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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 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 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 fastlægger 
rammen for EU's samhørighedspolitik for perioden 2014-2020.

Forslaget til forordning sigter på at koncentrere finansieringen omkring Europa 2020-
strategiens prioriteter, som er "intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst".  Det opstiller en 
liste over tematiske mål, som er i overensstemmelse med disse prioriteter, og slår til lyd for 
integreret programmering.  

Mere præcist definerer Kommissionen i den fælles strategiramme de vigtigste af de 
foranstaltninger, der skal gennemføres for at føre prioriteringen ud i livet, bestemmer 
målgrupper og foreslår eksempler på foranstaltninger, idet den fastlægger en række 
principper, der finder anvendelse på samtlige fonde (partnerskab, flerniveaustyring, 
ligestilling mellem mænd og kvinder, ikke-forskelsbehandling, bæredygtig udvikling mm.).

Denne udtalelse behandler først og fremmest de aspekter, der i højest grad er blevet tilsidesat i 
forordningen, som f.eks. unge, den kulturelle dimension og sport.

Unge

De unge er omhandlet i bilag IV om tematiske forhåndsbetingelser, som i punkt 9 omfatter 
skolefrafald, videregående uddannelse og livslang læring. Det er nødvendigt at gå videre end 
dette og at give høj prioritet til behovene hos en generation, der står i krisens midtpunkt, 
navnlig ved at sikre sig, at de organer, der beskæftiger sig med ungdomsrelaterede 
problematikker, af medlemsstaterne betragtes som privilegerede partnere.

Det kulturelle aspekt

Som det fremgår af artikel 167, stk. 4, i TEUF tager Unionen "hensyn til de kulturelle 
aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i traktaterne". Imidlertid må det med 
beklagelse konstateres, at forslaget til forordning går let hen over den kulturelle dimension.
Kulturens bidrag til den lokale og regionale udvikling, der er uløseligt forbundet med 
spørgsmål som uddannelse, social inklusion og innovation og dermed også med Europa 2020-
strategien, er ikke nævnt. De mangfoldige bidrag, som kulturen yder til uddannelse og læring 
gennem udvikling af kompetencer og knowhow, til den økonomiske udvikling ved hjælp af de 
kreative og kulturelle erhverv og til den sociale inklusion gennem sin forebyggende indsats 
over for marginaliserede befolkningsgrupper berettiger, at projekter med en kulturel dominans 
finder deres plads i de planlagte foranstaltninger.

Sport
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Sport har et betydeligt potentiale som redskab til fremme af den sociale samhørighed og lige 
muligheder i de europæiske samfund, således som det fremgår af Europa-Parlamentets 
betænkning (2011/2087(INI)). Det er derfor nødvendigt at planlægge sportsprojekter for at 
støtte befolkningsgrupper, der er i vanskeligheder, og bekæmpe skolefrafald og 
forskelsbehandling.

KONKLUSION

Den mulighed, som forslaget til forordning åbner for at gøre brug af flere strukturfonde til 
finansiering af et projekt, udgør et betydeligt fremskridt og vil uden tvivl bidrage til at 
forlænge foranstaltningernes levetid. Det ville imidlertid være nyttigt at anvende en række 
indikatorer, som ikke udelukkende er kvantitative, til at validere projekterne og deres 
resultater. F.eks. har Kommissionen for programmet "Et Kreativt Europa" foreslået at indføre 
indikatorer og databaser til evaluering af den kulturelle sektors indflydelse på den 
økonomiske og sociale udvikling1.

Det kan tilføjes, at resultaterne af samhørighedspolitikken uden tvivl er blandt dem, som de 
europæiske borgere betragter som de mest konkrete. Det påhviler medlemsstaterne at omsætte 
forslaget til lovgivning i et forståeligt og tilgængeligt sprog og dermed opfylde borgernes 
behov og i højere grad synliggøre Den Europæiske Unions indsats.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
tilrettelægge et partnerskab med 
repræsentanter for kompetente regionale og 
lokale myndigheder, bymyndigheder og 
andre offentlige myndigheder, økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter og organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 

(9) For henholdsvis partnerskabsaftalen og 
de enkelte programmer bør en medlemsstat 
tilrettelægge et partnerskab med 
repræsentanter for kompetente regionale og 
lokale myndigheder, bymyndigheder og 
andre offentlige myndigheder, offentlige 
og private økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedsparter samt organer, der 

