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Ændringsforslag  534
Nadja Hirsch
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag -I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -I
Den fælles strategiske ramme

Hensigten med denne ramme er, at den i 
overensstemmelse med artikel 10 skal 
fungere som et redskab til koordinering, 
integration og afbalancering af formålene 
med forskellige politikker i konkrete 
regionale sammenhænge og navnlig som 
et redskab til koordinering og 
afbalancering af 
investeringsprioriteringer i forhold til de 
tematiske mål, der er fastlagt i artikel 9.
Som supplement til rammen i dette bilag 
bør Kommissionen støtte medlemsstaterne 
og regionerne i at vedtage 
ikkeudtømmende lister over anbefalede 
aktiviteter for de FSR-fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning, i 
form af delegerede retsakter i henhold til 
artikel 142. Denne ikkeudtømmende liste 
bør som en del af den fælles strategiske 
ramme vejlede medlemsstaterne og 
regionerne i, hvordan de kan omsætte de 
tematiske mål, som er fastsat i artikel 9 i 
denne forordning, til programmering 
under hensyntagen til regionernes 
forskellige behov, udfordringer og 
muligheder og den nødvendige 
fleksibilitet for regional bæredygtig 
udvikling.

1. Horisontale principper og tværgående 
udfordringer

1.1 Partnerskab og flerniveaustyring 
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1.1.1 Princippet om flerniveaustyring 
kræver en koordineret indsats, der 
gennemføres i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt i 
partnerskab. Det skal desuden tage form 
af operationelt og institutionaliseret 
samarbejde, navnlig med hensyn til 
udarbejdelse og gennemførelse af EU's 
politikker. Eksplicitte henvisninger til 
princippet om flerniveaustyring i denne 
forordning er en styrkelse af princippet og 
skaber øget værdi for selve 
samhørighedspolitikken.
1.1.2 Princippet om flerniveaustyring skal 
følges for lettere at kunne opnå social, 
økonomisk og territorial samhørighed 
samt gennemføre EU's prioriteter om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
1.1.3 Med henblik på at sikre effektiv 
flerniveaustyring skal medlemsstaterne og 
regionerne træffe følgende 
foranstaltninger:
a) iværksættelse af partnerskab i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks som omhandlet i artikel 5 
b) etablering af koordineringsmekanismer 
mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer i overensstemmelse 
med de respektive systemer for 
konstitutionelle beføjelser
c) regelmæssig aflæggelse af rapport om 
gennemførelse af partnerskab.

1.1.4 På alle stadier af gennemførelsen af 
de fonde, der er omfattet af FSR, skal 
partnerskaber organiseres på en sådan 
måde, at de regionale og lokale 
myndigheder involveres direkte i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
programmer samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af sådanne programmer. 
Arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer, andre offentlige 
myndigheder samt organer, der 
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repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikkestatslige organisationer 
samt organer, som er ansvarlige for at 
fremme ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, skal også 
involveres med henblik på at sikre 
partnerskab på alle stadier i 
gennemførelsen af politikken.
1.1.5 Samarbejdet med partnerne skal 
følge bedste praksis. Hver medlemsstat 
skal sikre et tilstrækkeligt niveau af 
teknisk bistand for at fremme partnernes 
involvering og deltagelse på alle stadier af 
programmeringen.

1.2 Bæredygtig udvikling
1.2.1 Princippet om bæredygtig udvikling 
som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) vedrører et 
fremskridtsbegreb, i henhold til hvilket 
der skal integreres sociale, økonomiske og 
miljømæssige overvejelser i forbindelse 
med overvejelser om trivsel og bedre 
livskvalitet for nuværende og fremtidige 
generationer.
1.2.2 Overvejelser om bæredygtig 
udvikling samt princippet om, at 
forureneren betaler, skal derfor udgøre en 
integreret del af den enkelte plan, fra 
udarbejdelse til gennemførelse og fra 
overvågning til evaluering. Kun i ganske 
særlige tilfælde og under forudsætning af, 
at der er truffet afhjælpende 
foranstaltninger, kan det tillades, at 
princippet om, at forureneren betaler, 
ikke anvendes.
1.2.3 For at håndtere de komplekse 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står over for, skal de 
iværksætte alle tilgængelige EU-politiske 
instrumenter. Navnlig skal ressourcerne 
rettes mod forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger med henblik på 
bekæmpelse af klimaændringer. Alle nye 
investeringer med støtte fra de fonde, der 
er omfattet af den generelle forordning, 
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skal være af en sådan art, at de i sig selv 
er modstandsdygtige over for 
følgevirkningerne af klimaændringer og 
naturkatastrofer.

1.2.4 EFRU og Samhørighedsfonden skal 
forsat foretage store investeringer i 
infrastrukturen i medlemsstaterne og 
regionerne for at opfylde kravene i 
vandrammedirektivet1 og andre relevante 
direktiver. Der findes allerede 
teknologiske løsninger, der er rettet mod 
at bidrage til bæredygtige 
foranstaltninger, og nye er under 
udvikling, og derfor skal EFRU fortsat 
støtte forskningen på dette område. Denne 
støtte skal sigte mod at supplere 
foranstaltninger, der er dækket af 
Horisont 2020. Der kan stilles 
finansiering til foranstaltninger inden for 
biodiversitet til rådighed gennem ELFUL 
og EHFF. ELFUL kan desuden benyttes 
til at bistå arealforvaltere, hvis 
obligatoriske miljøkrav medfører 
områdespecifikke ulemper.
1.2.5 Forfølgelse af en bæredygtig 
udvikling må ikke være en teknisk øvelse. 
For at sikre, at dette mål ensrettes i 
forbindelse med driften af de fonde, der er 
omfattet af FSR, på stedet skal 
forvaltningsmyndighederne tage behørigt 
og konsekvent hensyn til dette mål hele 
vejen igennem programmet, og de skal 
benytte en mere aktiv tilgang til 
nedbringelse af indsatsens miljøskadelige 
indvirkninger, bl.a. gennem følgende 
foranstaltninger:
a) målretning af investeringer mod de 
mest ressourceeffektive muligheder

b) omhyggelig afvejning af behovet for 
investeringer, hvor sådanne investeringer 
har en betydelig negativ indvirkning på 
miljøet

                                               
1 EFT ref.......Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000.
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c) langtidsperspektiv, når man 
sammenligner livscyklusbaserede 
omkostninger ved alternative 
investeringsmetoder
d) anvendelse af grønne offentlige indkøb.

1.3 Fremme af ligestilling mellem mænd 
og kvinder og ikkeforskelsbehandling

1.3.1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør tage passende skridt til at fjerne 
ulighed, fremme ligestilling mellem mænd 
og kvinder samt forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
eller kønsidentitet på alle de forskellige 
gennemførelsesstadier for de fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning.
1.3.2 Medlemsstaterne og regionerne skal 
forfølge målsætningen om ligestilling 
mellem mænd og kvinder og træffe 
passende foranstaltninger til forebyggelse 
af enhver form for forskelsbehandling i 
forbindelse med udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af driften af de programmer, 
der er medfinansieret af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og præcist anføre de 
nødvendige foranstaltninger for at tage 
dette princip i betragtning i 
programmerne.
1.3.3 Øget deltagelse af kvinder på 
arbejdsmarkedet, både som arbejdsgivere 
og arbejdstagere, ville puste nyt liv i EU's 
økonomi. Frigørelse af potentialet for en 
sådan stigning i aktiviteten ved at øge 
kvindernes beskæftigelsesprocent er 
afgørende for at nå beskæftigelsesmålene 
i Europa 2020-strategien. Der skal derfor 
findes en løsning på problemet med 
hindringerne for kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne og 
regionerne skal sikre, at ikke kun ESF, 
men også EFRU, Samhørighedsfonden, 
EHFF og ELFUL finansierer aktiviteter, 
der fremmer kvinders økonomiske 
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uafhængighed, bidrager til at opnå en 
hensigtsmæssig balance mellem arbejde 
og familieliv samt øger kvinders 
muligheder som iværksættere.
1.3.4 Overvågnings- og 
evalueringsprogrammer vil bidrage til at 
måle effekten på ligestilling mellem 
kønnene fra det forventede bidrag fra de 
fonde, der er omfattet af FSR.

1.4 Tilgængelighed
1.4.1 Alle produkter og tjenesteydelser, 
der udbydes til offentligheden og er 
medfinansieret af de fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning, skal 
være tilgængelige. Navnlig er adgang til 
bygninger, transport og informations- og 
kommunikationsteknologi vigtig for at 
inddrage dårligt stillede grupper, 
herunder personer med nedsat mobilitet 
og handicappede, navnlig under 
hensyntagen til FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, som trådte i 
kraft den 3. maj 2008, og EU's politikker 
til gennemførelse af FN-konventionen.
Det er vigtigt at se grundigt på behovene 
hos de mennesker, der har den svageste 
tilknytning til arbejdsmarkedet, er 
handicappede, indvandrere, flygtninge og 
asylansøgere, hjemløse og andre grupper, 
der risikerer at ende i fattigdom, børn og 
unge, ældre, etniske minoriteter og andre 
marginaliserede befolkningsgrupper, så 
de kan blive bedre integreret på 
arbejdsmarkedet og deltage fuldt ud i 
samfundet.
1.4.3 På tværs af alle EU-regioner skal 
medlemsstaterne og regionerne fortsat 
fremme social samhørighed på lige fod 
med økonomisk og territorial 
samhørighed, hvis målene i Europa 2020-
strategien skal kunne opfyldes. Der 
etableres en minimumsandel til ESF for 
hver regionskategori i henhold til 
artikel 84, stk. 3, i forordning (EU) nr. ... 
(den generelle forordning ...), hvorved 
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ESF som helhed kommer til at tegne sig 
for mindst 25 % af budgettet til 
samhørighedspolitikken (idet Connecting 
Europe-faciliteten er undtaget).

1.5 Demografi
1.5.1 Tilpasning til demografiske 
forandringer er en af de centrale 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne vil stå over for i de kommende 
årtier. Kombinationen af en faldende 
erhvervsaktiv befolkning og en højere 
andel af pensionister vil lægge yderligere 
pres på medlemsstaternes sociale systemer 
og dermed EU's økonomiske 
konkurrenceevne.
1.5.2 Demografiske forandringer skaber 
nye udfordringer. Denne demografiske 
udvikling skal studeres og imødegås, især 
på regionalt og lokalt plan, hvis 
forskellige udviklingstendenser viser sig. 
Medlemsstaterne og regionerne skal gøre 
brug af de fonde, der er omfattet af FSR, 
for at udvikle skræddersyede strategier 
med henblik på at håndtere de 
demografiske problemer og skabe 
muligheder for udvikling af det nye 
seniormarked.
1.5.3 Forbedrede jobmuligheder for ældre 
vil skabe en lang række fordele for 
befolkningen, samfundet og de offentlige 
budgetter. Medlemsstaterne og regionerne 
skal anvende de fonde, der er omfattet af 
FSR, for at træffe foranstaltninger med 
henblik på at integrere alle aldersgrupper. 
Bedst mulig anvendelse af alle 
eksisterende menneskelige ressourcer, 
bl.a. gennem foranstaltninger til 
bekæmpelse af ungdomsledigheden, er en 
af de umiddelbare opgaver for de fonde, 
der er omfattet af FSR, i forbindelse med 
at maksimere potentialet for befolkningen 
i hele EU. Dette kan opnås gennem 
forbedret adgang til, minimumsniveau for 
og minimumskvalitet af uddannelse samt 
forbedrede sociale støtteordninger. 
Investeringer i sundhedsinfrastrukturer 
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ville desuden tjene målsætninger om et 
langt og sundt arbejdsliv for alle EU-
borgere.
1.5.4 I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres programmer skal medlemsstaterne 
og regionerne tage højde for de 
langsigtede udfordringer ved 
demografiske forandringer. I de regioner, 
der er mest påvirket af demografiske 
forandringer, skal der fastlægges 
foranstaltninger med henblik på følgende:
a) støtte til demografisk fornyelse gennem 
bedre vilkår for familier og en bedre 
balance mellem arbejds-, privat- og 
familieliv
b) øget beskæftigelse, forbedret 
produktivitet og forbedrede økonomiske 
resultater gennem investering i 
uddannelse og forskning
c) fokus på tilstrækkelighed og kvalitet 
vedrørende uddannelse og sociale 
støtteordninger , og
d) sikring af omkostningseffektiv levering 
af sundhedsydelser og langtidspleje, 
herunder investering i infrastruktur.

