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KORT BEGRUNDELSE

Samhørighedspolitikken er det vigtigste EU-investeringsinstrument til fremme af Unionens 
hovedprioriteringer som fastsat i Europa 2020-strategien. Et europæisk territorialt samarbejde 
er en af samhørighedspolitikkens målsætninger og udgør en ramme for gennemførelse af 
fælles aktioner og udveksling af politiske løsningsmodeller mellem nationale, regionale og 
lokale aktører fra forskellige medlemsstater eller mellem disse og tilgrænsende regioner i 
tredjelande. Dette er særligt vigtigt, fordi de udfordringer, medlemsstaterne og regionerne står 
over for, i stigende grad går på tværs af nationale og regionale grænser og kræver en fælles 
indsats på et hensigtsmæssigt territorialt niveau. Et europæisk territorialt samarbejde vil også i 
betydelig grad bidrage til at fremme det nye mål om territorial samhørighed, som er nedfældet 
i Lissabontraktaten.

Ordføreren glæder sig over Europa-Kommissionens forslag om et retsgrundlag specifikt 
beregnet til EFRU's (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) bidrag til det europæiske 
territoriale samarbejde. Dermed efterkommes Europa-Parlamentets anmodning og sikres, at
der tages bedre hensyn til de særlige karakteristika ved et europæisk territorialt samarbejde og 
navnlig det forhold, at dette samarbejde involverer mange lande.

Ifølge Kommissionens forslag vil det europæiske territoriale samarbejde understøtte tre typer 
samarbejde: grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt. Tværnationalt samarbejde 
vil være særlig værdifuldt til at styrke Unionens territoriale samhørighed såvel som de nyligt 
fremlagte strategier vedrørende makroregioner og havområder. Interregionalt samarbejde 
mellem Unionens regioner (og om nødvendigt tredjelande) har til formål at styrke udveksling 
af erfaringer med gennemførelse af samhørighedspolitik, navnlig ved videreformidling af god 
praksis.

For så vidt angår samarbejdet med regioner fra tredjelande, der er dækket af Det Europæiske 
Naboskabsinstrument (ENI) eller Førtiltrædelsesinstrumentet (IPA), vil EFRU-støtte 
komplementere ENI- og IPA-støtte. Det vil imidlertid være af afgørende betydning at sikre, at 
disse programmer fungerer problemløst, hvilket nogle gange har vist sig vanskeligt i de senere 
år.

Kommissionen foreslår at afsætte 3,48 % af den samlede rammebevilling, der er planlagt afsat 
til samhørighedspolitikken, til det europæiske territoriale samarbejde, hvilket vil beløbe sig til 
11,7 mia. EUR (i faste 2011-priser). Det er en stigning i forhold til den nuværende 
programmeringsperiode.

(Mia. EUR i faste 2011-priser)

FFR
2007-2013

COM-forslag
FFR 2014-2020 Ændring i %

Konvergensregioner
EFRU og ESF

202,9 162,6 - 20 %

2007-13 udfasningsregioner 
(konvergens) + 

indfasningsregioner 
(konkurrenceevne) /

25,9 38,9 +50 %
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2014 -2020 overgangsregioner
EFRU og ESF

Regioner under målet om 
regional konkurrenceevne / 
Mere veludviklede regioner

EFRU og ESF

44,3 53,1 + 20 %

Territorialt samarbejde
(EFRU)

8,9 11,7 +31 %

Samhørighedsfonden 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Ekstra tildeling til 

udkantsregioner og 
tyndtbefolkede regioner

(EFRU)

0,9

I ALT 354 336 -5,3 %

Ordføreren hilser den foreslåede stigning velkommen. Men den vil være afhængig af det 
endelige resultat af forhandlingerne om den samlede ramme, der bevilges til 
samhørighedspolitikken, hvortil kommer, at de 3,48 %, der nævnes i artikel 4 i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for budgetmyndigheden. Denne procentsats 
kan ikke fastsættes endeligt, før der er indgået en aftale om forslaget til forordning om den 
flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020. Samtidig ønsker ordføreren at fremhæve den 
opfattelse, som Europa-Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 8. juni 2011, nemlig "at 
bevillingerne til den næste FFR skal forhøjes med mindst 5 %" i forhold til 2013-niveauet, og 
"at de beløb, der afsættes dertil [til samhørighedspolitikken] i den nuværende finansielle 
programmeringsperiode som minimum bør fastholdes i den næste periode", hvilket 
tilsyneladende ikke sker.  

