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KORT BEGRUNDELSE

Samhørighedspolitikken er et af de vigtigste investeringsinstrumenter til støtte for Unionens 
nøgleprioriteter, der er nedfældet i Europa 2020-strategien. I henhold til artikel 174 og 176 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er målsætningen for Den Europæiske 
Regionalfond (EFRU) at formindske forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, og fondens 
tiltag skal navnlig rette sig mod de lande og områder, hvor behovet er størst.

Ifølge Kommissionens forslag skal EFRU i perioden 2014-2020 støtte regional og lokal 
udvikling ved at medfinansiere investeringer i F&U og innovation, klimaforandrings- og 
miljøforanstaltninger, erhvervsstøtte til SMV’er, tjenester af fælles økonomisk interesse, 
telekommunikations-, energi- og transportinfrastrukturer, sundheds- og 
uddannelsesinfrastrukturer og sociale infrastrukturer samt bæredygtig byudvikling.
Ordføreren mener imidlertid, at aktiviteter i tilknytning til både turisme og kulturarv i højere 
grad bør medtages i forordningen.

Kommissionen foreslår en tematisk koncentration under hensyntagen til forskellige 
udviklingsniveauer for at sikre en mere koncentreret EFRU-støtte til EU’s prioriteter, således 
som de er fastsat i EU 2020-strategien. Ordføreren deler den opfattelse, at man bør undgå 
dobbeltarbejde samt virkningerne af spredning og utilstrækkelig prioritering, som før i tiden 
har mindsket merværdien af EU’s investeringer. Ikke mindst i disse ressourceknappe tider er 
det helt nødvendigt at foretage en tematisk koncentration og fastsætte prioriteter på linje med 
målsætningerne for Europa 2020-strategien.

Forslaget til forordning fokuserer også i øget grad på bæredygtig byudvikling, navnlig ved at 
øremærke mindst 5 % af EFRU’s ressourcer til bæredygtig byudvikling. Ordføreren tilslutter 
sig denne øgede fokusering på bæredygtig byudvikling.

Finansieringsrammen for EFRU for 2014-2020 er ikke omtalt i forslaget til EFRU-forordning, 
men i forslaget til forordning om fælles bestemmelser for alle fonde1. Ifølge artikel 84, stk. 1, 
i sidstnævnte forordning er der afsat 96,52 % af den samlede ramme for struktur- og 
samhørighedsfonde, dvs. 324,3 mia. EUR (i faste 2011-priser) til målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse. Ud af disse 324,3 mia. EUR er 68,7 mia. EUR (i faste 2011-priser)
blevet tildelt Samhørighedsfonden. Endvidere fastsætter Kommissionen mindsteandele til 
Den Europæiske Socialfond (ESF) for hver kategori af regioner, således at ESF som helhed 
kommer til at tegne sig for mindst 25 % af budgettet til struktur- og samhørighedsfondene, 
dvs. 84 mia. EUR.   Dette betyder, at der maksimalt er 183,3 mia. EUR til rådighed for EFRU 
for perioden 2014-2020. Dette er en nedgang i forhold til perioden 2007-2013. Ordføreren 
beklager, at den samlede ramme for samhørighedspolitikken er blevet formindsket, og at 
EFRU-budgetmidlerne følgelig er blevet reduceret.

                                               
1 COM(2011)0615.
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(mia. EUR i faste 
2011-priser)

FFR 2007 - 2013 FFR 2014 - 2020 Ændring
EFRU 203 183 - 10 %
ESF 78 84 + 8 %
Samhørighedsfonden 71 69 - 3 %
I alt 354 336 - 5,3 %
Tallene er rundet op og repræsenterer således ikke nødvendigvis præcist de samlede beløb.

Dette afhænger imidlertid af udfaldet af forhandlingerne om den samlede ramme, der skal 
afsættes til samhørighedspolitikken. Dette rammebeløb kan ikke fastsættes, før der er opnået 
enighed om forslaget til forordning om en flerårig finansiel ramme for 2014-2020. Desuden 
ønsker ordføreren at understrege, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 8. juni 2011 
fastslog, at ”bevillingerne til den næste FFR skal forhøjes med mindst 5 %” i forhold til 2013-
niveauet, og at ”de beløb, der afsættes dertil i den nuværende finansielle 
programmeringsperiode som minimum bør fastholdes i den næste periode”, hvilket tydeligvis 
ikke er tilfældet.