1.6 Integreret tilgang
1.6.1 En integreret territorial tilgang er 
afgørende for at reagere effektivt på de 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står overfor. Disse 
udfordringer vedrører indvirkningen fra 
globalisering, miljø- og energihensyn, 
aldringsproblematik og demografiske 
forandringer, teknologiske forandringer 
og innovationskrav og indkomstforskelle 
og social udskillelse. Disse emners 
komplekse og indbyrdes relaterede art 
betyder, at løsninger skal være 
integrerede, tværsektorielle og 
flerdimensionelle for at blive vellykkede.
1.6.2 I denne forbindelse er det ved hjælp 
af de fonde, der er omfattet af den 
generelle forordning, muligt at kombinere 
beføjelserne fra forskellige EU-fonde i 
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integrerede pakker, der er skræddersyet til 
at opfylde specifikke lokale og regionale 
behov, med henblik på at nå målene i 
Europa 2020-strategien.
1.6.3 Når medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder deres strategier og 
programmer med henblik på at fastlægge 
de mest hensigtsmæssige foranstaltninger 
til at underbygge Europa 2020-strategien, 
skal de være særligt opmærksomme på 
overvejende territoriale, strukturelle og 
institutionelle elementer såsom den 
pågældende regions forbindelser, 
beskæftigelsesmønster og arbejdskraftens 
mobilitet, forbindelser mellem by og land, 
lokal indbyrdes afhængighed mellem 
forskellige sektorer, den kulturelle arv, 
aldringen og de demografiske 
forandringer.
1.6.4 Medlemsstaterne og regionerne skal 
analysere, hvilke primære 
samfundsmæssige udfordringer de står 
overfor. Som reaktion på disse 
udfordringer skal de desuden overveje 
spørgsmålet om, hvilke konkrete aspekter 
af deres borgeres sundhed de ønsker at få 
indflydelse på og forbedre ved hjælp af 
politikken, og hvordan politikken skal 
udformes og gennemføres i den 
pågældende medlemsstats eller regions 
specifikke kontekst.
1.6.5 Med henblik på at skabe gode 
politikker, der er skræddersyet til 
specifikke regionale behov, skal 
medlemsstaterne og regionerne 
videreudvikle en integreret territorial 
tilgang til udformning og gennemførelse 
af politik. Den integrerede territoriale 
investeringsmetode bør være det vigtigste 
redskab til at opnå en afbalanceret 
bæredygtig udvikling med potentiale til at 
fremme beskæftigelse, social inklusion og 
velfærd under hensyntagen til relevante 
kontekstuelle aspekter, men med fokus på 
grundlaget i følgende centrale elementer:
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a) en evaluering af regionens 
udviklingspotentiale og kapacitet i 
henhold til Europa 2020-strategien
b) en vurdering af de udviklingsmæssige 
udfordringer i Europa 2020-strategien og 
de flaskehalsproblemer, som regionen står 
overfor, samt dens evne til at håndtere 
dem
c) hensyntagen til det hensigtsmæssige 
territoriale område og konteksten for 
udformning og gennemførelse af politik i 
henhold til nærhedsprincippet
d) kombination af en eller flere 
komplementære investeringsprioriteter fra 
forskellige tematiske mål i én prioritet 
eller i ét program
e) udformning af de metoder med 
flerniveaustyring, som er nødvendige for 
at sikre en effektiv gennemførelse af 
politikken
f) valg af hensigtsmæssige indikatorer for 
resultater og udfald til anvendelse i 
forbindelse med overvågning og 
evaluering af politikker.

2. Synergieffekter og koordinering af 
fonde, der er omfattet af FSR, med 
instrumenter fra andre EU-politikker

2.1. Indledning
2.1.1 Men henblik på at opnå optimale 
resultater for bæredygtig vækst og 
udvikling lokalt er det vigtigt at 
koordinere alle EU's politikker og 
relaterede instrumenter, som spiller en 
rolle med hensyn til at skabe økonomisk, 
social og territorial samhørighed og en 
mere afbalanceret territorial udvikling i 
EU. Dette skal desuden afspejles i bedre 
koordinering mellem EU's budget og 
medlemsstaternes nationale og 
subnationale budgetter i forhold til 
finansiering af fælles politiske 
prioriteringer samt et forbedret vertikalt 
samarbejde mellem EU og nationale og 
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regionale enheder.
2.1.2 Synergier og koordinering betyder 
ikke universalløsninger. I denne 
sammenhæng er det nødvendigt at 
undersøge EU-politikkernes indvirkning i 
regionerne og på samhørigheden 
nærmere med henblik på at fremme 
effektive synergier og at fastlægge og 
fremme den mest hensigtsmæssige måde 
at støtte lokale og regionale investeringer 
på EU-niveau.
2.1.3 Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre sammenhæng i programmerings- og 
gennemførelsesfasen mellem 
interventioner med støtte fra de fonde, der 
er omfattet af FSR, og formålene med 
EU's øvrige politikker. I dette øjemed skal 
de søge at:
a) identificere og udnytte 
komplementariteter mellem forskellige 
EU-instrumenter på nationalt og 
regionalt plan både i planlægningsfasen 
og i forbindelse med gennemførelsen
b) optimere eksisterende strukturer og, 
hvis relevant, etablere nye strukturer, der 
fremmer strategisk bestemmelse af 
prioriteter for de forskellige instrumenter 
og strukturer vedrørende koordinering på 
nationalt plan, undgå overlapning af 
indsatsen og fastlægge områder, hvor der 
er behov for yderligere finansiel støtte.
c) udnytte potentialet til at kombinere 
støtte fra forskellige instrumenter fuldt ud 
til at fremme individuelle operationer og 
arbejde tæt sammen med de ansvarlige for 
gennemførelsen af andre nationale 
instrumenter om at skabe 
sammenhængende og strømlinede 
finansieringsmuligheder for modtagere.

2.2 Horisont 2020
2.2.1 Det er vigtigt at styrke synergien og 
komplementariteten mellem 
samhørighedspolitikken og Horisont 
2020, samtidig med at der etableres en 



PE491.157v02-00 14/97 AM\906345DA.doc

DA

klar fordeling af indsatsområderne 
mellem disse.
2.2.2 Det er især vigtigt, at 
medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder en national eller regional 
strategi for forskning og innovation 
vedrørende intelligent specialisering i 
overensstemmelse med det nationale 
reformprogram. Disse strategier skal 
udarbejdes i tæt samarbejde mellem de 
nationale eller regionale 
forvaltningsmyndigheder og de 
myndigheder, der er direkte berørt af 
Horisont 2020, men også med inddragelse 
af interessenter såsom universiteter og 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
den lokale industri og arbejdsmarkedets 
parter. I sådanne innovationsstrategier 
skal der tages højde for både upstream- og 
downstreamforanstaltninger til og fra 
Horisont 2020.
2.2.3 Upstreamforanstaltninger, der skal 
forberede regionale aktører inden for 
forskning og innovation på at deltage i 
projekter under Horisont 2020 ("genvej til 
topkvalitet"), udvikles gennem 
kapacitetsopbygning. Kommunikationen 
og samarbejdet mellem nationale 
kontaktpunkter under Horisont 2020 og 
forvaltningsmyndighederne for de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal styrkes, 
navnlig vedrørende eventuelle udvalgte 
Horisont 2020-projekter, der grundet 
manglende ressourcer ikke er blevet 
finansieret.
2.2.4 Downstreamforanstaltninger skal 
levere midler til at udnytte og udbrede 
resultater inden for forskning og 
innovation, der stammer fra Horisont 
2020, til markedet, og kan omfatte 
følgende: pilotanlæg og 
demonstrationssteder, konceptbekræftelse 
("proof of concept") og tidlig 
finansiering, startfaciliteter, anvendt 
forskning, specifik industriel kapacitet og 
teknologioverførselskapacitet samt 
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klyngestøtte.
2.2.5 Der skal ydes fælles støtte til 
nationale og regionale myndigheder i 
forbindelse med udformning og 
gennemførelse af sådanne 
innovationsstrategier. Støtten kan omfatte 
følgende: støtte til at indkredse 
muligheder for fælles finansiering af 
infrastrukturer til forskning og 
innovation af europæisk interesse, 
fremme af internationalt samarbejde, 
metodologisk støtte gennem peer reviews, 
udveksling af bedste praksis og 
uddannelse på tværs af regioner.
2.2.6 Medlemsstaterne og regionerne bør 
overveje følgende yderligere 
foranstaltninger, der sigter mod at frigøre 
deres potentiale for ekspertise og 
innovation på en sådan måde, at de 
supplerer og skaber synergier med 
Horisont 2020:
a) forbindelse af nye ekspertisecentre og 
innovative regioner i mindre udviklede 
medlemsstater med førende modparter 
andre steder i Europa
b) etablering af forbindelser med 
innovative klynger og anerkendelse af 
ekspertise i mindre udviklede regioner
c) etablering af et "formandskab" for at 
tiltrække særligt dygtige akademikere 
og
d) ydelse af støtte til internationale 
netværk for forskere og innovatorer.

2.3 LIFE
2.3.1 Synergier med EU-politiske 
instrumenter (både 
finansieringsinstrumenter og ikke-
finansieringsinstrumenter), der afbøder 
klimaændringer samt bidrager til 
miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet, 
skal udnyttes, hvor dette er muligt.



PE491.157v02-00 16/97 AM\906345DA.doc

DA

2.3.2 Idet programmerne vil bidrage til 
målsætningerne om bæredygtig vækst 
gennem stærkere tematisk fokus og et 
styrket princip om bæredygtig udvikling, 
er de i punkt 2.3.1 omhandlede synergier 
iboende i den lovgivningsmæssige ramme 
for de fonde, der er omfattet af FSR.
2.3.3 Der skal opsøges synergier med 
LIFE, navnlig med integrerede projekter 
inden for områderne natur (f.eks. 
økosystemtjenester og biodiversitet), vand, 
affald, luft, afbødning af klimaændringer 
og tilpasning til klimaændringer.
Koordinering med LIFE skal sikres 
gennem supplerende støtteprojekter samt 
gennem fremme af anvendelsen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
valideret under LIFE-programmet.
2.3.4 Brugen af miljøkonsekvensanalyser, 
bæredygtighedsanalyser, strategiske 
miljøvurderinger og andre relevante 
instrumenter skal fremmes for at tage 
hensyn til biodiversitetstab og 
virkningerne af klimaændringerne i 
forbindelse med den fysiske planlægning 
(herunder makroregionale strategier) og 
regional og lokal beslutningstagen.
2.3.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
fremme den grønne infrastruktur, 
miljøinnovation og anvendelse af ny 
teknologi med henblik på at skabe en 
grønnere økonomi.
2.3.6 Kapacitetsopbygning er en 
forudsætning for at levere resultater i 
forhold til disse aktiviteter, og den skal 
øge potentialet samt udvikle færdigheder 
hos både lokale og regionale myndigheder 
og samarbejdspartnere.
2.3.7 Eftersom de miljømæssige 
udfordringer ikke følger administrative 
skel, er det meget vigtigt, at der etableres 
grænseoverskridende, interregionalt og 
tværnationalt samarbejde blandt 
europæiske, nationale, regionale og 
lokale myndigheder med henblik på at 
beskytte biodiversiteten og 
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naturressourcerne på tværs af regionerne.
Bedre udnyttelse af potentialet for 
territorialt samarbejde og udveksling af 
oplysninger, erfaring og bedste praksis 
ville bidrage markant til at nå miljø- og 
klimarelaterede mål.
2.3.8 Desuden skal finansiering fra de 
fonde, der er omfattet af FSR, 
koordineres med støtten fra NER 300-
programmet, som anvender indtægter fra 
auktioneringskvoter under den 
europæiske emissionshandelsordning.1

2.4 Erasmus for Alle
2.4.1 Synergien mellem de fonde, der er 
omfattet af FSR, og programmet Erasmus 
for Alle skal forbedres for at få størst 
muligt udbytte af investering i mennesker.
Investeringen vil gavne både 
enkeltpersoner og samfundet som helhed 
væsentligt ved at bidrage til vækst og 
velstand. Erasmus for Alle støtter kun 
tværnationale projekter, mens 
samhørighedspolitikken har en mere 
udtalt regional dimension.
Medlemsstaterne og regionerne tilskyndes 
til at afprøve forskellige værktøjer og 
metoder, der skabes via det tværnationale 
samarbejde ved hjælp af Erasmus for 
Alle, og derefter gennemføre disse på 
deres eget område ved hjælp af de fonde, 
der er omfattet af FSR.
2.4.2 Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre en effektiv koordinering mellem 
samhørighedspolitikken og Erasmus for 
Alle gennem en klar skelnen mellem de 
typer af investeringer og målgrupper, der 
støttes, særlig under hensyntagen til 
sårbare befolkningsgrupper. Erasmus for 
Alle skal rette sin støtte mod tværnational 
læringsmobilitet for studerende, unge og 

                                               
1 EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39-48 2010/670/EU: Kommissionens afgørelse af 3. november 2010 om kriterier 
for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt 
forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier 
for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (2010/670/EU) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32-46.
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personale, mod strategiske partnerskaber 
mellem organisationer og institutioner i 
hele Europa og mod foranstaltninger, der 
støtter udarbejdelse og gennemførelse af 
politikker. De primære prioriterede 
investeringsmål for 
samhørighedspolitikken vil være 
uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse 
og voksne elevers mobilitet.
2.4.3 Endvidere vil der blive skabt 
forbedrede resultater ved at fremme 
komplementariteten af finansiering af 
mobilitet og finansiering af aktiviteter, der 
ensretter bedste praksis og innovative 
projekter, der er identificeret på EU-plan 
under Erasmus for Alle. De nationale 
kontorer, der er oprettet under dette 
program, kan bidrage til at skabe denne 
koordinering.

