
PA\753684DA.doc PE415.347v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Regionaludviklingsudvalget

2008/2055(INI)

17.11.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Budgetudvalget

om midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013
(2008/2055(INI))

Rådgivende ordfører: Rumiana Jeleva



PE415.347v01-00 2/4 PA\753684DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\753684DA.doc 3/4 PE415.347v01-00

DA

FORSLAG

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

1. mener, at EU's regionalpolitik over for den europæiske offentlighed i mange år har ført 
bevis for sin enestående europæiske merværdi til ved effektivt at fremme den økonomiske
og sociale sammenhørighed i EU, mens den samtidig har bidraget til opnåelsen af vækst-
og beskæftigelsesmålene i Lissabonstrategien; modsætter sig derfor ethvert forsøg på at 
renationalisere denne fællesskabspolitik; bekræfter sin mangeårige holdning om, at 
samhørighedspolitikken skal omfatte til hele EU-området, og at størstedelen af 
bevillingerne bør målrettes mod de mindre udviklede regioners behov;

2. mener, at det er nødvendigt at garantere tilstrækkelige bevillinger i perioden efter 2013, 
således at samhørighedspolitikken ikke kun fortsætter med på tilfredsstillende vis at 
udføre sine traditionelle opgaver, men også sættes i stand til at imødegå en række nye 
globale udfordringer med væsentlig territorial betydning, som f.eks. klimaændringer og 
demografiske ændringer, energieffektivitet og bykoncentration, som beskrives i detaljer i 
Kommissionens fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273); mener derfor, at afsættelsen af 0,35 % af EU's BNP er utilstrækkeligt 
til at finansiere denne politik;

3. understreger behovet for at forenkle procedurerne for gennemførelse af strukturfondene, 
navnlig forvaltnings- og kontrolsystemer; bemærker, at systemets kompleksitet til en vis 
grad er ansvarlig for medlemsstaternes ringe anvendelse af bevillingerne; opfordrer 
kraftigt Kommissionen til straks at fremlægge forslag til forenkling af de relevante 
procedurer, der bør gennemføres med det samme; 

4. bemærker, at Kommissionen for første gang har deltaget i en systematisk evaluering af 
effektiviteten af de operationelle programmer for 2000-2006; afventer med spænding 
resultaterne af denne evaluering, der er et seriøst forsøg på at måle effektiviteten af de 
samhørighedspolitiske foranstaltninger; bemærker dog, at det er ekstremt vanskeligt fuldt 
ud at værdsætte de positive effekter, samhørighedspolitikken i realiteten har haft, da de 
ikke kan måles rent økonomisk;

5. erkender, at den nuværende finanskrise har ændret den økonomiske og finansielle 
situation væsentligt i mange medlemsstater; bemærker, at de nationale 
investeringsprioriteter kan ændre sig på grund af denne krise, og at det derfor er 
nødvendigt at tilpasse flere operationelle programmer; understreger, at medlemsstaterne 
også kan stå over for likviditetsproblemer, der forhindrer dem i at sikre betalingen af de 
nationale bidrag i forbindelse med gennemførelsen af de strukturelle foranstaltninger og 
programmer; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at samarbejde tæt med 
medlemsstaterne om en fælles indsats for igen at sætte skub i den europæiske økonomi; 
opfordrer ligeledes Kommissionen til, om nødvendigt, at foreslå ændringer af de 
eksisterende lovgivningsmæssige rammer for strukturfondene for 2007-2013;

6. anbefaler i forbindelse med den territoriale samhørighed en væsentlig styrkelse af målet 
om europæisk territorialt samarbejde både politisk og finansielt og foreslår, at der afsættes 
ekstra midler til den næste programperiode; ser positivt på Kommissionens seneste indsats
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for at styrke det territoriale samarbejde ved at skabe tværnationale samarbejdsstrukturer 
for lande, der står over for lignende problemer; bemærker med stor interesse 
Østersøstrategien, der viser, at lignende strategier måske også kan overvejes til andre 
regioner i fremtiden;

7. minder om, at Parlamentet under forhandlingerne om forordningerne om strukturfondene 
for perioden 2007-2013 under en uformel trilog fremsatte et forslag om en omfordeling af 
ubrugte bevillinger, der går tabt på grund af reglerne N+2 / N+3 i fællesskabets 
samhørighedsbudget (udgiftsområde 1b) til andre operationelle programmer med en 
højere udnyttelsesgrad; beklager meget, at dette forslag ikke på daværende tidspunkt blev 
overvejet af Rådet; opfordrer Kommissionen til i sin kommende midtvejsrevision at 
reagere på Parlamentets forslag og komme med specifikke forslag til en omfordeling af 
disse ressourcer.


