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FORSLAG

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

1. glæder sig over, at Det Europæiske Råd er nået til en aftale om de finansielle overslag for 
perioden 2007-2013, men beklager, at de foreslåede ressourcer er utilstrækkelige til at 
dække Unionens behov i den berørte periode, navnlig på regionaludviklingsområdet;

2. mener navnlig, at de bevillinger, der afsættes under udgiftsområde 1b, og navnlig dem, 
der vedrører målsætningerne vedrørende konkurrenceevne og territorial samhørighed, er 
klart utilstrækkelige, og henstiller derfor, at de berørte bevillinger genopføres på det 
niveau, Parlamentet foreslog i beslutningen af 8. juni 2005 om politikudfordringer og 
budgetmidler i det udvidede EU 2007-20131;

3. bemærker, at Rådets forslag til finansielle overslag har indvirkning på de 
lovgivningsforslag, Parlamentet nu har til behandling, og minder Rådet om, at ændringer 
til denne lovgivning kun kan vedtages ved fælles beslutning;

4. glæder sig over indførelsen af en globaliseringstilpasningsfond, der burde hjælpe 
befolkningerne i regionerne med at overvinde ændringer, der skyldes 
virksomhedsudflytninger og globalisering;

5. glæder sig over, at fleksibilitetsreserven, og herunder navnlig samhørighedsreserven og 
solidaritetsreserven, opføres uden for den finansielle ramme, og forstår det således, at 
deres gennemførelse ikke burde have nogen indvirkning på de beløb, der er afsat til 
strukturfondene;

6. kræver, at mekanismer og procedurer for anvendelse af disse reserver tilpasses, så de kan 
anvendes hurtigt og effektivt;

7. kræver, at midler, der frigøres efter n+2-reglen, henlægges til en kvalitets- og 
præstationsreserve, og at denne reserve udtrykkeligt anføres i den interinstitutionelle 
aftale; anmoder endvidere Kommissionen om at forelægge Parlamentet og Rådet et 
skitseforslag til gennemførelse af en recyclingmekanisme;

8. understreger, at alle medlemsstater naturligvis ønsker at påbegynde planlægningen af 
deres programmer til den kommende programmeringsperiode snarest muligt;

9. understreger, at budgetmyndighedens to parter hurtigst muligt skal blive enige om den 
flerårige ramme for 2007-2013, således at medlemsstaterne kan planlægge deres 
programmer og undgå urimelige forsinkelser i opstarten; henleder endvidere 
opmærksomheden på, at det er nødvendigt at undgå forsinkelser i gennemførelsen, 
således som det skete i begyndelsen af indeværende programmeringsperiode.

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224.