2.5 EU-programmet for social udvikling 
og innovation
2.5.1 Synergien mellem de fonde, der er 
dækket af FSR og EU-programmet for 
social udvikling og innovation, skal øges 
med henblik på at bidrage til 
gennemførelsen af Europa 2020-
strategien og strategiens overordnede mål, 
flagskibsinitiativer, integrerede 
retningslinjer og initiativet "muligheder 
for unge" gennem økonomisk støtte til 
opfyldelse af EU's målsætninger om at 
fremme et højt beskæftigelsesniveau af 
høj kvalitet, sikre passende og anstændig 
social beskyttelse, bekæmpe social 
udstødelse og fattigdom samt forbedre 
arbejdsvilkårene og beskæftigelses- og 
uddannelsessituationen for unge.
2.5.2. 2.5.2 Medlemsstaterne skal udnytte 
muligheden og iværksætte supplerende 
foranstaltninger under Den Europæiske 
Socialfond (ESF) i tråd med de aktiviteter, 
der udføres under EU-programmet for 
social udvikling og innovation på områder 
såsom social dialog, retlige anliggender 
og grundlæggende rettigheder, lige 
muligheder, uddannelse, 



AM\906345DA.doc 19/97 PE491.157v02-00

DA

erhvervsuddannelse, børns rettigheder og 
velfærd, ungdomspolitik, 
migrationspolitik, forskning og 
innovation, iværksætterånd, sundhed, 
arbejdsvilkår, udvidelse og eksterne 
forbindelser samt overordnet økonomisk 
politik.
2.5.3. 2.5.3 I grænseregioner spiller 
EURES' grænseoverskridende 
partnerskaber en vigtig rolle i udviklingen 
af et egentlig europæisk arbejdsmarked.
EURES' grænseoverskridende 
partnerskaber bør derfor fortsat støttes 
gennem horisontale EU-aktiviteter, der 
kan suppleres af nationale ressourcer 
eller af ESF.
2.5.4. 2.5.4 Med henblik på at sikre 
komplementaritet skal foranstaltninger 
under EU-programmet for social 
udvikling og innovation koordineres tæt 
med dem, der gennemføres inden for 
rammerne af samhørighedspolitikken.
Medlemsstaterne skal koordinere 
tilsvarende foranstaltninger under FSR-
fondene, særlig under ESF og EFRU, 
med foranstaltninger under 
mikrofinansieringssøjlen i EU-
programmet for social udvikling og 
innovation, der er rettet mod øget adgang 
til og mikrofinansierings tilgængelighed 
for personer, der har mistet eller er i fare 
for at miste deres job, eller som har svært 
ved at komme ind på eller vende tilbage til 
arbejdsmarkedet, samt mod personer, der 
er i fare for social udstødelse, og sårbare 
personer, der er dårligt stillet i forbindelse 
med adgang til det konventionelle 
lånemarked, og som ønsker at starte deres 
egne mikrovirksomheder, inklusive 
selvstændig virksomhed, uden 
forskelsbehandling på grund af alder, 
samt mod mikrovirksomheder, særligt 
inden for social økonomi, og 
mikrovirksomheder, der ansætter de 
personer, der har den svageste tilknytning 
til arbejdsmarkedet.



PE491.157v02-00 20/97 AM\906345DA.doc

DA

2.5.5. 2.5.5 På Europa-Parlamentets 
initiativ støtter aksen Ungdomsinitiativ 
inden for EU-programmet for social 
udvikling og innovation foranstaltninger 
for personer under 25 år bl.a. 
foranstaltninger, der skal hindre tidligt 
skolefrafald, f.eks. gennem hjælp til at 
vende tilbage til skolebænken med henblik 
på at udvikle færdigheder, der er 
relevante for arbejdsmarkedet, for at 
bringe arbejde og uddannelse tættere 
sammen, understøtte den første 
arbejdserfaring og praktisk undervisning 
med henblik på at give unge mennesker 
mulighed for at erhverve både de 
relevante færdigheder og arbejdserfaring 
og kvalitet i elev- og lærlingetid og 
fremme deres adgang til arbejdsmarkedet.
Med henblik på at styrke disse 
foranstaltninger bør medlemsstaterne 
iværksætte tilsvarende foranstaltninger i 
programmerne under FSR-fondene.

2.5 CEF + TEN, energi- og 
telekommunikationsnet
2.5.1 Med henblik på at maksimere den 
europæiske merværdi skal EFRU og 
Samhørighedsfonden, de transeuropæiske 
net og Connecting Europe-faciliteten 
(CEF) planlægges i tæt samarbejde for at 
sikre, at der skabes forudsætninger for 
optimale forbindelser mellem forskellige 
typer af infrastruktur (inden for transport, 
energi og telekommunikation) på lokalt, 
regionalt og nationalt plan samt i hele 
EU. Der skal sikres maksimal 
løftestangsvirkning, for så vidt angår 
midlerne vedrørende projekter med en 
europæisk dimension og rettet mod det 
indre marked, navnlig prioriterede 
transport- og energinet og digitale net.
2.6.2 På samme måde som den nationale 
infrastruktur skal planlægges 
sammenhængende, både ved at tage højde 
for etablering af grænseoverskridende 
forbindelser i EU og ved at etablere 
tværregionale forbindelser i en 
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medlemsstat, skal planer baseres på et 
faktisk og projekteret transportbehov og 
identificere manglende forbindelser og 
flaskehalsproblemer. Investering i 
regionale forbindelser til det samlede net 
og til hovednettet i det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T) skal sikre, at by- og 
landområder drager fordel af de 
muligheder, der skabes af store net.
2.5.3 Prioritering af investeringer, som 
har effekt ud over en medlemsstats 
grænser, skal koordineres med TEN-T-
planlægning, således at investeringer fra 
EFRU og Samhørighedsfonden i 
transportinfrastruktur er i fuld 
overensstemmelse med TEN-T-
retningslinjerne, der fastsætter EU's 
transportprioriteringer, herunder 
følgende: imødegåelse af udfordringen 
med klimaændringer, fremtidig udvikling 
af et integreret TEN-T-net og det 
multimodale korridorkoncept.
2.6.4 Kommissionens hvidbog om 
transport1 fastsætter en vision for et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem og understreger, at en 
betydelig nedbringelse af drivhusgasser er 
påkrævet i transportsektoren. For de 
fonde, der er omfattet af FSR, betyder 
dette, at der skal fokuseres på bæredygtige 
transportformer og investering i områder, 
der skaber den største europæiske 
merværdi, eksempelvis de 
transeuropæiske net. Når investeringerne 
er fastlagt, skal de prioriteres i henhold til 
deres bidrag til mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner og 
til et fælles europæisk transportområde.
2.6.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
rette investeringerne mod at etablere ny 
infrastruktur og øge kapaciteten for 
eksisterende infrastruktur gennem 
betydelig opgradering.

                                               
1 "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem" COM(2011)0144 endelig udg.
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2.6.6 For så vidt angår søtransport, skal 
havne udvikles som effektive ind- og 
udrejsesteder gennem fuld integration 
med landinfrastrukturen. Projekter 
vedrørende adgang til havne og 
forbindelser til baglandet skal prioriteres.
Udvikling af indre vandveje skal styrke 
deres bidrag til bæredygtige europæiske 
godstransportnet.
2.5.7 Navnlig skal der søges 
komplementaritet mellem investeringer i 
infrastruktur fra EFRU og 
Samhørighedsfonden med delt forvaltning 
og fra Connecting Europe-faciliteten 
(CEF), der er en direkte forvaltet facilitet 
med konkurrencedygtig 
projektudvælgelse. CEF finansierer de 
projekter vedrørende hovednettet (de 
strategisk vigtigste dele af det samlede 
net), som har den største europæiske 
merværdi og ser ud til at være de mest 
komplekse med hensyn til TEN-T i 
forhold til gennemførelse, f.eks. 
manglende forbindelse på tværs af 
grænserne, vigtige flaskehalse og 
knudepunkter i den multimodale trafik. 
Samhørighedsfonden koncentrerer sig om 
projekter med stor europæisk merværdi 
for at afskaffe flaskehalsproblemer inden 
for transportnet, der støtter TEN-T-
infrastruktur, for både hovednettet og det 
samlede net.
2.6.8 Samhørighedsfonden og 
strukturfondene leverer den lokale og 
regionale infrastruktur og deres 
forbindelser til de prioriterede net i EU 
inden for energi og telekommunikation.
2.6.9 CEF supplerer Samhørighedsfonden 
og strukturfondene, da den bidrager til at 
nå de regionale og lokale udviklingsmål, 
for så vidt angår infrastruktur, med 
henblik på at skabe maksimal merværdi 
for et velfungerende integreret indre 
marked og for social, økonomisk og 
territorial samhørighed.
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2.7 IPA, ENPI, EUF
2.7.1 Synergieffekterne mellem de 
eksterne instrumenter og 
samhørighedspolitikken skal øges for at 
forbedre effektiviteten i forhold til at nå 
en række EU-politiske mål. Navnlig skal 
der bygges på synergi og 
komplementaritet med hensyn til Den 
Europæiske Udviklingsfond, 
førtiltrædelsesinstrumentet og det 
europæiske naboskabsinstrument.
2.7.2 Der skal drages fordel af 
synergieffekter mellem territoriale 
samarbejdsaktiviteter under 
samhørighedspolitikken og det 
europæiske naboskabsinstrument, idet der 
skabes dybere territorial integration.
Potentialet for at skabe komplementaritet 
mellem disse instrumenter er stærkest 
med hensyn til grænseoverskridende 
samarbejdsaktiviteter. Medlemsstaterne 
og regionerne skal derfor sikre, at 
eksisterende aktiviteter forbindes med 
nyligt oprettede europæiske grupper for 
territorialt samarbejde, under særlig 
hensyntagen til koordinering og 
udveksling af bedste praksis.

3. Koordineringsmekanisme blandt fonde, 
der er omfattet af FSR

3.1 Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre, at de interventioner, der finansieres 
gennem de fonde, der er omfattet af FSR, 
skaber synergieffekter, og at strømlining 
fører til en nedbringelse af administrative 
omkostninger og arbejdsbyrder på stedet.
3.2 De ministerier og 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for gennemførelsen af de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal arbejde tæt 
sammen i forbindelse med udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af partnerskabsaftalen og 
programmerne. De skal navnlig
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a) identificere indsatsområder, hvor de 
fonde, der er omfattet af FSR, kan 
kombineres som supplement med henblik 
på at nå et eller flere tematiske mål, der er 
fastsat i denne forordning
b) fremme inddragelsen af de 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for en af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og som hører under 
andre forvaltningsmyndigheder og 
relevante ministerier, i forbindelse med 
udarbejdelse af støtteordninger for at 
sikre synergier og undgå overlapning af 
indsatsen og for at fremme en 
multifinansieringstilgang
c) etablere fælles overvågningsudvalg 
vedrørende programmer, der gennemfører 
de fonde, der er omfattet af FSR, og 
udvikle andre fælles forvaltnings- og 
kontrolforanstaltninger med henblik på at 
skabe koordinering mellem de 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
gennemføre de fonde, der er omfattet af 
FSR
d) anvende fælles e-governance-løsninger 
med sigte på ansøgere og modtagere samt 
kvikskranker vedrørende rådgivning om 
de støttemuligheder, der findes gennem 
hver enkelt af de fonde, der er omfattet af 
FSR.

4. Prioriteter for territorial samordning 
(grænseoverskridende, tværnationale og 
interregionale)

4.1 Der ligger et stort potentiale for 
regionaludvikling, jobskabelse og 
samhørighed i samarbejde på tværs af 
administrative grænser og forsøg på at 
overvinde naturlige grænser. Samarbejde 
baseret på et fælles behov i et fælles 
territorium er ofte mest effektivt.
4.2 Grænseoverskridende samarbejde 
opstår ud fra den opfattelse, at mange 
udfordringer ikke standser ved 
administrative grænser. En effektiv 
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reaktion kræver fælles 
samarbejdsforanstaltninger og 
videndeling på det rigtige territoriale plan.
4.3 Endvidere kan grænseregionernes 
iboende potentiale udnyttes gennem lokalt 
orienterede støtteforanstaltninger.
4.4 De to eksisterende makroregionale 
strategier har banet vejen for at 
organisere de interesserede parter i fælles 
foranstaltninger på det hensigtsmæssige 
territoriale plan. Strategierne har øget 
forståelsen af, at det er nødvendigt at 
samarbejde om at håndtere de problemer, 
der ikke kan løses af en enkelt 
medlemsstat, eksempelvis rensning af 
Østersøen eller Donau. Makroregionale 
strategier og andre former for territorialt 
samarbejde kan støttes af både EFRU og 
ESF, og de konkrete vilkår for støtte til 
makroregionale strategier skal være 
beskrevet i programmerne.
4.5 Overvindelse af hindringer skal være 
en del af programmeringen af de fonde, 
som er omfattet af FSR – målsætningerne 
for de eksisterende makroregionale 
strategier skal afspejles i behovsanalysen 
og opstillingen af mål for de relevante 
operationelle programmer fra 
planlægningsfasen og videre frem. Disse 
strategier har ikke tjent deres formål, 
medmindre målsætningerne for de 
makroregionale strategier udgør en del af 
den strategiske planlægning i 
programmerne for samhørighedspolitik i 
de relevante regioner og medlemsstater.
4.6 Samtidig skal medlemsstaterne og 
regionerne sikre, at territoriale 
samarbejdsprogrammer udgør et effektivt 
bidrag til Europa 2020-målene.
Medlemsstaterne og regionerne kan 
således fremme samarbejdet samt teste, 
styre og indføre nye løsninger, idet det 
sikres, at samarbejdet organiseres til støtte 
for de større politiske målsætninger. Om 
nødvendigt skal det territoriale 
samarbejde anvendes til at samle politiske 
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beslutningstagere fra forskellige lande for 
at arbejde mod at løse fælles problemer.
4.7 Medlemsstaterne og regionerne skal 
først og fremmest se de territoriale 
samarbejdsprogrammer som nyttige 
redskaber i forhold til at fjerne hindringer 
for samarbejde, som ville støtte nationale 
og regionale politiske mål med 
indvirkning ud over programområdet.
(I hele bilaget skal formen "skal" erstattes 
med "bør", undtagen med hensyn til 
henvisninger til partnerskabet i 
overensstemmelse med artikel 5, hvor der 
skal anvendes nutid eller "skal".)

