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SKRIFTLIG FORELÆGGELSE 
 
Rådsmøde (almindelige anliggender – samhørighed) den 25. juni 
2019  
 
Dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender – samhørighed) 
den 25. juni 2019 omfatter præsentation af en fremskridtsrapport 
vedrørende forhandlingerne om en ny samhørighedspolitik for perioden 
2021-2027 samt udveksling af synspunkter om fremtidige udfordringer i 
programmeringen af samhørighedsfondene. 

 
Punktet forelægges hermed Folketingets partier til orientering. Der 
henvises i øvrigt til samlenotatet for rådsmødet, der er oversendt til 
Europaudvalget den 17. juni 2019.  
 
Nedenstående er udtryk for etablerede positioner for den regering, som 
på nuværende tidspunkter fungerer som forretningsministerium. Denne 
holdning blev senest forelagt Folketingets Europaudvalg den 15. marts 
2019 til forhandlingsoplæg. Der var i den forbindelse bred tilslutning til 
forhandlingsoplægget.  
 
Følgende kan fremhæves: 
 
Dagsordenspunkt 1: Præsentation af fremskridtsrapport 
vedrørende forhandlingerne om en ny samhørighedspolitik for 
perioden 2021-2027 og udveksling af synspunkter om fremtidige 
udfordringer i programmeringen af samhørighedsfondene. 
 
På rådsmødet (almindelige anliggender – samhørighed) den 25. juni 2019 
forventes formandskabet at give en status for forhandlingerne om den 
samlede lovpakke for samhørighedspolitikken for perioden 2021-2027. 
Herudover forventes det, at der vil være en udveksling af synspunkter 
om de fremtidige udfordringer for programmeringen af 
samhørighedsfondene. 
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Udvekslingen af synspunkter forventes at tage udgangspunkt i 
spørgsmålet om sammenhængen mellem den nuværende europæiske 
semester-proces og samhørighedspolitikken, herunder hvordan de to 
forenes bedst muligt. 
 
På mødet vil formandskabet at præsentere sin fremskridtsrapport om 
status for forhandlingerne. Af rapporten fremgår det, at der under det 
rumænske formandskab er opnået markant fremgang i forhandlingerne 
af den samlede lovpakke for samhørighedspolitikken for perioden 2021-
2027. Af rapporten fremgår det ydermere, at der for nuværende udestår 
nærmere drøftelser af de emner, der forhandles som led i de centrale 
forhandlinger vedrørende Kommissionens forslag til den næste flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027. Konkret udestår der blandt andet 
drøftelser af emner med budgetmæssige implikationer (fx udgiftsniveau, 
herunder udmøntningskriterierne for samhørighedspolitikken), emner af 
horisontal karakter (såsom overførsel af midler mellem fondene) samt 
den såkaldte tematiske koncentration (den prioriterede anvendelse af 
midlerne fra strukturfondene).  
 
Fra dansk side forventes man at kunne tage formandskabets status på 
forhandlingerne til efterretning, ligesom man desuden som 
udgangspunkt ser positivt på en tættere kobling mellem strukturfondene 
og det europæiske semester. 
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Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort. 
 

 
 


