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Luxembourg, den 28. marts 2019
EU-revisorerne belyser tildelingen af midler fra EU's budget for
samhørighedspolitikken efter 2020
En ny kortfattet sagsgennemgang fra Den Europæiske Revisionsret, der offentliggøres i dag, ser
på processen for fastsættelse af EU-landenes samhørighedsmidler i den næste syvårige
udgiftsplan.
"I år er afgørende for Den Europæiske Unions næste syvårige budget. Det er vigtigt, at alle
aktører træffer velfunderede afgørelser, så samhørighedspolitikken opnår endnu flere resultater
med et reduceret budget," siger Iliana Ivanova, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der
er ansvarligt for sagsgennemgangen. "Derfor forklarer vores sagsgennemgang på en
lettilgængelig måde den komplicerede proces for tildeling af samhørighedsmidler til
medlemsstaterne. Vi håber, at det vil bidrage til at fremme en konstruktiv drøftelse af disse
spørgsmål."
Den kortfattede sagsgennemgang giver et overblik over, hvordan EU tildeler midler til de enkelte
medlemsstater og regioner under sin samhørighedspolitik - der skal udjævne forskellen mellem
fattige og rige regioner i EU. Den sammenligner de foreslåede beløb for 2021-2027 med beløbene
for den foregående periode, 2014-2020. Den giver også eksempler på, hvordan de beregninger,
som er involveret i processen, foretages.
For 2021-2027 har Kommissionen foreslået et EU-budget på 1 279 milliarder euro, hvoraf
373 milliarder euro afsættes til samhørighedsudgifter, hvilket er 10 % lavere end i den
foregående periode. Processen er stort set den samme som i tidligere perioder, men selv om
Kommissionen har været mere åben end tidligere, er processen fortsat relativt kompliceret.
Beslutningen om, hvor stor en del af EU's samlede syvårige budget, der afsættes til
samhørighedspolitikken, er i bund og grund politisk. Derefter tildeler Kommissionen
samhørighedsmidler - fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond
Plus og Samhørighedsfonden - til medlemsstaterne og regionerne ved hjælp af en række
forskellige metoder. De fleste midler tildeles landene og regionerne på grundlag af deres relative
velstand.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets kortfattede
sagsgennemgang.
Sagsgennemgangen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu
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Landene og regionerne kan også opnå midler baseret på socioøkonomiske og miljømæssige
faktorer, f.eks. antallet af unge arbejdsløse eller personer med en afsluttet uddannelse. For første
gang er migration og drivhusgasemissioner medtaget, men virkningen er begrænset, siger
revisorerne.
For 2021-2027 har de foreslåede niveauer af samhørighedsfinansiering også ændret sig, fordi
mange regioner og nogle lande er blevet rigere eller fattigere i forhold til den foregående
periode. Et land kan dog ikke opnå en stigning i samhørighedsmidlerne på mere end 8 % eller et
fald på mere end 24 %. Lofter og sikkerhedsnet sikrer, at beløbet til et land ikke varierer for
meget fra én syvårig periode til den næste.
Kommissionens forslag for den næste programperiode indeholder for første gang beløb pr.
medlemsstat. 7 lande vil med disse forslag modtage flere samhørighedsmidler, 6 lande vil
modtage det samme beløb, og 14 lande vil modtage mindre. Som i tidligere perioder går tre
fjerdedele af midlerne til de fattigere, mindre udviklede regioner. De indledende tildelinger er
genstand for efterfølgende forhandlinger mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne.
Bemærkninger til redaktører
Parlamentet og Rådet ventes at træffe afgørelse om de foreslåede samhørighedsmidler pr.
medlemsstat inden for de næste 12 måneder.
Ethvert brexitrelateret spørgsmål er udelukket fra denne sagsgennemgang.
Revisionsrettens kortfattede sagsgennemgang "Tildelingen af samhørighedsmidler til
medlemsstaterne i 2021-2027" foreligger på dens websted eca.europa.eu på 23 EU-sprog.
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