Or. en

Ændringsforslag 535
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag -I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -I
Den fælles strategiske ramme

Hensigten med denne ramme er, at den i 
overensstemmelse med artikel 10 skal 
fungere som et redskab til koordinering, 
integration og afbalancering af formålene 
med forskellige politikker i konkrete 
regionale sammenhænge og navnlig som 
et redskab til koordinering og 
afbalancering af 
investeringsprioriteringer i forhold til de 
tematiske mål, der er fastlagt i artikel 9.
Som supplement til rammen i dette bilag 
bør Kommissionen støtte medlemsstaterne 
og regionerne i at vedtage 
ikkeudtømmende lister over anbefalede 
aktiviteter for de FSR-fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning, i 
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form af delegerede retsakter i henhold til 
artikel 142. Denne ikkeudtømmende liste 
bør som en del af den fælles strategiske 
ramme vejlede medlemsstaterne og 
regionerne i, hvordan de kan omsætte de 
tematiske mål, som er fastsat i artikel 9 i 
denne forordning, til programmering 
under hensyntagen til regionernes 
forskellige behov, udfordringer og 
muligheder og den nødvendige 
fleksibilitet for regional bæredygtig 
udvikling.

1. Horisontale principper og tværgående 
udfordringer

1.1 Partnerskab og flerniveaustyring 
1.1.1 Princippet om flerniveaustyring 
kræver en koordineret indsats, der 
gennemføres i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt i 
partnerskab. Det skal desuden tage form 
som operationelt og institutionaliseret 
samarbejde, navnlig med hensyn til 
udarbejdelse og gennemførelse af EU's 
politikker. Eksplicitte henvisninger til 
princippet om flerniveaustyring i denne 
forordning udgør en styrkelse af 
princippet og skaber øget værdi for selve 
samhørighedspolitikken.
1.1.2 Princippet om flerniveaustyring skal 
følges for lettere at kunne opnå social, 
økonomisk og territorial samhørighed 
samt gennemføre EU's prioriteter om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
1.1.3. I henhold til artikel 5 skal 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 
miljøpartnere, ngo'er og organer med 
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ansvar for at fremme ligestilling mellem 
kønnene, ikkeforskelsbehandling og 
ngo'er, som arbejder for social integration 
og organisationer, som er aktive partnere 
på forskellige områder såsom kultur, 
uddannelse og ungdom. Der skal tages 
særligt hensyn til grupper, der kan være 
berørt af programmerne, og som kun 
vanskeligt kan øve indflydelse på disse 
programmer.
1.1.4 Med henblik på at sikre effektiv 
flerniveaustyring skal medlemsstaterne og 
regionerne træffe følgende 
foranstaltninger:
a) iværksættelse af partnerskab i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks som omhandlet i artikel 5 
b) etablering af koordineringsmekanismer 
mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer i overensstemmelse 
med de respektive systemer for 
konstitutionelle beføjelser
c) regelmæssig aflæggelse af rapport om 
gennemførelse af partnerskab.

1.1.5 På alle stadier af gennemførelsen af 
de fonde, der er omfattet af FSR, skal 
partnerskaber organiseres på en sådan 
måde, at de regionale og lokale 
myndigheder involveres direkte i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
programmer samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af sådanne programmer. 
Arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer, andre offentlige 
myndigheder samt organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikkestatslige organisationer 
samt organer, som er ansvarlige for at 
fremme ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, skal også 
involveres med henblik på at sikre 
partnerskab på alle stadier i 
gennemførelsen af politikken. 
Partnerskabet organiseres som følger:
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Partnerne bør repræsentere de forskellige 
territoriale niveauer i overensstemmelse 
med medlemsstaternes institutionelle 
struktur, og partnerskabet skal oprettes 
under overholdelse af følgende 
mindstekrav:
i) de forskellige partneres repræsentation 
skal være baseret på deres respektive 
ansvarsområder under gennemførelsen af 
programmerne,
ii) partnerne udvælger og udpeger deres 
egne medlemmer af 
overvågningsudvalgene og andre 
rådgivende organer og arbejdsgrupper , 
som oprettes under fondene,
iii) overvågningsudvalg er kønsmæssigt 
afbalancerede og mangfoldige i deres 
sammensætning,
iv) listen over medlemmer af 
overvågningsudvalgene og andre 
arbejdsgrupper offentliggøres, 
v) hver udvalgt partner er bekendt med 
sine forpligtelser, for så vidt angår 
fortrolighed og interessekonflikter, som 
følge af specifik uddannelse og 
formalisering af hans pligter i en 
underskrevet erklæring.
b) De berørte partnere skal inddrages 
direkte i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler samt i alle faser af 
planlægningen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
programmerne.
1.1.6 Samarbejdet med partnerne skal 
følge bedste praksis. Hver medlemsstat 
skal sikre et tilstrækkeligt niveau af 
teknisk bistand for at fremme partnernes 
involvering og deltagelse på alle stadier af 
programmeringen.
1.1.7 Medlemsstaterne skal etablere et 
partnerskab under overholdelse af 
følgende mindstekrav med hensyn til 
proceduren: 
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i) rettidig afgivelse af oplysninger under 
drøftelser af strategiske dokumenter

ii) de berørte parter skal have 
tilstrækkelig tid til at analysere 
dokumenterne, konsultere deres 
medlemmer og valgkredse og give 
feedback på dokumenter
iii) de berørte parter skal have passende 
kanaler til at stille spørgsmål eller komme 
med forslag og kommentarer
iv) gennemsigtighed omkring, hvordan 
der er taget højde for partneres forslag og 
kommentarer, herunder en begrundelse i 
tilfælde af afvisning af kommentarer, og
v) udbredelse af resultatet af høringer. 

1.1.8 Desuden bør der tages hensyn til, at 
handicappede har adgang til denne 
proces, for så vidt angår det fysiske miljø.

1.2 Bæredygtig udvikling
1.2.1 Princippet om bæredygtig udvikling 
som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) vedrører et 
fremskridtsbegreb, i henhold til hvilket 
der skal integreres sociale, økonomiske og 
miljømæssige overvejelser i forbindelse 
med overvejelser om trivsel og bedre 
livskvalitet for nuværende og fremtidige 
generationer.
1.2.2 Overvejelser om bæredygtig 
udvikling samt princippet om, at 
forureneren betaler, skal derfor udgøre en 
integreret del af den enkelte plan, fra 
udarbejdelse til gennemførelse og fra 
overvågning til evaluering. Kun i ganske 
særlige tilfælde og under forudsætning af, 
at der er truffet afhjælpende 
foranstaltninger, kan det tillades, at 
princippet om, at forureneren betaler, 
ikke anvendes.
1.2.3 For at håndtere de komplekse 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står over for, skal de 
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iværksætte alle tilgængelige EU-politiske 
instrumenter. Navnlig skal ressourcerne 
rettes mod forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger med henblik på 
bekæmpelse af klimaændringer. Alle nye 
investeringer med støtte fra de fonde, der 
er omfattet af den generelle forordning, 
skal være af en sådan art, at de i sig selv 
er modstandsdygtige over for 
følgevirkningerne af klimaændringer og 
naturkatastrofer.
1.2.4 EFRU og Samhørighedsfonden skal 
forsat foretage store investeringer i 
infrastrukturen i medlemsstaterne og 
regionerne for at opfylde kravene i 
vandrammedirektivet1 og andre relevante 
direktiver. Der findes allerede 
teknologiske løsninger, der er rettet mod 
at bidrage til bæredygtige 
foranstaltninger, og nye er under 
udvikling, og derfor skal EFRU fortsat 
støtte forskningen på dette område. Denne 
støtte skal sigte mod at supplere 
foranstaltninger, der er dækket af 
Horisont 2020. Der kan stilles 
finansiering til foranstaltninger inden for 
biodiversitet til rådighed gennem ELFUL 
og EHFF. ELFUL kan desuden benyttes 
til at bistå arealforvaltere, hvis 
obligatoriske miljøkrav medfører 
områdespecifikke ulemper.
1.2.5 Forfølgelse af en bæredygtig 
udvikling må ikke være en teknisk øvelse.
For at sikre, at dette mål ensrettes i 
forbindelse med driften af de fonde, der er 
omfattet af FSR, på stedet skal 
forvaltningsmyndighederne tage behørigt 
og konsekvent hensyn til dette mål hele 
vejen igennem programmet, og de skal 
benytte en mere aktiv tilgang til 
nedbringelse af indsatsens miljøskadelige 
indvirkninger, bl.a. gennem følgende 
foranstaltninger:

                                               
1 EUT ref. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000.
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a) målretning af investeringer mod de 
mest ressourceeffektive muligheder

b) omhyggelig afvejning af behovet for 
investeringer, hvor sådanne investeringer 
har en betydelig negativ indvirkning på 
miljøet
c) langtidsperspektiv, når man 
sammenligner livscyklusbaserede 
omkostninger ved alternative 
investeringsmetoder
Fremme af grønne offentlige udbud.

1.3 Fremme af ligestilling mellem mænd 
og kvinder og ikkeforskelsbehandling
1.3.1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør tage passende skridt til at fjerne 
ulighed og forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
eller kønsidentitet på alle de forskellige 
gennemførelsesstadier for de fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning.
1.3.2 Medlemsstaterne og regionerne skal 
forfølge målsætningen om ligestilling 
mellem mænd og kvinder og skal træffe 
passende foranstaltninger til forebyggelse 
af enhver form for forskelsbehandling i 
forbindelse med udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af driften af de programmer, 
der er medfinansieret af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og præcist anføre de 
nødvendige foranstaltninger for at tage 
dette princip i betragtning i 
programmerne.
1.3.3 Medlemsstaterne og regionerne bør 
arbejde for ligestilling mellem mænd og 
kvinder som fastsat i artikel 8 i TEUF og 
sikre, at det integreres i forberedelse, 
gennemførelse, kontrol og evaluering af 
aktiviteter under alle FSR-fonde, som er
omfattet af den generelle forordning, og 
integrering af kønsaspektet som et 
bindende princip. Programmer under 
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EFRU, ESF og Samhørighedsfonden bør 
eksplicit specificere det forventede bidrag 
til ligestillingen mellem kønnene ved at 
fastsætte detaljerede mål og instrumenter.
Analyser af kønsaspektet bør indgå i 
analysen af aktivitetens mål.
Overvågningssystemer og indsamling af 
data er også vigtige for at give et klart 
billede af, hvordan programmerne 
opfylder målsætningen om lighed mellem 
kønnene. Fremskridt skal påvises med 
anvendelse af horisontale indikatorer. Der 
bør sikres inddragelse af de relevante 
organer med ansvar for at fremme 
ligestillingen mellem kønnene i 
partnerskabet. Det anbefales kraftigt at 
oprette permanente strukturer eller 
eksplicit overdrage det til en eksisterende 
struktur at rådgive om ligestilling for at 
sørge for den nødvendige ekspertise ved 
forberedelse, overvågning og evaluering 
af SFR-fondene. Øget deltagelse af 
kvinder på arbejdsmarkedet, både som 
arbejdsgivere og arbejdstagere, ville puste 
nyt liv i EU's økonomi. Frigørelse af 
potentialet for en sådan stigning i 
aktiviteten ved at øge kvindernes 
beskæftigelsesprocent er afgørende for at 
nå beskæftigelsesmålene i Europa 2020-
strategien om en beskæftigelse på 75 % 
for kvinder og mænd. Der skal derfor 
findes en løsning på problemet med 
hindringerne for kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, bl.a. ved at mindske 
opdelingen af arbejdsmarkedet efter 
beskæftigelse og sektorer, f.eks. ved at 
fremme kvinders deltagelse i forskning og 
udvikling og ved at inddrage kvinder i 
uddannelse og erhvervsuddannelse i 
"grønne job". Medlemsstaterne og 
regionerne skal med specifikke 
foranstaltninger sikre, at ikke kun ESF, 
men også EFRU, Samhørighedsfonden, 
EHFF og ELFUL finansierer aktiviteter, 
der fremmer kvinders økonomiske 
uafhængighed, bidrager til at opnå en 
hensigtsmæssig balance mellem arbejde 
og familieliv samt øger kvinders 
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muligheder som iværksættere.
1.3.4 Overvågnings- og 
evalueringsprogrammer vil bidrage til at 
måle effekten på ligestilling mellem 
kønnene fra det forventede bidrag fra de 
fonde, der er omfattet af FSR.
1.3.5. 1.3.4a. Ligestillingsorganernes 
udtalelser om programmerne for ESF, 
EFRU og Samhørighedsfonden har til 
formål at sikre, at alle nødvendige 
bestemmelser er opfyldt. Det anbefales 
kraftigt at inddrage ligestillingsorganer 
eller andre organisationer, som er aktive i 
bekæmpelsen af forskelsbehandling, for 
at sørge for den nødvendige ekspertise ved 
planlægning, gennemførelse, overvågning 
og evaluering af støtten.