Hvad angår andre bestemmelser med budgetmæssige konsekvenser støtter ordføreren 
Kommissionens forenklingsbestræbelser i forordningen om fælles bestemmelser1. Ordføreren 
understreger endvidere, at medlemsstaterne bør støtte sådanne bestræbelser på at forenkle 
procedurerne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteter og de nye 
opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 

                                               
1 COM(2011)0615.
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uforudsete begivenheder; påpeger, at man 
selv med en forøgelse af midlerne til den 
næste FFR på 5 % i forhold til 2013-
niveauet kun vil kunne yde et begrænset 
bidrag til opfyldelsen af EU's vedtagne 
mål og forpligtelser samt af EU's 
solidaritetsprincip; opfordrer Rådet til, 
såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
dets politiske prioriteringer eller projekter, 
det vil være indstillet på helt at opgive til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi;
_______________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. minder navnlig om, Europa-
Parlamentet i samme beslutning 
understregede, ”at en vellykket og styrket 
samhørighedspolitik kræver en 
tilsvarende finansiering,” og 
konkluderede, ”at de beløb, der afsættes 
dertil i den nuværende finansielle 
programmeringsperiode som minimum 
bør fastholdes i den næste periode”;

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I sin beslutning af 8. juni 2011 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa understregede Europa-
Parlamentet ”den europæiske merværdi 
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ved samhørighedspolitikken, idet denne 
politik udgør en veletableret mekanisme 
til fremme af vækst og beskæftigelse, et 
vigtigt redskab til fremme af konvergens, 
bæredygtig udvikling og solidaritet og er 
en af de seneste årtiers vigtigste, mest 
synlige og mest vellykkede EU-politikker”. 
Parlamentet påpegede, at en moderne 
samhørighedspolitik skal kunne tackle 
behovet for at gennemføre en række 
strukturreformer, særlig hvad angår 
forenkling, og de hovedudfordringer, EU 
står over for, og fremme synergier med 
andre lokale politikker og instrumenter. 
Parlamentet var overbevist om, at EU’s 
samhørighedspolitik fortsat bør omfatte 
hele EU og give alle EU-regioner adgang 
til ressourcer, erfaringer og bistand.

Begrundelse

Punkt 64 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Parlamentet understregede i sin 
beslutning af 8. juni 2011, at en vellykket 
og styrket samhørighedspolitik kræver en 
tilsvarende finansiering, og at de beløb, 
der afsættes dertil i den nuværende 
finansielle programmeringsperiode som 
minimum bør fastholdes i den næste 
periode for at optrappe bestræbelserne på 
at mindske de udviklingsmæssige 
skævheder mellem EU’s regioner. 
Kommissionen foreslår imidlertid, at den 
samlede ramme for 
samhørighedspolitikken reduceres med 
5,3 % i forhold til rammen for 2007-2013. 
Ifølge Kommissionens forslag vil der højst 
blive afsat 183 mia. EUR til EFRU, 
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hvilket ville repræsentere en nedgang på 
10 % i forhold til perioden 2007-2013.

Begrundelse

Punkt 67 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa suppleret 
med diverse tal.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Der bør lægges særlig 
vægt på behovet for en koordinering med 
de eksisterende EU-instrumenter og -
programmer på de ovennævnte områder.
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau 
og de specifikke behov i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I sin beslutning af 8. juni 2011 om 
investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
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inklusivt Europa1 mindede Europa-
Parlamentet om, at turisme i henhold til 
Lissabontraktatens artikel 195 er en ny 
EU-kompetence, som derfor også bør 
afspejles i den næste FFR. Parlamentet 
understregede det vigtige bidrag fra den 
bæredygtige turisme til den europæiske 
økonomi, og mente, at den europæiske 
strategi for turisme bør sigte mod at øge 
sektorens konkurrenceevne og fremme 
samarbejde mellem nationale, regionale 
og lokale myndigheder, og at den skal 
understøttes af tilstrækkelige midler i den 
kommende periode. EFRU bør støtte 
aktiviteter, der har relevans for 
turismedimensionen.
_______________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

(7) Parlamentet mente i sin beslutning af 
8. juni 2011, at byområder – som er steder 
med en høj koncentration af udfordringer 
(arbejdsløshed, social udstødelse, 
miljøforringelse og migration) – kan spille 
en vigtig rolle i den regionale udvikling og 
bidrage til at løse de økonomiske og 
sociale skævheder på lokalt plan. 
Parlamentet understregede derfor behovet 
for en mere synlig og fokuseret tilgang til 
samhørighedspolitikkens bymæssige 
dimension, samtidig med at der sikres 
afbalancerede betingelser for synergier i 
udviklingen af byområder, opland og 
landdistrikter. Inden for rammerne for en 
bæredygtig udvikling af bymiljøet anses 
det for nødvendigt at understøtte 
integrerede foranstaltninger til at afhjælpe 
de økonomiske, miljømæssige, 
klimamæssige og sociale problemstillinger 
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i byområder og at fastlægge en procedure 
for opstilling af en liste over byer, der er 
omfattet af sådanne foranstaltninger, og 
den finansielle tildeling til sådanne 
foranstaltninger.