                                               
1 Impact assessment af 23.1..2011, punkt 6.3, som ledsagede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa og meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om rammeprogrammet 
Et Kreativt Europa.
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miljøpartnere, ikke-statslige organisationer 
samt organer, som er ansvarlige for at 
fremme ligestilling og ikke-
forskelsbehandling. Formålet med et sådant 
partnerskab er at overholde princippet om 
flerniveaustyring, sikre, at aktørerne har 
ejerskab i forhold til de planlagte 
interventioner, og bygge videre på de 
relevante aktørers erfaringer og knowhow.
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter om en 
adfærdskodeks for at sikre, at partnerne 
konsekvent inddrages i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af partnerskabsaftaler og 
programmer.

repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, partnere, der er aktive på 
forskellige områder som f.eks. kultur, 
uddannelse og ungdom, ikke-statslige 
organisationer samt organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling. Formålet med et 
sådant partnerskab er at overholde 
princippet om flerniveaustyring, sikre, at 
aktørerne har ejerskab i forhold til de 
planlagte interventioner, og bygge videre 
på de relevante aktørers erfaringer og 
knowhow. Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter om en adfærdskodeks for at sikre, 
at partnerne konsekvent inddrages i 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
partnerskabsaftaler og programmer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en enkelt webportal med 
oplysninger om alle de operationelle 
programmer, herunder lister over 
operationer, der ydes støtte til under de 
enkelte operationelle programmer.

(72) Med henblik på at styrke 
tilgængelighed og gennemsigtighed af 
oplysninger om støttemuligheder og 
projektstøttemodtagere bør der i hver 
medlemsstat være oprettet et enkelt 
websted eller en enkelt webportal med 
oplysninger om alle de operationelle 
programmer, herunder lister over 
operationer, der ydes støtte til under de 
enkelte operationelle programmer, for at 
gøre adgangen til fondene mindre 
kompliceret.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder miljøpartnere, 
ikke-statslige organisationer og organer, 
som er ansvarlige for at fremme ligestilling 
og ikke-forskelsbehandling.

c) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, herunder partnere, der er 
aktive på områderne miljø, kultur, 
uddannelse, ungdom og sport, ikke-
statslige organisationer og organer, som er 
ansvarlige for at fremme ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrkelse af forskning, teknologisk 
udvikling og innovation 1) styrkelse af forskning, teknologisk 

udvikling, kulturindustrien og de kreative 
industrier samt innovation

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) beskyttelse af miljøet og fremme af 
ressourceeffektivitet

6) beskyttelse af miljøet og naturarven og 
fremme af ressourceeffektivitet, herunder i 
tilknytning til den historiske, kulturelle, 
kunstneriske og arkæologiske arv

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom

9) fremme af social inklusion og 
bekæmpelse af fattigdom og sociale 
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skævheder

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

10) investeringer i uddannelse, kultur, 
kvalifikationer og livslang læring, 
forskning og innovation samt digitale 
færdigheder

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) fremme af kulturarven og beskyttelse 
af den kulturelle mangfoldighed

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private socioøkonomiske interesser, hvor 
hverken den offentlige sektor eller en 
enkelt interessegruppe på det 
beslutningstagende niveau repræsenterer 
mere end 49 % af stemmerettighederne

b) være styret af lokalsamfundet ved lokale 
aktionsgrupper, der består af 
repræsentanter for de lokale offentlige og 
private kulturelle og socioøkonomiske 
interesser, hvor hverken den offentlige 
sektor eller en enkelt interessegruppe på 
det beslutningstagende niveau 
repræsenterer mere end 49 % af 
stemmerettighederne

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) være udformet med henblik på at tage 
hensyn til lokale behov og lokalt potentiale 
og omfatte nyskabende elementer i den 
lokale sammenhæng, networking og, hvis 
det er relevant, samarbejde.