1.4 Tilgængelighed
1.4.1 Alle produkter og tjenesteydelser, 
der udbydes til offentligheden og er 
medfinansieret af de fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning, skal 
være tilgængelige. Navnlig er adgang til 
bygninger, transport og informations- og 
kommunikationsteknologi vigtig for at 
inddrage dårligt stillede grupper, 
herunder personer med nedsat mobilitet 
og handicappede, navnlig under 
hensyntagen til FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, som trådte i 
kraft den 3. maj 2008, og EU's politikker 
til gennemførelse af FN-konventionen.
Det er vigtigt at se grundigt på behovene 
hos de mennesker, der har den svageste 
tilknytning til arbejdsmarkedet, er 
handicappede, indvandrere, flygtninge og 
asylansøgere, hjemløse og andre grupper, 
der risikerer at ende i fattigdom, børn og 
unge, ældre, etniske minoriteter og andre 
marginaliserede befolkningsgrupper, så 
de kan blive bedre integreret på 
arbejdsmarkedet og deltage fuldt ud i 
samfundet.
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1.4.3 På tværs af alle EU-regioner skal 
medlemsstaterne og regionerne fortsat 
fremme social samhørighed på lige fod 
med økonomisk og territorial 
samhørighed, hvis målene i Europa 2020-
strategien skal kunne opfyldes. Der 
etableres en minimumsandel til ESF for 
hver regionskategori i henhold til 
artikel 84, stk. 3, i forordning (EU) nr. ... 
(den generelle forordning ...), hvorved 
ESF som helhed kommer til at tegne sig 
for mindst 25 % af budgettet til 
samhørighedspolitikken (idet Connecting 
Europe-faciliteten er undtaget).

1.5 Demografi
1.5.1 Tilpasning til demografiske 
forandringer er en af de centrale 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne vil stå over for i de kommende 
årtier. Kombinationen af en faldende 
erhvervsaktiv befolkning og en højere 
andel af pensionister vil lægge yderligere 
pres på medlemsstaternes sociale systemer 
og dermed EU's økonomiske 
konkurrenceevne.
1.5.2 Demografiske forandringer skaber 
nye udfordringer. Denne demografiske 
udvikling skal studeres og imødegås, især 
på regionalt og lokalt plan, hvis 
forskellige udviklingstendenser viser sig. 
Medlemsstaterne og regionerne skal gøre 
brug af de fonde, der er omfattet af FSR, 
for at udvikle skræddersyede strategier 
med henblik på at håndtere de 
demografiske problemer og skabe 
muligheder for udvikling af det nye 
seniormarked.
1.5.3 Forbedrede jobmuligheder for ældre 
vil skabe en lang række fordele for 
befolkningen, samfundet og de offentlige 
budgetter. Medlemsstaterne og regionerne 
skal anvende de fonde, der er omfattet af 
FSR, for at træffe foranstaltninger med 
henblik på at integrere alle aldersgrupper. 
Bedst mulig anvendelse af alle 
eksisterende menneskelige ressourcer, 
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bl.a. gennem foranstaltninger til 
bekæmpelse af ungdomsledigheden, er en 
af de umiddelbare opgaver for de fonde, 
der er omfattet af FSR, i forbindelse med 
at maksimere potentialet for befolkningen 
i hele EU. Dette kan opnås gennem 
forbedret adgang til, minimumsniveau for 
og minimumskvalitet af uddannelse samt 
forbedrede sociale støtteordninger. 
Investeringer i sundhedsinfrastrukturer 
ville desuden tjene målsætninger om et 
langt og sundt arbejdsliv for alle EU-
borgere.
1.5.4 I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres programmer skal medlemsstaterne 
og regionerne tage højde for de 
langsigtede udfordringer ved 
demografiske forandringer. I de regioner, 
der er mest påvirket af demografiske 
forandringer, skal der fastlægges 
foranstaltninger med henblik på følgende:
a) støtte til demografisk fornyelse gennem 
bedre vilkår for familier og en bedre 
balance mellem arbejds-, privat- og 
familieliv
b) øget beskæftigelse, forbedret 
produktivitet og forbedrede økonomiske 
resultater gennem investering i 
uddannelse og forskning
c) fokus på tilstrækkelighed og kvalitet 
vedrørende uddannelse og sociale 
støtteordninger,
og
d) sikring af omkostningseffektiv levering 
af sundhedsydelser og langtidspleje, 
herunder investering i infrastruktur.

1.6 Integreret tilgang
1.6.1 En integreret territorial tilgang er 
afgørende for at reagere effektivt på de 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står overfor. Disse 
udfordringer vedrører indvirkningen fra 
globalisering, miljø- og energihensyn, 
aldringsproblematik og demografiske 
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forandringer, teknologiske forandringer 
og innovationskrav og indkomstforskelle 
og social udskillelse. Disse emners 
komplekse og indbyrdes relaterede art 
betyder, at løsninger skal være 
integrerede, tværsektorielle og 
flerdimensionelle for at blive vellykkede.
1.6.2 I denne forbindelse er det ved hjælp 
af de fonde, der er omfattet af den 
generelle forordning, muligt at kombinere 
beføjelserne fra forskellige EU-fonde i 
integrerede pakker, der er skræddersyet til 
at opfylde specifikke lokale og regionale 
behov.
1.6.3 Når medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder deres strategier og 
programmer med henblik på at fastlægge 
de mest hensigtsmæssige foranstaltninger, 
skal de være særligt opmærksomme på 
overvejende territoriale, strukturelle og 
institutionelle elementer såsom den 
pågældende regions forbindelser, 
beskæftigelsesmønster og arbejdskraftens 
mobilitet, forbindelser mellem by og land, 
lokal indbyrdes afhængighed mellem 
forskellige sektorer, den kulturelle arv, 
aldringen og de demografiske 
forandringer.
1.6.4 Medlemsstaterne og regionerne skal 
analysere, hvilke primære 
samfundsmæssige udfordringer de står 
over for. Som reaktion på disse 
udfordringer skal de desuden overveje 
spørgsmålet om, hvilke konkrete aspekter 
af deres borgeres sundhed de ønsker at få 
indflydelse på og forbedre ved hjælp af 
politikken, og hvordan politikken skal 
udformes og gennemføres i den 
pågældende medlemsstats eller regions 
specifikke kontekst.
1.6.5 Med henblik på at skabe gode 
politikker, der er skræddersyet til 
specifikke regionale behov, skal 
medlemsstaterne og regionerne 
videreudvikle en integreret territorial 
tilgang til udformning og gennemførelse 
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af politik. Den integrerede territoriale 
investeringsmetode bør være det vigtigste 
redskab til at opnå en afbalanceret 
bæredygtig udvikling med potentiale til at 
fremme beskæftigelse, social inklusion og 
velfærd under hensyntagen til relevante 
kontekstuelle aspekter, men med fokus på 
grundlaget i følgende centrale elementer:
a) en evaluering af regionens 
udviklingspotentiale og kapacitet i 
henhold til Europa 2020-strategien
b) en vurdering af de udviklingsmæssige 
udfordringer, som regionen står overfor, 
og dens evne til at håndtere dem
c) hensyntagen til det hensigtsmæssige 
territoriale område og konteksten for 
udformning og gennemførelse af politik i 
henhold til nærhedsprincippet
d) kombination af en eller flere 
komplementære investeringsprioriteter fra 
forskellige tematiske mål i én prioritet 
eller i ét program
e) udformning af de metoder med 
flerniveaustyring, som er nødvendige for 
at sikre en effektiv gennemførelse af 
politikken
f) valg af hensigtsmæssige indikatorer for 
resultater og udfald til anvendelse i 
forbindelse med overvågning og 
evaluering af politikker.

2. Synergieffekter og koordinering af 
fonde, der er omfattet af FSR, med 
instrumenter fra andre EU-politikker

2.1. Indledning
2.1.1 Men henblik på at opnå optimale 
resultater for bæredygtig vækst og 
udvikling lokalt er det vigtigt at 
koordinere alle EU's politikker og 
relaterede instrumenter, som spiller en 
rolle i forhold til at skabe økonomisk, 
social og territorial samhørighed og en 
mere afbalanceret territorial udvikling i 
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EU. Dette skal desuden afspejles i bedre 
koordinering mellem EU's budget og 
medlemsstaternes nationale og 
subnationale budgetter i forhold til 
finansiering af fælles politiske 
prioriteringer samt et forbedret vertikalt 
samarbejde mellem EU og nationale og 
regionale enheder.
2.1.2 Synergier og koordinering betyder 
ikke universalløsninger. I denne 
sammenhæng er det nødvendigt at 
undersøge EU-politikkernes indvirkning i 
regionerne og på samhørigheden 
nærmere med henblik på at fremme 
effektive synergier og at fastlægge og 
fremme den mest hensigtsmæssige måde 
at støtte lokale og regionale investeringer 
på EU-niveau.
2.1.3 Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre sammenhæng i programmerings- og 
gennemførelsesfasen mellem 
interventioner med støtte fra de fonde, der 
er omfattet af FSR, og formålene med 
EU's øvrige politikker. I dette øjemed skal 
de søge at:
a) identificere og udnytte 
komplementariteter mellem forskellige 
EU-instrumenter på nationalt og 
regionalt plan både i planlægningsfasen 
og i forbindelse med gennemførelsen
b) optimere eksisterende strukturer og, 
hvis relevant, etablere nye strukturer, der 
fremmer strategisk bestemmelse af 
prioriteter for de forskellige instrumenter 
og strukturer vedrørende koordinering på 
nationalt plan, undgå overlapning af 
indsatsen og fastlægge områder, hvor der
er behov for yderligere finansiel støtte.
c) udnytte potentialet til at kombinere 
støtte fra forskellige instrumenter fuldt ud 
til at støtte individuelle operationer og 
arbejde tæt sammen med de ansvarlige for 
gennemførelsen af andre nationale 
instrumenter om at skabe 
sammenhængende og strømlinede 
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finansieringsmuligheder for modtagere.

2.2 Horisont 2020
2.2.1 Det er vigtigt at styrke synergien og 
komplementariteten mellem 
samhørighedspolitikken og Horisont 
2020, samtidig med at der etableres en 
klar fordeling af indsatsområderne 
mellem disse.
2.2.2 Det er især vigtigt, at 
medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder en national eller regional 
strategi for forskning og innovation 
vedrørende intelligent specialisering i 
overensstemmelse med det nationale 
reformprogram. Disse strategier skal 
udarbejdes i tæt samarbejde mellem 
nationale eller regionale 
forvaltningsmyndigheder og de 
myndigheder, der er direkte berørt af 
Horisont 2020, men også med inddragelse 
af interessenter såsom universiteter og 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
lokal industri og arbejdsmarkedets parter.
I sådanne innovationsstrategier skal der 
tages højde for både upstream- og 
downstreamforanstaltninger til og fra 
Horisont 2020.
2.2.3 Upstreamforanstaltninger, der skal 
forberede regionale aktører inden for 
forskning og innovation på at deltage i 
projekter under Horisont 2020 ("genvej til 
topkvalitet"), udvikles gennem 
kapacitetsopbygning. Kommunikationen 
og samarbejdet mellem nationale 
kontaktpunkter under Horisont 2020 og 
forvaltningsmyndighederne for de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal styrkes, 
navnlig vedrørende eventuelle udvalgte 
Horisont 2020-projekter, der grundet 
manglende ressourcer ikke er blevet 
finansieret.
2.2.4 Downstreamforanstaltninger skal 
levere midler til at udnytte og udbrede 
resultater inden for forskning og 
innovation, der stammer fra Horisont 
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2020, til markedet, og kan omfatte 
følgende: pilotanlæg og 
demonstrationssteder, konceptbekræftelse 
("proof of concept") og tidlig 
finansiering, startfaciliteter, anvendt 
forskning, specifik industriel kapacitet og 
teknologioverførselskapacitet samt 
klyngestøtte.
2.2.5 Der skal ydes fælles støtte til 
nationale og regionale myndigheder i 
forbindelse med udformning og 
gennemførelse af sådanne 
innovationsstrategier. Støtten kan omfatte 
følgende: støtte til at indkredse 
muligheder for fælles finansiering af 
infrastrukturer til forskning og 
innovation af europæisk interesse, 
fremme af internationalt samarbejde, 
metodologisk støtte gennem peer reviews, 
udveksling af bedste praksis og 
uddannelse på tværs af regioner.
2.2.6 Medlemsstaterne og regionerne bør 
overveje følgende yderligere 
foranstaltninger, der sigter mod at frigøre 
deres potentiale for ekspertise og 
innovation på en sådan måde, at de 
supplerer og skaber synergier med 
Horisont 2020:
a) forbindelse af nye ekspertisecentre og 
innovative regioner i mindre udviklede 
medlemsstater med førende modparter 
andre steder i Europa
b) etablering af forbindelser med 
innovative klynger og anerkendelse af 
ekspertise i mindre udviklede regioner
c) etablering af et "formandskab" for at 
tiltrække særligt dygtige akademikere, 
og
d) ydelse af støtte til internationale 
netværk for forskere og innovatorer.