Endvidere hilser ordføreren Kommissionens forenklingsbestræbelser velkomne, navnlig de 
forenklede finansielle valgmuligheder ved hjælp af faste satser. Ordføreren understreger 
derudover, at forenklingsbestræbelserne for det europæiske territoriale samarbejde er særlig 
vigtige både på EU-plan og på de nationale planer, fordi dette samarbejde involverer flere 
lande. Det kan blive nødvendigt for støttemodtagere at følge forskellige regelsæt stammende 
fra hhv. Unionen selv, en eller flere medlemsstater og eventuelt fra tredjelande.  Ordføreren 
minder medlemsstaterne om, at det er bydende nødvendigt at undgå indbyrdes modsigelser og 
uoverensstemmelser mellem de regler, de vedtager, og EU-reglerne, og at undgå at øge den 
administrative byrde for støttemodtagerne.  Forsvarlig økonomisk forvaltning og 
gennemsigtighed er ligeledes af afgørende betydning.

Endelig understreger ordføreren, at Kommissionen på grund af det europæiske territoriale 
samarbejdes særlige karakteristika og kompleksitet foreslår undtagelsesvist at anvende n+3-
reglen i forbindelse med frigørelse af beløb.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er specificeret i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed, 
og at den ikke kan fastsættes endeligt, før 
der er opnået enighed om forslaget til 
forordning om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 
2014-2020;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. henviser til 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 prioriteringer og de 
nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
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 Unionens 
vedtagne mål og forpligtelser samt af 
Unionens 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 
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merværdi;
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 4

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 af 
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. 
Europa-Parlamentet påpegede, at en 
moderne samhørighedspolitik skal kunne 
tackle behovet for at gennemføre en 
række strukturreformer, særlig hvad 
angår forenkling, og de 
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hovedudfordringer, EU står over for, og 
fremme synergier med andre lokale 
politikker og instrumenter. Europa-
Parlamentet gav udtryk for, at det er 
overbevist om, at Unionens 
samhørighedspolitik fortsat bør omfatte 
hele Unionen og give alle Unionens 
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 5

Forslag til forordning
Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) I sin beslutning af 8. juni 2011 
mindede Europa-Parlamentet endvidere 
om, at samhørighedspolitikken har fået 
større betydning med ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten og med forankringen 
af territorial samhørighed deri, gjorde 
opmærksom på sin opfattelse, at alle 
former for territorialt samarbejde 
(grænseoverskridende, transnationalt, 
interregionalt) bør styrkes, og 
understregede, at mulighederne for 
makroregionalt samarbejde og 
makroregionale strategier også bør tages 
op.

Begrundelse

Punkt 65 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 6

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at øge merværdien ved Unionens 
samhørighedspolitik bør de særlige 
bestemmelser medføre en betydelig 
forenkling på samtlige niveauer: 
støttemodtagere, programmyndigheder, 
deltagende medlemsstater og tredjelande 
samt Kommissionen.

(3) For at øge merværdien ved Unionens 
samhørighedspolitik generelt, og for at tage 
hensyn til, at det europæiske territoriale 
samarbejde involverer mange lande, bør de 
særlige bestemmelser medføre en betydelig 
forenkling på samtlige niveauer: 
støttemodtagere, programmyndigheder, 
deltagende medlemsstater og tredjelande 
samt Kommissionen, da støttemodtagere 
kan komme i den situation at skulle følge 
forskellige regelsæt fra såvel Unionen, fra 
et eller flere medlemsstater som eventuelt 
fra tredjelande. Især bør man være 
opmærksom på, at det er nødvendigt at 
undgå indbyrdes uoverensstemmelser 
mellem disse forskellige regelsæt og at 
undgå at øge den administrative byrde.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør fastsættes objektive kriterier 
for udpegelse af støtteberettigede regioner 
og områder. Med henblik herpå bør 
fastlæggelsen af de støtteberettigede 
regioner og områder på EU-plan baseres på 
det fælles klassifikationssystem for 
regioner, der er fastlagt ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om 
indførelse af en fælles nomenklatur for 
regionale enheder (NUTS).