d) være udformet med henblik på at tage 
hensyn til lokale behov og lokalt potentiale 
og omfatte nyskabende, sociale, kulturelle 
og uddannelsesmæssige elementer i den 
lokale sammenhæng og fremme af 
samarbejdsprojekter og udvikling af 
transterritoriale net.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opbygning af lokale aktørers evne til at 
udvikle og gennemføre operationer

a) opbygning af lokale aktørers evne til at 
udvikle og gennemføre operationer, idet 
der tages højde for de sociale og kulturelle 
aspekter af en given region for at udvikle 
nyskabende knowhow, som kan føre til 
nye beskæftigelsesformer på lokalt niveau

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) overvågning af gennemførelsen af 
lokaludviklingsstrategien og de støttede 
operationer og gennemførelse af specifikke 
evalueringsaktiviteter, som er knyttet til 
lokaludviklingsstrategien.

g) overvågning af gennemførelsen af 
lokaludviklingsstrategien og de støttede 
operationer og gennemførelse af specifikke 
evalueringsaktiviteter, som er knyttet til 
lokaludviklingsstrategien, under 
hensyntagen til aktionernes kvalitative 
aspekt og deres resultater på længere sigt.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågningsudvalget sammensættes af 
repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og repræsentanter 
for partnerne. Hvert medlem af 
overvågningsudvalget har stemmeret.

Overvågningsudvalget sammensættes 
af repræsentanter for 
forvaltningsmyndigheden, eventuelle 
bemyndigede organer og 
repræsentanter for de i artikel 5 
omhandlede partnere. Hvert medlem 
af overvågningsudvalget har 
stemmeret.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent for de mindre 
udviklede regioner og overgangsregionerne

a) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, national velstand og 
arbejdsløshedsprocent pr. aldersgruppe for 
de mindre udviklede regioner og 
overgangsregionerne

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent, 
beskæftigelsesfrekvens, uddannelsesniveau 
og befolkningstæthed for mere udviklede 
regioner

b) støtteberettiget befolkning, regional 
velstand, arbejdsløshedsprocent og
beskæftigelsesfrekvens pr. aldersgruppe, 
uddannelsesniveau og befolkningstæthed 
for mere udviklede regioner

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 

d) bidraget til den integrerede tilgang, der 
er fastlagt i partnerskabsaftalen, til at 
imødekomme de specifikke behov i de 
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geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
herunder den vejledende finansielle 
tildeling

geografiske områder, der er mest berørte af 
fattigdom, eller hos målgrupper med størst 
risiko for forskelsbehandling eller 
udstødelse med særligt fokus på 
marginaliserede befolkningsgrupper, unge 
og handicappede, herunder den vejledende 
finansielle tildeling

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 6 – kolonne 2 og 3 – underpunkt 6.2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Forhåndsbetingelse Opfyldelseskriterier 

Ændringsforslag

Forhåndsbetingelse Opfyldelseskriterier 

6.2a. Kulturarvssektoren: 
Udvikling af projekter med 
henblik på beskyttelse, 
overførsel, fremme og udvikling 
af den materielle og 
immaterielle kulturarv.

– Der findes effektive 
instrumenter på 
nationalt, regionalt og 
lokalt plan for, særlig i 
regioner med meget 
specifikke forhold, at 
gøre kulturen til en 
økonomisk 
udviklingsfaktor, f.eks. 
via de kulturelle og 
kreative erhverv og
turismen.
– Der udvikles 
foranstaltninger med 
sigte på at udnytte den 
kulturelle og sproglige 
mangfoldighed og hele 
Unionens levende 
kulturarv for at tage 
udfordringerne op i 
forbindelse med adgang 
til kultur, aktiv deltagelse 
og social inklusion.



AD\904094DA.doc 11/12 PE485.907v02-00

DA

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 8 – underpunkt 8.1 – kolonne 3 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opfyldelseskriterier Opfyldelseskriterier
– uddannelsesforanstaltninger, som gør 
det muligt at opnå tværgående 
kompetencer, der fremmer adgangen til 
varig beskæftigelse.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 9 – underpunkt 9.1 – kolonne 3 – led 2 – underled 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opfyldelseskriterier Opfyldelseskriterier
– går på tværs af sektorer og involverer og 
koordinerer alle politikområder og 
interessenter, der er relevante for 
bekæmpelse af skolefrafald.

– går på tværs af sektorer og involverer og 
koordinerer alle politikområder og 
interessenter, navnlig inden for kultur, 
kunst og sport, der er relevante for 
bekæmpelse af skolefrafald.
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