2.3 LIFE
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2.3.1 Synergier med EU-politiske 
instrumenter (både 
finansieringsinstrumenter og ikke-
finansieringsinstrumenter), der afbøder 
klimaændringer samt bidrager til 
miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet, 
skal udnyttes, hvor dette er muligt.
2.3.2 Idet programmerne vil bidrage til 
målsætningerne om bæredygtig vækst 
gennem stærkere tematisk fokus og et 
styrket princip om bæredygtig udvikling, 
er de i punkt 2.3.1 omhandlede synergier 
iboende i den lovgivningsmæssige ramme 
for de fonde, der er omfattet af FSR.
2.3.3 Der skal opsøges synergier med 
LIFE, navnlig med integrerede projekter 
inden for områderne natur (f.eks. 
økosystemtjenester og biodiversitet), vand, 
affald, luft, afbødning af klimaændringer 
og tilpasning til klimaændringer. 
Koordinering med LIFE skal sikres 
gennem supplerende støtteprojekter samt 
gennem fremme af anvendelsen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
valideret under LIFE-programmet.
2.3.4 Brugen af miljøkonsekvensanalyser, 
bæredygtighedsanalyser, strategiske 
miljøvurderinger og andre relevante 
instrumenter skal fremmes for at tage 
hensyn til biodiversitetstab og 
virkningerne af klimaændringer i 
forbindelse med den fysiske planlægning 
(herunder makroregionale strategier) og 
regional og lokal beslutningstagen.
2.3.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
fremme den grønne infrastruktur, 
miljøinnovation og anvendelse af ny 
teknologi med henblik på at skabe en 
grønnere økonomi.
2.3.6 Kapacitetsopbygning er en 
forudsætning for at levere resultater i 
forhold til disse aktiviteter, og den skal 
øge potentialet samt udvikle færdigheder 
hos både lokale og regionale myndigheder 
og samarbejdspartnere.
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2.3.7 Eftersom de miljømæssige 
udfordringer ikke følger administrative 
skel, er det meget vigtigt, at der etableres 
grænseoverskridende, interregionalt og 
tværnationalt samarbejde blandt 
europæiske, nationale, regionale og 
lokale myndigheder med henblik på at 
beskytte biodiversiteten og 
naturressourcerne på tværs af regionerne.
Bedre udnyttelse af potentialet for 
territorialt samarbejde og udveksling af 
oplysninger, erfaring og bedste praksis 
ville bidrage markant til at nå miljø- og 
klimarelaterede mål.
2.3.8 Desuden skal finansiering fra de 
fonde, der er omfattet af FSR, 
koordineres med støtten fra NER 300-
programmet, som anvender indtægter fra 
auktioneringskvoter under den 
europæiske emissionshandelsordning.1

2.4 Erasmus for Alle
2.4.1 Synergien mellem de fonde, der er 
omfattet af FSR, og programmet Erasmus 
for Alle skal øges for at maksimere 
effektiviteten af de udviklede værktøjer og 
den sociale og økonomiske virkning af 
investering i mennesker.
2.4.2 Investeringen vil i høj grad gavne 
både enkeltpersoner og samfundet som 
helhed ved at bidrage til vækst og 
velstand, skabe bedre interkulturel 
forståelse, give adgang til en bred vifte af 
uddannelses- og undervisningsaktiviteter, 
såvel formelle som uformelle, og give 
impulser til ungdomsinitiativer, 
borgeraktiviteter og rettet mod alle 
generationer. 
2.4.3 Det nye uddannelsesprogram, 
Erasmus for Alle, som foreslået af 
Kommissionen, støtter primært 

                                               
1 EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39-48 2010/670/EU: Kommissionens afgørelse af 3. november 2010 om kriterier 
for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt 
forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier 
for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (2010/670/EU) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32-46.
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tværnationale projekter, mens 
samhørighedspolitikken har en mere 
udtalt regional og national dimension. 
2.4.4 Medlemsstaterne og regionerne 
tilskyndes til at afprøve forskellige 
værktøjer og metoder, der skabes via det 
tværnationale samarbejde ved hjælp af 
Erasmus for Alle, og derefter gennemføre 
disse på deres eget område ved hjælp af de 
fonde, der er omfattet af FSR.
2.4.5 Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre en effektiv koordinering mellem 
samhørighedspolitikken og Erasmus for 
Alle gennem en klar skelnen mellem de 
typer af investeringer og målgrupper, der 
støttes.
2.4.6 Erasmus for Alle skal rette sin støtte 
mod tværnationale projekter, herunder 
mobilitet for studerende, unge og 
personale, mod strategiske partnerskaber 
mellem organisationer og institutioner i 
hele Europa og mod foranstaltninger, der 
støtter udarbejdelse og gennemførelse af 
politikker. 
2.4.7 De primære prioriterede 
investeringsmål for 
samhørighedspolitikken vil være 
uddannelse (støtte til infrastrukturer til 
børnehaver, grundskoler og 
overbygninger, universiteter), 
arbejdsmarkedsuddannelse (for at sikre, 
støtte til alle voksne, der søger arbejde 
eller ønsker karriereskift, på samme måde 
som tidligere under delprogrammet 
Leonardo da Vinci, foranstaltningen PLM 
"People in the Labour Market") og 
voksne studerende generelt.
2.4.8 Endvidere vil der blive skabt 
forbedrede resultater ved at øge midlerne 
til mobilitet og finansiering af aktiviteter, 
der ensretter bedste praksis og innovative 
projekter, som er fastlagt på EU-plan 
under det nye program for uddannelse, 
ungdom og sport, hvorved der sikres en 
reel, gennemsigtig og let tilgængelig 
kommunikation til borgerne på EU-plan 
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og på nationalt og regionalt plan.

2.5 EU-programmet for social udvikling 
og innovation
2.5.1 Synergien mellem de fonde, der er 
dækket af FSR og EU-programmet for 
social udvikling og innovation, bør øges 
med henblik på at bidrage til 
gennemførelsen af Europa 2020-
strategien og strategiens overordnede mål, 
flagskibsinitiativer, integrerede 
retningslinjer og initiativet "muligheder 
for unge" gennem økonomisk støtte med 
henblik på at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau af høj kvalitet og 
med bæredygtig beskæftigelse, sikre 
passende og anstændig social beskyttelse, 
bekæmpe social udstødelse og fattigdom 
samt forbedre arbejdsvilkårene og 
beskæftigelses- og uddannelsessituationen 
for unge.
2.5.2. 2.5.2 Kommissionen skal i 
samarbejde med medlemsstaterne sikre, at 
foranstaltninger, der gennemføres under 
strukturfondene, særlig ESF, og under 
EU-programmet for social udvikling og 
innovation er i overensstemmelse med og 
supplerer andre EU-aktiviteter på 
områder såsom social dialog, retlige 
anliggender og grundlæggende 
rettigheder, lige muligheder, uddannelse, 
erhvervsuddannelse, børns rettigheder og 
velfærd, ungdomspolitik, 
migrationspolitik, forskning og 
innovation, iværksætterånd, sundhed, 
arbejdsvilkår, udvidelse og eksterne 
forbindelser samt overordnet økonomisk 
politik.
2.5. 3 I grænseregioner spiller EURES' 
grænseoverskridende partnerskaber en 
vigtig rolle i udviklingen af et egentlig 
europæisk arbejdsmarked. EURES' 
grænseoverskridende partnerskaber bør 
derfor fortsat støttes gennem horisontale 
EU-aktiviteter, der kan suppleres af 
nationale ressourcer eller af ESF.
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2.5.4 Med henblik på at sikre 
komplementaritet skal foranstaltninger 
under EU-programmet for social 
udvikling og innovation koordineres tæt 
med dem, der gennemføres inden for 
rammerne af samhørighedspolitikken. 
Medlemsstaterne skal koordinere 
tilsvarende foranstaltninger under FSR-
fondene, særlig under ESF og EFRU, 
med foranstaltninger under søjlen for 
mikrofinansiering og social 
iværksætterånd i EU-programmet for 
social udvikling og innovation, der er 
rettet mod øget adgang til og 
mikrofinansierings tilgængelighed for 
personer, der har mistet eller er i fare for 
at miste deres job, eller som har svært ved 
at komme ind på eller vende tilbage til 
arbejdsmarkedet, samt mod personer, der 
er i fare for social udstødelse, og sårbare 
personer, der er dårligt stillet i forbindelse 
med adgang til det konventionelle 
lånemarked, og som ønsker at starte deres 
egne mikrovirksomheder, inklusive 
selvstændig virksomhed, samt mod 
mikrovirksomheder, særligt inden for 
social økonomi, og mikrovirksomheder, 
der ansætter personer, som er dårligt 
stillet på arbejdsmarkedet.
2.5.5 På Europa-Parlamentets initiativ 
støtter aksen Ungdomsinitiativ inden for 
EU-programmet for social udvikling og 
innovation foranstaltninger for personer 
under 25 år bl.a. foranstaltninger, der 
skal hindre tidligt skolefrafald, f.eks. 
gennem hjælp til at vende tilbage til 
skolebænken med henblik på at udvikle 
færdigheder, der er relevante for 
arbejdsmarkedet, for at bringe arbejde og 
uddannelse tættere sammen, understøtte 
den første arbejdserfaring og praktisk 
undervisning med henblik på at give unge 
mennesker mulighed for at erhverve både 
de relevante færdigheder og 
arbejdserfaring og kvalitet i elev- og 
lærlingetid og fremme deres adgang til 
arbejdsmarkedet. Med henblik på at 
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styrke disse foranstaltninger bør 
medlemsstaterne iværksætte tilsvarende 
foranstaltninger i programmerne under 
FSR-fondene.

2.5 CEF + TEN, energi- og 
telekommunikationsnet
2.6.1 Med henblik på at maksimere den 
europæiske merværdi skal EFRU og 
Samhørighedsfonden, de transeuropæiske 
net og Connecting Europe-faciliteten 
(CEF) planlægges i tæt samarbejde for at 
sikre, at der skabes forudsætninger for 
optimale forbindelser mellem forskellige 
typer af infrastruktur (inden for transport, 
energi og telekommunikation) på lokalt, 
regionalt og nationalt plan samt i hele 
EU. Der skal sikres maksimal 
løftestangsvirkning, for så vidt angår 
midlerne vedrørende projekter med en 
europæisk dimension og rettet mod det 
indre marked, navnlig prioriterede 
transport- og energinet og digitale net.
2.6.2 På samme måde som den nationale 
infrastruktur skal planlægges 
sammenhængende, både ved at tage højde 
for etablering af grænseoverskridende 
forbindelser i EU og ved at etablere 
tværregionale forbindelser i en 
medlemsstat, skal planer baseres på et 
faktisk og projekteret transportbehov og 
identificere manglende forbindelser og 
flaskehalsproblemer. Investering i 
regionale forbindelser til det samlede net 
og til hovednettet i det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T) skal sikre, at by- og 
landområder drager fordel af de 
muligheder, der skabes af store net.
2.6.3 Prioritering af investeringer, som 
har effekt ud over en medlemsstats 
grænser, skal koordineres med TEN-T-
planlægning, således at investeringer fra 
EFRU og Samhørighedsfonden i 
transportinfrastruktur er i fuld 
overensstemmelse med TEN-T-
retningslinjerne, der fastsætter EU's 
transportprioriteringer, herunder 
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følgende: imødegåelse af udfordringen 
med klimaændringer, fremtidig udvikling 
af et integreret TEN-T-net og det 
multimodale korridorkoncept.
2.6.4 Kommissionens hvidbog om 
transport1 fastsætter en vision for et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem og understreger, at en 
betydelig nedbringelse af drivhusgasser er 
påkrævet i transportsektoren. For de 
fonde, der er omfattet af FSR, betyder 
dette, at der skal fokuseres på bæredygtige 
transportformer og investering i områder, 
der skaber den største europæiske 
merværdi, eksempelvis de 
transeuropæiske net. Når investeringerne 
er fastlagt, skal de prioriteres i henhold til 
deres bidrag til mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner og 
til et fælles europæisk transportområde.
2.6.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
rette investeringerne mod at etablere ny 
infrastruktur og øge kapaciteten for 
eksisterende infrastruktur gennem 
betydelig opgradering.
2.6.6 For så vidt angår søtransport, skal 
havne udvikles som effektive ind- og 
udrejsesteder gennem fuld integration 
med landinfrastrukturen. Projekter 
vedrørende adgang til havne og 
forbindelser til baglandet skal prioriteres.
Udvikling af indre vandveje skal styrke 
deres bidrag til bæredygtige europæiske 
godstransportnet.
2.6.7 Navnlig skal der søges 
komplementaritet mellem investeringer i 
infrastruktur fra EFRU og 
Samhørighedsfonden med delt forvaltning 
og fra Connecting Europe-faciliteten 
(CEF), der er en direkte forvaltet facilitet 
med konkurrencedygtig 
projektudvælgelse. CEF finansierer de 
projekter vedrørende hovednettet (de 

                                               
1 "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem" COM(2011)0144 endelig udg.
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strategisk vigtigste dele af det samlede 
net), som har den største europæiske 
merværdi og ser ud til at være de mest 
komplekse med hensyn til TEN-T i 
forhold til gennemførelse, f.eks. 
manglende forbindelse på tværs af 
grænserne, vigtige flaskehalse og 
knudepunkter i den multimodale trafik. 
Samhørighedsfonden koncentrerer sig om 
projekter med stor europæisk merværdi 
for at afskaffe flaskehalsproblemer inden 
for transportnet, der støtter TEN-T-
infrastruktur, for både hovednettet og det 
samlede net.
2.6.8 Samhørighedsfonden og 
strukturfondene leverer den lokale og 
regionale infrastruktur og deres 
forbindelser til de prioriterede net i EU 
inden for energi og telekommunikation.
2.6.9 CEF supplerer Samhørighedsfonden 
og strukturfondene, da den bidrager til at 
nå de regionale og lokale udviklingsmål, 
for så vidt angår infrastruktur, med 
henblik på at skabe maksimal merværdi 
for et velfungerende integreret indre 
marked og for social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

2.7 IPA, ENPI, EUF
2.7.1 Synergieffekterne mellem de 
eksterne instrumenter og 
samhørighedspolitikken skal øges for at 
forbedre effektiviteten i forhold til at nå 
en række EU-politiske mål. Navnlig skal 
der bygges på synergi og 
komplementaritet med hensyn til Den 
Europæiske Udviklingsfond, 
førtiltrædelsesinstrumentet og det 
europæiske naboskabsinstrument.
2.7.2 Der skal drages fordel af 
synergieffekter mellem territoriale 
samarbejdsaktiviteter under 
samhørighedspolitikken og det 
europæiske naboskabsinstrument, idet der 
skabes dybere territorial integration.
Potentialet for at skabe komplementaritet 
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mellem disse instrumenter er stærkest 
med hensyn til grænseoverskridende 
samarbejdsaktiviteter. Medlemsstaterne 
og regionerne skal derfor sikre, at 
eksisterende aktiviteter forbindes med 
nyligt oprettede europæiske grupper for 
territorialt samarbejde, under særlig 
hensyntagen til koordinering og 
udveksling af bedste praksis.