(8) Der bør fastsættes objektive og 
gennemsigtige kriterier for udpegelse af 
støtteberettigede regioner og områder. Med 
henblik herpå bør fastlæggelsen af de 
støtteberettigede regioner og områder på 
EU-plan baseres på det fælles 
klassifikationssystem for regioner, der er 
fastlagt ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 
26. maj 2003 om indførelse af en fælles 
nomenklatur for regionale enheder 
(NUTS).
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Antallet af temamålsætninger bør 
begrænses for at øge virkningerne af 
samhørighedspolitikken i Unionen 
maksimalt. Koncentrationen i forbindelse 
med det interregionale samarbejde bør 
fremgå af målsætningen for hver aktivitet 
og ikke af en begrænsning af antallet af 
tematiske målsætninger med henblik på at 
udnytte det interregionale samarbejde bedst 
muligt, så effektiviteten af 
samhørighedspolitikken styrkes under 
målene om investering i vækst og 
beskæftigelse og europæisk territorialt 
samarbejde.

(16) Antallet af temamålsætninger bør 
begrænses for at øge virkningerne af 
samhørighedspolitikken i Unionen 
maksimalt. Koncentrationen i forbindelse 
med det interregionale samarbejde bør 
fremgå af målsætningen for hver aktivitet 
og ikke af en begrænsning af antallet af 
tematiske målsætninger med henblik på at 
udnytte det interregionale samarbejde bedst 
muligt, så effektiviteten af 
samhørighedspolitikken styrkes under 
målene om investering i vækst og 
beskæftigelse og europæisk territorialt 
samarbejde. En forbedring af 
gennemførelsen og kvaliteten af støtten 
bør være hovedprincipperne bag 
opfyldelsen af instrumentets 
målsætninger, samtidig med at der sikres 
optimal udnyttelse af de finansielle 
ressourcer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Som følge af inddragelsen af mere end 
et medlemsland er den almindelige 
bestemmelse i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] om, at hver medlemsstat 
vedtager nationale regler om 
støtteberettigelse, ikke hensigtsmæssig for 
at opnå målet om europæisk territorialt 
samarbejde. På baggrund af erfaringerne 
fra programmeringsperioden 2007-13 bør 
der fastsættes en klar 
prioriteringsrækkefølge for 

(25) Som følge af inddragelsen af mere end 
et medlemsland er den almindelige 
bestemmelse i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] om, at hver medlemsstat 
vedtager nationale regler om 
støtteberettigelse, ikke hensigtsmæssig for 
at opnå målet om europæisk territorialt 
samarbejde. På baggrund af erfaringerne 
fra programmeringsperioden 2007-13 bør 
der fastsættes en klar 
prioriteringsrækkefølge for 
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støtteberettigelseskravene, hvor der 
arbejdes hen imod fælles 
støtteberettigelsesregler.

støtteberettigelseskravene, hvor der 
arbejdes hen imod fælles 
støtteberettigelsesregler, og indbyrdes 
modsigelser og uoverensstemmelser 
mellem Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. .../2012 om 
[finansielle regler for Unionens årlige 
budget], forordningen om fælles 
bestemmelser og nationale regler bør 
undgås.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår forhold, der ikke er 
omfattet af 
støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i 
eller på grundlag af artikel 55-61 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], forordning (EU) 
nr. […]/2012 [EFRU] eller denne 
forordning eller af overvågningsudvalget, 
finder national lovgivning i det land, hvor 
udgifterne er afholdt, anvendelse.

3. For så vidt angår forhold, der ikke er 
omfattet af 
støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i 
eller på grundlag af artikel 55-61 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], forordning (EU) 
nr. […]/2012 [EFRU], Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. .../2012 om [finansielle regler for 
Unionens årlige budget] eller denne 
forordning eller af overvågningsudvalget, 
finder national lovgivning i det land, hvor 
udgifterne er afholdt, anvendelse, og de må 
hverken være i modstrid med EU-regler 
eller påføre støttemodtagere en urimelig 
ekstra administrativ byrde.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 
113, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] udpeger medlemsstaterne, 

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 
113, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] akkrediterer
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der deltager i et samarbejdsprogram, en 
enkelt forvaltningsmyndighed og med 
henblik på anvendelsen af artikel 113, stk. 
4, i nævnte forordning, en enkelt 
revisionsmyndighed, som er etableret i 
samme medlemsstat.

medlemsstaterne, der deltager i et 
samarbejdsprogram, en enkelt 
forvaltningsmyndighed og med henblik på 
anvendelsen af artikel 113, stk. 4, i nævnte 
forordning, en enkelt revisionsmyndighed, 
som er etableret i samme medlemsstat.
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