og beskæftigelse, og glæder sig især over, at 
Kommissionen lægger vægt på at styrke de menneskelige ressourcer for at forbedre 
potentialet for vækst og konkurrenceevne;" 

- "opfordrer Kommissionen til at udvikle mål og indikatorer for udvikling i tråd med 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon og Gøteborg; disse mål og 
indikatorer bør være målelige og konkrete, dække de økonomiske, sociale og 
miljømæssige aspekter og være en integreret del både af strukturfondenes regionale 
og nationale programmer;" 

- "opfordrer derfor til, at den øverste grænse for de finansielle overslag fastsættes til 
1,24 % af BNI, som foreslået af Kommissionen, for at sikre, at regional- og 
strukturfondene samt de vigtigste transeuropæiske transportprojekter råder over 
tilstrækkelige ressourcer;"; 

3. påskønner den finansielle indsats, der er gjort til fordel for regionerne i den yderste 
periferi, og som har til formål at kompensere for deres vanskeligheder med at få adgang til 
det indre marked; 

4. understreger, at det er vigtigt at støtte tyndt befolkede regioner og at tage hensyn til ø- og 
bjergområders særlige situation; 

5. finder det glædeligt, at Urban og Equal er blevet samlet, hvilket har resulteret i øgede 
midler til byer og byområder og har skabt flere muligheder for samarbejde mellem 
kommunale og regionale myndigheder; 
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6. bemærker, at Kommissionen foreslår, at loftet for de finansielle ressourcer bør forblive 
1,24 % af BNI, og støtter Kommissionen i, at den foreslåede øgede anvendelse af disse 
midler inden for loftet er af afgørende betydning, hvis EU skal opfylde sine forpligtelser 
og undgå, at befolkningerne bliver endnu mere desillusioneret i Europa; 

7. er sig bevidst, at de finansielle midler skal anvendes på effektiv måde, men understreger 
samtidig, at EU's samhørigheds- og strukturpolitik i de tidligere år har stillet den opnåede 
europæiske merværdi i relief og altid har bidraget til at sikre yderligere finansielle midler i 
regionerne; 

8. finder det glædeligt, at IPA1 og ENPI2 vil omfatte en særlig foranstaltning til fremme af 
grænseoverskridende samarbejde med henblik på at styrke en bæredygtig økonomisk 
udvikling, nøje overholde miljøkrav og fremme demokratiet; 

9. kræver, at Kommissionen tæt følger fremskridtene eller tilbagegangen i de regioner, der er 
ramt af den såkaldte statistiske effekt, og at den udarbejder en detaljeret årlig rapport til 
Parlamentet om situationen i disse regioner; 

10. betoner, at regioner, der er ramt af den statistiske effekt, fortsat har brug for og skal 
modtage en passende støtte af EU, og at ingen region må føle sig som "udvidelsens 
tabende part"; 

11. bifalder oprettelsen af en vækstjusteringsfond, som skal gøre det muligt for EU at træffe 
hurtige og effektive foranstaltninger for at fremme gennemførelsen af målsætninger, som 
er forsinkede; anmoder Kommissionen om i sine forslag til reallokering af bevillinger at 
tage særligt hensyn til regioner, der er ramt af den statistiske effekt, og kræver desuden, at 
afgørelser om reallokering baseres på den fælles beslutningsprocedure, da de vedrører 
prioriterede områder, som Parlamentet og Rådet har fastlagt tidligere; 

12. bemærker, at den finansielle forvaltning af strukturfondene i fremtiden vil være baseret på 
større forholdsmæssighed og øget decentralisering, således at en større del af ansvaret for 
god finansiel forvaltning overgår til medlemsstaterne og regionerne; støtter 
Kommissionen i dens bestræbelser på at rationalisere procedurerne, reducere de 
administrative udgifter og fremskynde afgørelserne; kræver imidlertid, at Kommissionen 
af hensyn til åbenheden underretter Parlamentet om enhver mangelfuldhed, som er påvist i 
de nationale eller regionale finanskontrolprocedurer, og om de forholdsregler, den har 
truffet for at afhjælpe situationen; 

13. tilskynder Kommissionen til at iværksætte specifikke foranstaltninger inden for rammerne 
af den ændrede Europæiske Socialfond for at styrke den sociale integration af migranter 
og øge deres adgang til beskæftigelse og dermed gøre det muligt for borgere fra 
tredjelande med forskellig kulturel, religiøs, sproglig og etnisk baggrund at tage del i alle 
aspekter af det europæiske samfund; 

14. opfordrer Kommissionen til at træffe forholdsregler, der sikrer, at samhørigheds- og 
strukturpolitikken ikke udsættes for større finansielle indskrænkninger til fordel for andre 

                                                 
1 Førtiltrædelsesinstrument. 
2 Europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument. 



 

PA\546204DA.doc 5/6 PE 349.912v01-00 

 DA 

politikker; 

15. opfordrer Kommissionen til at påse, at tidsplanen overholdes, og at de nye programmer 
inden for rammerne af samhørigheds- og strukturpolitikken kan indledes til tiden i 2007. 
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