3. Koordineringsmekanisme blandt fonde, 
der er omfattet af FSR

3.1 Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre, at de interventioner, der finansieres 
gennem de fonde, der er omfattet af FSR, 
skaber synergieffekter, og at strømlining 
fører til en nedbringelse af administrative 
omkostninger og arbejdsbyrder på stedet.
3.2 De ministerier og 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for gennemførelsen af de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal arbejde tæt 
sammen i forbindelse med udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af partnerskabsaftalen og 
programmerne. De skal navnlig:
a) identificere indsatsområder, hvor de 
fonde, der er omfattet af FSR, kan 
kombineres som supplement med henblik 
på at nå et eller flere tematiske mål, der er 
fastsat i denne forordning
b) fremme inddragelsen af de 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for en af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og som hører under 
andre forvaltningsmyndigheder og 
relevante ministerier, i forbindelse med 
udarbejdelse af støtteordninger for at 
sikre synergier og undgå overlapning af 
indsatsen og for at fremme en 
multifinansieringstilgang
c) etablere fælles overvågningsudvalg 
vedrørende programmer, der gennemfører 
de fonde, der er omfattet af FSR, og 
udvikle andre fælles forvaltnings- og 
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kontrolforanstaltninger med henblik på at 
skabe koordinering mellem de 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
gennemføre de fonde, der er omfattet af 
FSR
d) anvende fælles e-governance-løsninger 
med sigte på ansøgere og modtagere samt 
kvikskranker vedrørende rådgivning om 
de støttemuligheder, der findes gennem 
hver enkelt af de fonde, der er omfattet af 
FSR.

4. Prioriteter for territorial samordning 
(grænseoverskridende, tværnationale og 
interregionale)

4.1 Der ligger et stort potentiale for 
regionaludvikling, jobskabelse og 
samhørighed i samarbejde på tværs af 
administrative grænser og forsøg på at 
overvinde naturlige grænser. Samarbejde 
baseret på et fælles behov i et fælles 
territorium er ofte mest effektivt.
4.2 Grænseoverskridende samarbejde 
opstår ud fra den opfattelse, at mange 
udfordringer ikke standser ved 
administrative grænser. En effektiv 
reaktion kræver fælles 
samarbejdsforanstaltninger og 
videndeling på det rigtige territoriale plan.
4.3 Endvidere kan grænseregionernes 
iboende potentiale udnyttes gennem lokalt 
orienterede støtteforanstaltninger.
4.4 De to eksisterende makroregionale 
strategier har banet vejen for at 
organisere de interesserede parter i fælles 
foranstaltninger på det hensigtsmæssige 
territoriale plan. Strategierne har øget 
forståelsen af, at det er nødvendigt at 
samarbejde om at håndtere de problemer, 
der ikke kan løses af en enkelt 
medlemsstat, eksempelvis rensning af 
Østersøen eller Donau. Makroregionale 
strategier og andre former for territorialt 
samarbejde kan støttes af både EFRU og 
ESF, og de konkrete vilkår for støtte til 
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makroregionale strategier skal være 
beskrevet i programmerne.
4.5 Overvindelse af hindringer skal være 
en del af programmeringen af de fonde, 
som er omfattet af FSR – målsætningerne 
for de eksisterende makroregionale 
strategier skal afspejles i behovsanalysen 
og opstillingen af mål for de relevante 
operationelle programmer fra 
planlægningsfasen og videre frem. Disse 
strategier har ikke tjent deres formål, 
medmindre målsætningerne for de 
makroregionale strategier udgør en del af 
den strategiske planlægning i 
programmerne for samhørighedspolitik i 
de relevante regioner og medlemsstater.
4.6 Samtidig skal medlemsstaterne og 
regionerne sikre, at territoriale 
samarbejdsprogrammer yder et effektivt 
bidrag til Europa 2020-målene.
Medlemsstaterne og regionerne kan 
således fremme samarbejdet samt teste, 
styre og indføre nye løsninger, idet det 
sikres, at samarbejdet organiseres til støtte 
for de større politiske målsætninger. Om 
nødvendigt skal det territoriale 
samarbejde anvendes til at samle politiske 
beslutningstagere fra forskellige lande for 
at arbejde mod at løse fælles problemer.
4.7 Medlemsstaterne og regionerne skal 
først og fremmest se de territoriale 
samarbejdsprogrammer som nyttige 
redskaber i forhold til at fjerne hindringer 
for samarbejde, som ville støtte nationale 
og regionale politiske mål med 
indvirkning ud over programområdet.
(I hele bilaget skal formen "skal" erstattes 
med "bør", undtagen med hensyn til 
henvisninger til partnerskabet i 
overensstemmelse med artikel 5, hvor der 
skal anvendes nutid eller "skal".)

Or. en

Ændringsforslag 536
Sergio Gutiérrez Prieto
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for S&D-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag -I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -I
Den fælles strategiske ramme

Hensigten med denne ramme er, at den i 
overensstemmelse med artikel 10 skal 
fungere som et redskab til koordinering, 
integration og afbalancering af formålene 
med forskellige politikker i konkrete 
regionale sammenhænge og navnlig som 
et redskab til koordinering og 
afbalancering af 
investeringsprioriteringer i forhold til de 
tematiske mål, der er fastlagt i artikel 9.

1. Horisontale principper og tværgående 
udfordringer

1.1 Partnerskab og flerniveaustyring 
1.1.1 Princippet om flerniveaustyring 
kræver en koordineret indsats, der 
gennemføres i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt i 
partnerskab. Det skal desuden tage form 
som operationelt og institutionaliseret 
samarbejde, navnlig med hensyn til 
udarbejdelse og gennemførelse af EU's 
politikker. Eksplicitte henvisninger til 
princippet om flerniveaustyring i denne 
forordning udgør en styrkelse af 
princippet og skaber øget værdi for selve 
samhørighedspolitikken.
1.1.2 Princippet om flerniveaustyring skal 
følges for lettere at kunne opnå social, 
økonomisk og territorial samhørighed 
samt gennemføre EU's prioriteter om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
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1.1.3 Med henblik på at sikre effektiv 
flerniveaustyring skal medlemsstaterne og 
regionerne træffe følgende 
foranstaltninger:
a) iværksættelse af partnerskab i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks som omhandlet i artikel 5 
b) etablering af koordineringsmekanismer 
mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer i overensstemmelse 
med de respektive systemer for 
konstitutionelle beføjelser
c) regelmæssig aflæggelse af rapport om 
gennemførelse af partnerskab.

1.1.4 På alle stadier af gennemførelsen af 
de fonde, der er omfattet af FSR, skal 
partnerskaber organiseres på en sådan 
måde, at de regionale og lokale 
myndigheder involveres direkte i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
programmer samt i planlægningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af sådanne programmer. 
Arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer, andre offentlige 
myndigheder samt organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikkestatslige organisationer 
samt organer, som er ansvarlige for at 
fremme ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, skal også 
involveres med henblik på at sikre 
partnerskab på alle stadier i 
gennemførelsen af politikken.

1.2 Bæredygtig udvikling
1.2.1 Princippet om bæredygtig udvikling
som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) vedrører et 
fremskridtsbegreb i henhold til hvilket der 
skal integreres sociale, økonomiske og 
miljømæssige overvejelser i forbindelse 
med overvejelser om trivsel og bedre 
livskvalitet for nuværende og fremtidige 
generationer.
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1.2.2 Overvejelser om bæredygtig 
udvikling samt princippet om, at 
forureneren betaler, skal derfor udgøre en 
integreret del af den enkelte plan, fra 
udarbejdelse til gennemførelse og fra 
overvågning til evaluering. Kun i ganske 
særlige tilfælde og under forudsætning af, 
at der er truffet afhjælpende 
foranstaltninger, kan det tillades, at 
princippet om, at forureneren betaler, 
ikke anvendes.
1.2.3 For at håndtere de komplekse 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står overfor, skal de 
iværksætte alle tilgængelige EU-politiske 
instrumenter. Navnlig skal ressourcerne 
rettes mod forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger med henblik på 
bekæmpelse af klimaændringer. Alle nye 
investeringer med støtte fra de fonde, der 
er omfattet af den generelle forordning, 
skal være af en sådan art, at de i sig selv 
er modstandsdygtige over for 
følgevirkningerne af klimaændringer og 
naturkatastrofer.
1.2.4 EFRU og Samhørighedsfonden skal 
forsat foretage store investeringer i
infrastrukturen i medlemsstaterne og 
regionerne for at opfylde kravene i 
vandrammedirektivet1 og andre relevante 
direktiver. Der findes allerede 
teknologiske løsninger, der er rettet mod 
at bidrage til bæredygtige 
foranstaltninger, og nye er under 
udvikling, og derfor skal EFRU fortsat 
støtte forskningen på dette område. Denne 
støtte skal sigte mod at supplere 
foranstaltninger, der er dækket af 
Horisont 2020. Der kan stilles 
finansiering til foranstaltninger inden for 
biodiversitet til rådighed gennem ELFUL 
og EHFF. ELFUL kan desuden benyttes 
til at bistå arealforvaltere, hvis 
obligatoriske miljøkrav medfører 
områdespecifikke ulemper.

                                               
1 EUT ref. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000.
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1.2.5 Forfølgelse af en bæredygtig 
udvikling må ikke være en teknisk øvelse.
For at sikre, at dette mål ensrettes i 
forbindelse med driften af de fonde, der er 
omfattet af FSR, på stedet skal 
forvaltningsmyndighederne tage behørigt 
og konsekvent hensyn til dette mål hele 
vejen igennem programmet, og de skal 
benytte en mere aktiv tilgang til 
nedbringelse af indsatsens miljøskadelige 
indvirkninger, bl.a. gennem følgende 
foranstaltninger:
a) målretning af investeringer mod de 
mest ressourceeffektive muligheder

b) omhyggelig afvejning af behovet for 
investeringer, hvor sådanne investeringer 
har en betydelig negativ indvirkning på 
miljøet
c) langtidsperspektiv, når man 
sammenligner livscyklusbaserede 
omkostninger ved alternative 
investeringsmetoder
d) øget anvendelse af grønne offentlige 
udbud.

1.3 Fremme af ligestilling mellem mænd 
og kvinder og ikkeforskelsbehandling
1.3.1 Medlemsstaterne og regionerne skal 
på alle gennemførelsesstadier af de fonde, 
der er omfattet af FSR, øge indsatsen for 
at fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.
1.3.2 Medlemsstaterne og regionerne skal 
forfølge målsætningen om ligestilling 
mellem mænd og kvinder og skal træffe 
passende foranstaltninger til forebyggelse 
af enhver form for forskelsbehandling i 
forbindelse med udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af driften af de programmer, 
der er medfinansieret af de fonde, der er 
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omfattet af FSR, og præcist anføre de 
nødvendige foranstaltninger for at tage 
dette princip i betragtning i 
programmerne.
1.3.3 Øget deltagelse af kvinder på 
arbejdsmarkedet, både som arbejdsgivere 
og arbejdstagere, ville puste nyt liv i EU's 
økonomi. Frigørelse af potentialet for en 
sådan stigning i aktiviteten ved at øge 
kvindernes beskæftigelsesprocent er 
afgørende for at nå beskæftigelsesmålene 
i Europa 2020. Der skal derfor findes en 
løsning på problemet med hindringerne 
for kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne og 
regionerne skal sikre, at ikke kun ESF, 
men også EFRU, Samhørighedsfonden, 
EHFF og ELFUL finansierer aktiviteter, 
der fremmer kvinders økonomiske 
uafhængighed, bidrager til at opnå en 
hensigtsmæssig balance mellem arbejde 
og familieliv samt øger kvinders 
muligheder som iværksættere.
1.3.4 Overvågnings- og 
evalueringsprogrammer vil bidrage til at 
måle effekten på ligestilling mellem 
kønnene fra det forventede bidrag fra de 
fonde, der er omfattet af FSR.

1.4 Tilgængelighed
1.4.1 Alle produkter og tjenesteydelser, 
der udbydes til offentligheden og er 
medfinansieret af de fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning, skal 
være tilgængelige. Navnlig er adgang til 
bygninger, transport og informations- og 
kommunikationsteknologi vigtig med 
henblik på integration af dårligt stillede 
samfundsgrupper, herunder 
handicappede.
1.4.2 Det er vigtigt at se grundigt på 
behovene hos de mennesker, der har den 
svageste tilknytning til arbejdsmarkedet.
Principperne om ligebehandling og 
forbud mod forskelsbehandling er 
grundstenene i EU's grundlæggende 
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rettigheder og værdier. EU's lovgivning 
om forbud mod forskelsbehandling har 
højnet beskyttelsesniveauet væsentligt i 
hele EU, men man har endnu ikke opnået 
lighed på arbejdsmarkedet, særlig ikke for 
de dårligt stillede befolkningsgrupper.
1.4.3 Der bør sættes særlig fokus på unge 
arbejdsløse, ældre, handicappede, 
romaerne, indvandrere, flygtninge og 
asylansøgere, hjemløse og andre grupper, 
der risikerer at ende i fattigdom, for at 
gøre det muligt for dem at blive bedre 
integreret på arbejdsmarkedet og at 
deltage fuldt ud i samfundet.
1.4.4 På tværs af alle EU-regioner skal 
medlemsstaterne og regionerne fortsat 
fremme social samhørighed, på lige fod 
med økonomisk og territorial 
samhørighed, hvis målene i EU 2020-
strategien skal kunne opfyldes.

