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KORT BEGRUNDELSE

Samhørighedsfonden hjælper som fastsat i artikel 177 og protokol nr. 28 i TEUF de 
medlemsstater, hvor BNI pr. indbygger ligger under 90 % af EU27-gennemsnittet, til at 
investere i TEN-T-transportnet og miljøet. Med henblik på korrekt gennemførelse af traktaten 
foreslår Kommissionen, at Samhørighedsfonden på miljøområdet skal støtte investeringer i 
tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse, investeringer i vand- og 
affaldssektoren og i bymiljøet. Investeringer i energi skal også være støtteberettigede, 
forudsat at de medfører en positiv miljøvirkning. På transportområdet vil 
Samhørighedsfonden i henhold til Kommissionens forslag bidrage til investeringer i den 
centrale del af det transeuropæiske transportnet samt lavemissionstransportsystemer og 
transport i byområder.

Europa-Kommissionen stiller forslag om at afsætte 68,7 milliarder EUR (i faste 2011-priser) 
til denne fond. Dette beløb er ikke specificeret i denne samhørighedsfondsforordning, men i 
artikel 84 i forslaget til forordning om fælles bestemmelser for alle fonde [den generelle 
forordning]1. Til sammenligning blev der afsat ca. 71 milliarder EUR (i faste 2011-priser) til 
Samhørighedsfonden i den nuværende flerårige finansielle ramme. 

mia. EUR, 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 %
Pga. afrunding kan tallene, når de lægges sammen, afvige lidt fra det samlede beløb.

Ordføreren beklager dette fald og minder om, hvad Europa-Parlamentet gav udtryk for i sin 
beslutning af 8. juni 2011, nemlig ”at bevillingerne til den næste FFR skal forhøjes med 
mindst 5 % “ sammenlignet med niveauet i 2013 for at nå de aftalte politiske og retlige mål, 
og ”at de beløb, der afsættes [til samhørighedspolitikken] i den nuværende finansielle 
programmeringsperiode, som minimum bør fastholdes i den næste periode”. 

Desuden vil 10 mia. EUR af de 68,7 milliarder EUR blive øremærket til at finansiere centrale 
transportnet inden for rammerne af Connecting Europe-faciliteten (CEF). Det skal bemærkes, 
at disse 10 milliarder EUR stadig tildeles medlemsstater, hvor BNI pr. indbygger ligger under 
90 % af EU27-gennemsnittet, men at de vil blive direkte tildelt centrale transeuropæiske 
transportnetsprojekter i disse medlemsstater og tilsvarende fratrukket de nationale tildelinger 
pro rata. Det skal ydermere understreges, at disse projekter skal overholde de reviderede 
TEN-T-retningslinjer, som drøftes for tiden. Endelig skal disse 10 milliarder EUR nyde godt 
af de gunstigere støttebetingelser, som Samhørighedsfonden tilbyder (en højere 
samfinansieringssats på op til 85 % i forhold til de 50 % inden for CEF). 

                                               
1 COM(2011)0615.
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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)

Kommissionens forslag 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 midler i 
den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
nuværende politiske prioriteringer og de 
nye opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt reagere på 
uforudsete begivenheder. Påpeger, at der 
selv med en forøgelse af midlerne til den 
næste FFR på 5 % i forhold til 2013-
niveauet kun vil kunne ydes et begrænset 
bidrag til opfyldelsen af EU's vedtagne 
mål og forpligtelser og 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.
_________________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(011)0266.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. minder navnlig om, at Europa-
Parlamentet i sin beslutning af 8. juni 
2011 "Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa" 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 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 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 imidlertid 
endvidere, ”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”. 
Europa-Parlamentet gav også udtryk for 
sin overbevisning om, ”at EU's 
samhørighedspolitik fortsat bør omfatte 
hele EU og give alle EU-regioner adgang 
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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 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I sin beslutning af 8. juni 2011 
understregede Europa-Parlamentet 
desuden, 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”. I 
forbindelse med FFR for 2007-2013 blev 
der afsat 71 milliarder EUR til 
Samhørighedsfonden (i faste 2011-priser). 
Kommissionen foreslår imidlertid at 
afsætte 68,7 milliarder EUR (i faste 2011-
priser) for 2014-2020, hvilket svarer til en 
nedgang på 3 % sammenlignet med 
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.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forordning (EU) nr. […]/2012 af [...] 
om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 
1083/2006 [den generelle forordning] 
fastlægger en ny ramme for indsatsen 
under strukturfondene og 
Samhørighedsfonden. Det er nødvendigt at 
specificere målene for 
Samhørighedsfonden i forhold til den nye 
ramme for dens foranstaltninger og i 
forhold til den opgave, den pålægges i 
traktaten.

(2) Forordning (EU) nr. […]/2012 af [...] 
om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 
1083/2006 [den generelle forordning] 
fastlægger en ny ramme for indsatsen 
under strukturfondene og 
Samhørighedsfonden. Det er nødvendigt at 
specificere målene for 
Samhørighedsfonden i forhold til den nye 
ramme for dens foranstaltninger og i 
forhold til den opgave, den pålægges i 
traktaten. Der bør også skabes synergier 
mellem Samhørighedsfonden og andre 
EU-instrumenter og -programmer, der 
har relevans for transport, energi, klima 
og miljøpolitik.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen kan gennem 
Samhørighedsfonden bidrage til aktioner til 
opfyldelse af EU 's miljømålsætninger, der 
er fastsat i artikel 11 og 191 i traktaten.

(3) Unionen bør gennem 
Samhørighedsfonden også bidrage til 
aktioner til opfyldelse af EU 's 
miljømålsætninger, der er fastsat i artikel 
11 og 191 i traktaten.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Projekter inden for det transeuropæiske 
transportnet, som finansieres af 
Samhørighedsfonden, skal være i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der blev vedtaget ved Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
661/2010/EU af 7. juli 2010 om Unionens 
retningslinjer for udvikling af det 
transeuropæiske transportnet. For at 
koncentrere indsatsen bør der gives højeste 
prioritet til projekter af fælles interesse 
som defineret i afgørelsen.

Projekter inden for det transeuropæiske 
transportnet, som finansieres af 
Samhørighedsfonden, skal være i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der er fastsat i forordning (EU) nr. 
[….]/20121 om Unionens retningslinjer for 
udvikling af det transeuropæiske 
transportnet. For at koncentrere indsatsen 
bør der gives højeste prioritet til projekter 
af fælles interesse som defineret i 
afgørelsen. 

______________
1 EUT L ...

Begrundelse

Der bør henvises til de TEN-T-retningslinjer, der for tiden er genstand for forhandling.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af programmet, og 
at det gennemføres 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 
ved delt forvaltning, bør medlemsstaterne 
afstå fra at indføre flere regler, der 
komplicerer anvendelsen af støtten for 
modtagerne heraf.
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