Begrundelse

Punkt 70 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Parlamentet bemærkede i sin 
beslutning af 8. juni 2011, at der ifølge 
Lissabontraktaten skal lægges særlig vægt 
på landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces, regioner, der lider 
under alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede 
områder, herunder øområder, 
grænseområder og bjergområder, samt 
regionerne i den yderste periferi. 
Parlamentet mente, at de ressourcer og 
kapaciteter, der findes i disse regioner, 
kan spille en væsentlig rolle for EU’s 
fremtidige konkurrenceevne, og 
understregede følgelig, at der også i den 
næste FFR bør tages højde for disse 
områder, som står over for en række 
udfordringer. Parlamentet mente, at der 
bør udarbejdes en særlig strategi for 
regioner, der lider under permanente 
ulemper, således som det er foreskrevet i 
Parlamentets beslutning af 22. september 
2010.

Begrundelse

Punkt 71 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, blandt 
andet ved undtagelsesvis at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter som følge 
af deres særlige sociale og økonomiske 
situation, som forværres af de ulemper, der 
er omhandlet i traktatens artikel 349, dvs. 
deres fjerne beliggenhed, deres status som 
øsamfund, deres lille areal, deres 
vanskelige topografiske og klimatiske 
forhold, deres økonomiske afhængighed af 
nogle få produkter, forhold, som er 
vedvarende og kumulative, og som 
alvorligt hæmmer disse regioner i deres 
udvikling. For at støtte udviklingen af 
bestående og nye økonomiske aktiviteter 
bør mindst 50 % af den specifikke 
yderligere tildeling anvendes til aktioner, 
som bidrager til en diversificering og 
modernisering af økonomierne i regionerne 
i den yderste periferi.

(11) Der bør tages særligt hensyn til 
regionerne i den yderste periferi, blandt
andet ved undtagelsesvis at udvide EFRU's 
anvendelsesområde til at omfatte 
finansiering af driftsstøtte, der ydes som 
kompensation for ekstraudgifter som følge 
af deres særlige sociale og økonomiske 
situation, som forværres af de ulemper, der 
er omhandlet i traktatens artikel 349, dvs. 
deres fjerne beliggenhed, deres status som 
øsamfund, deres lille areal, deres 
vanskelige topografiske og klimatiske 
forhold, deres økonomiske afhængighed af 
nogle få produkter, forhold, som er 
vedvarende og kumulative, og som 
alvorligt hæmmer disse regioner i deres 
udvikling. For at støtte udviklingen af 
bestående og nye økonomiske aktiviteter 
bør mindst 50 % af den specifikke 
yderligere tildeling anvendes til aktioner, 
som bidrager til en diversificering og 
modernisering af økonomierne i regionerne 
i den yderste periferi. Navnlig er det 
nødvendigt at fremme synergien mellem 
EFRU og rammeprogrammet for 
forskning og udvikling for at styrke 
udviklingen i regionerne i den yderste 
periferi og komme underudnyttelsen af 
forskningsmidler til livs.

Begrundelse

Jf. punkt 5 i Budgetudvalgets udtalelse til Regionaludviklingsudvalget om 
samhørighedspolitikkens rolle i regionerne i EU's yderste periferi i forbindelse med Europa 
2020-strategien (2011/2195(INI)).
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af programmet og 
gennemførelsen heraf på en måde, der er 
så effektiv og brugervenlig som muligt, 
samtidig med at retssikkerheden og 
adgangen til instrumentet for alle 
deltagere garanteres. Eftersom aktiviteter 
under Samhørighedsfonden gennemføres 
under delt forvaltning, bør 
medlemsstaterne afstå fra at indføre flere 
regler, der kan komplicere anvendelsen af 
støtten for støttemodtagerne.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

EFRU støtter følgende 
investeringsprioriteter, inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], og sikrer samtidig 
synergi og komplementaritet med de 
relevante EU-programmer og -
instrumenter:

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 

(b) fremme erhvervslivets F&I-
investeringer, produkt- og 
tjenesteudvikling, teknologioverførsel, 
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social innovation og public service-
applikationer, stimulering af efterspørgsel, 
netværkssamarbejde, klynger og åben 
innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering

miljøeffektiv innovation, social innovation, 
kulturelle og kreative virksomheder og 
public service-applikationer, stimulering af 
efterspørgsel, netværkssamarbejde, klynger 
og åben innovation ved hjælp af intelligent 
specialisering
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