1.5 Demografi
1.5.1 Tilpasning til demografiske 
forandringer er en af de centrale 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne vil stå over for i de kommende 
årtier. Kombinationen af en faldende 
erhvervsaktiv befolkning og en højere 
andel af pensionister vil lægge yderligere 
pres på medlemsstaternes sociale systemer 
og dermed EU's økonomiske 
konkurrenceevne.
1.5.2 Demografiske forandringer skaber 
nye udfordringer. Denne demografiske 
udvikling skal studeres og imødegås, især 
på regionalt og lokalt plan, hvis 
forskellige udviklingstendenser viser sig. 
Medlemsstaterne og regionerne skal gøre 
brug af de fonde, der er omfattet af FSR, 
for at udvikle skræddersyede strategier 
med henblik på at håndtere de 
demografiske problemer og skabe 
muligheder for udvikling af det nye 
seniormarked.
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1.5.3 Forbedrede jobmuligheder for ældre 
vil skabe en lang række fordele for 
befolkningen, samfundet og de offentlige 
budgetter. Medlemsstaterne og regionerne 
skal anvende de fonde, der er omfattet af 
FSR, for at træffe foranstaltninger med 
henblik på at integrere alle aldersgrupper. 
Bedst mulig anvendelse af alle 
eksisterende menneskelige ressourcer, 
bl.a. gennem foranstaltninger til 
bekæmpelse af ungdomsledigheden, er en 
af de umiddelbare opgaver for de fonde, 
der er omfattet af FSR, i forbindelse med 
at maksimere potentialet for befolkningen 
i hele EU. Dette kan opnås gennem 
forbedret adgang til, minimumsniveau for 
og minimumskvalitet af uddannelse samt 
forbedrede sociale støtteordninger. 
Investeringer i sundhedsinfrastrukturer 
ville desuden tjene målsætninger om et 
langt og sundt arbejdsliv for alle EU-
borgere.
1.5.4 I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres programmer skal medlemsstaterne 
og regionerne tage højde for de 
langsigtede udfordringer ved 
demografiske forandringer. I de regioner, 
der er mest påvirket af demografiske 
forandringer, skal der fastlægges 
foranstaltninger med henblik på følgende:
a) støtte til demografisk fornyelse gennem 
bedre vilkår for familier og en bedre 
balance mellem arbejds- og familieliv
b) øget beskæftigelse, forbedret 
produktivitet og forbedrede økonomiske 
resultater gennem investering i 
uddannelse og forskning
c) fokus på tilstrækkelighed og kvalitet 
vedrørende uddannelse og sociale 
støtteordninger, og
d) sikring af levering af universelle 
sundhedsydelser af høj kvalitet og 
langtidspleje, herunder investering i 
infrastruktur.
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1.6 Beskæftigelse
1.6.1 Medlemsstaterne og regionerne bør 
sikre fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, jf. artikel 9 i TEUF.
Medlemsstaterne og regionerne skal sikre, 
at det integreres i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af foranstaltninger under 
alle FSR-fondene, og at 
beskæftigelsesegnethed integreres som et 
bindende princip i forbindelse med 
EFRU's, ESF's og Samhørighedsfondens 
programmer.
1.6.2 De nationale, regionale og lokale 
myndigheder og andre relevante 
myndigheder skal beskrive de projekter, 
som vil få størst virkning i form af 
jobskabelse med henblik på at sikre social 
samhørighed. Fondene skal være særlig 
opmærksomme på regioner og 
virksomheder, der er berørt af 
omstrukturering og flytning.
1.6.3 Skabelse af kvalitetsarbejdspladser 
for unge i de regioner, hvor der er en høj 
ungdomsarbejdsløshed sammenlignet med 
EU-gennemsnittet, skal være en prioritet.

1.7 Bekæmpelse af fattigdom og social 
integration
1.7.1 Projekter, der kombinerer 
beskæftigelsesmål og -strategier, men 
også aktiv integration, som f.eks. 
projekter, der forstærker solidariteten 
mellem generationerne på regionalt og 
lokalt plan, eller som i særlig grad 
bidrager til ligestilling mellem kønnene og 
aktiv integration af sårbare grupper, 
herunder fattige arbejdstagere, skal 
prioriteres.

1.8 Integreret tilgang
1.8.1 En integreret territorial tilgang er 
afgørende for at reagere effektivt på de 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står overfor. Disse 
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udfordringer vedrører indvirkningen fra 
globalisering, miljø- og energihensyn, 
aldringsproblematik og demografiske 
forandringer, teknologiske forandringer 
og innovationskrav og indkomstforskelle 
og social udskillelse. Disse emners 
komplekse og indbyrdes relaterede art 
betyder, at løsninger skal være 
integrerede, tværsektorielle og 
flerdimensionelle for at blive vellykkede.
1.8.2 I denne forbindelse er det ved hjælp 
af de fonde, der er omfattet af FSR, 
muligt at kombinere beføjelserne fra 
forskellige EU-fonde i integrerede pakker, 
der er skræddersyet til at opfylde 
specifikke lokale og regionale behov.
1.8.3 I de mest ugunstigt stillede områder 
kan social udstødelse kun behandles med 
held inden for rammerne af omfattende, 
flerfondsprogrammer, som vedrører 
sideløbende udvikling af menneskelige 
ressourcer og social infrastruktur. Derfor 
er det vigtigt at sikre synergien mellem 
ESF og EFRU.
1.8.4 Når medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder deres strategier og 
programmer med henblik på at fastlægge 
de mest hensigtsmæssige foranstaltninger, 
skal de være særligt opmærksomme på 
overvejende territoriale, strukturelle og 
institutionelle elementer såsom den 
pågældende regions forbindelser, 
beskæftigelsesmønster og arbejdskraftens 
mobilitet, forbindelser mellem by og land, 
lokal indbyrdes afhængighed mellem 
forskellige sektorer, den kulturelle arv, 
aldringen og de demografiske 
forandringer osv.
1.8.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
analysere, hvilke primære 
samfundsmæssige udfordringer de står 
overfor. Som reaktion på disse 
udfordringer skal de desuden overveje 
spørgsmålet om, hvilke konkrete aspekter 
af deres borgeres sundhed de ønsker at få 
indflydelse på og forbedre ved hjælp af 
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politikken, og hvordan politikken skal
udformes og gennemføres i den 
pågældende medlemsstats eller regions 
specifikke kontekst.
1.8.6 Med henblik på at skabe gode 
politikker, der er skræddersyet til 
specifikke regionale behov, skal 
medlemsstaterne og regionerne 
videreudvikle en integreret territorial 
tilgang til udformning og gennemførelse 
af politik under hensyntagen til relevante 
kontekstuelle aspekter, men med fokus på 
grundlaget i følgende centrale elementer:
a) en evaluering af regionens 
udviklingspotentiale og kapacitet i 
henhold til Europa 2020-strategien
b) en vurdering af de udviklingsmæssige 
udfordringer, som regionen står overfor, 
og dens evne til at håndtere dem
c) hensyntagen til det hensigtsmæssige 
territoriale område og konteksten for 
udformning og gennemførelse af politik i 
henhold til nærhedsprincippet
d) udformning af de metoder med 
flerniveaustyring, som er nødvendige for 
at sikre en effektiv gennemførelse af 
politikken
e) valg af hensigtsmæssige indikatorer for 
resultater og udfald til anvendelse i 
forbindelse med overvågning og 
evaluering af politikker.

2. Synergieffekter og koordinering af 
fonde, der er omfattet af FSR, med 
instrumenter fra andre EU-politikker

2.1. Indledning
2.1.1 Men henblik på at opnå optimale 
resultater for bæredygtig vækst og 
udvikling lokalt er det vigtigt at 
koordinere alle EU's politikker og 
relaterede instrumenter, som spiller en 
rolle i forhold til at skabe økonomisk, 
social og territorial samhørighed og en 
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mere afbalanceret territorial udvikling i 
EU. Dette skal desuden afspejles i bedre 
koordinering mellem EU's budget og 
medlemsstaternes nationale og 
subnationale budgetter i forhold til 
finansiering af fælles politiske 
prioriteringer samt et forbedret vertikalt 
samarbejde mellem EU og nationale og 
regionale enheder.
2.1.2 Synergier og koordinering betyder 
ikke universalløsninger. I denne 
sammenhæng er det nødvendigt at 
undersøge EU-politikkernes indvirkning i 
regionerne og på samhørigheden 
nærmere med henblik på at fremme 
effektive synergier og at fastlægge og 
fremme den mest hensigtsmæssige måde 
at støtte lokale og regionale investeringer 
på EU-niveau.
2.1.3 Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre sammenhæng i programmerings- og 
gennemførelsesfasen mellem 
interventioner med støtte fra de fonde, der 
er omfattet af FSR, og formålene med 
EU's øvrige politikker. I dette øjemed skal 
de søge at:
a) identificere og udnytte 
komplementariteter mellem forskellige 
EU-instrumenter på nationalt og 
regionalt plan både i planlægningsfasen 
og i forbindelse med gennemførelsen
b) optimere eksisterende strukturer og, 
hvis relevant, etablere nye strukturer, der 
fremmer strategisk bestemmelse af 
prioriteter for de forskellige instrumenter 
og strukturer vedrørende koordinering på 
nationalt plan, undgå overlapning af 
indsatsen og fastlægge områder, hvor der 
er behov for yderligere finansiel støtte.
c) udnytte potentialet til at kombinere 
støtte fra forskellige instrumenter fuldt ud 
til at støtte individuelle operationer og 
arbejde tæt sammen med de ansvarlige for 
gennemførelsen af andre nationale 
instrumenter om at skabe 
sammenhængende og strømlinede 
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finansieringsmuligheder for modtagere.

2.2 Horisont 2020
2.2.1 Det er vigtigt at styrke synergien og 
komplementariteten mellem 
samhørighedspolitikken og Horisont 
2020, samtidig med at der etableres en 
klar fordeling af indsatsområderne 
mellem disse.
2.2.2 Det er især vigtigt, at 
medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder en national eller regional 
strategi for forskning og innovation 
vedrørende intelligent specialisering i 
overensstemmelse med det nationale 
reformprogram. Disse strategier skal 
udarbejdes i tæt samarbejde mellem 
nationale eller regionale 
forvaltningsmyndigheder og de 
myndigheder, der er direkte berørt af 
Horisont 2020, med også med inddragelse 
af interessenter såsom universiteter og 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
lokal industri og arbejdsmarkedets parter.
I sådanne innovationsstrategier skal der 
tages højde for både upstream- og 
downstreamforanstaltninger til og fra 
Horisont 2020.
2.2.3 Upstreamforanstaltninger, der skal 
forberede regionale aktører inden for 
forskning og innovation på at deltage i 
projekter under Horisont 2020 ("genvej til 
topkvalitet"), udvikles gennem 
kapacitetsopbygning. Kommunikationen 
og samarbejdet mellem nationale 
kontaktpunkter under Horisont 2020 og 
forvaltningsmyndighederne for de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal styrkes, 
navnlig vedrørende eventuelle udvalgte 
Horisont 2020-projekter, der grundet 
manglende ressourcer ikke er blevet 
finansieret.
2.2.4 Downstreamforanstaltninger skal 
levere midler til at udnytte og udbrede 
resultater inden for forskning og 
innovation, der stammer fra Horisont 
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2020, til markedet, og kan omfatte 
følgende: pilotanlæg og 
demonstrationssteder, konceptbekræftelse 
("proof of concept") og tidlig 
finansiering, startfaciliteter, anvendt 
forskning, specifik industriel kapacitet og 
teknologioverførselskapacitet samt 
klyngestøtte.
2.2.5 Der skal ydes fælles støtte til 
nationale og regionale myndigheder i 
forbindelse med udformning og 
gennemførelse af sådanne 
innovationsstrategier. Støtten kan omfatte 
følgende: støtte til at indkredse 
muligheder for fælles finansiering af 
infrastrukturer til forskning og 
innovation af europæisk interesse, 
fremme af internationalt samarbejde, 
metodologisk støtte gennem peer reviews, 
udveksling af bedste praksis og 
uddannelse på tværs af regioner.
2.2.6 Medlemsstaterne og regionerne skal 
overveje følgende yderligere 
foranstaltninger, der sigter mod at frigøre 
deres potentiale for ekspertise og 
innovation, på en måde, der supplerer og 
skaber synergier med Horisont 2020:
a) forbindelse af nye ekspertisecentre og 
innovative regioner i mindre udviklede 
medlemsstater med førende modparter 
andre steder i Europa
b) etablering af forbindelser med 
innovative klynger og anerkendelse af 
ekspertise i mindre udviklede regioner
c) etablering af et "formandskab" for at 
tiltrække særligt dygtige akademikere, 
og
d) ydelse af støtte til internationale 
netværk for forskere og innovatorer.

2.3 LIFE
2.3.1 Synergier med EU-politiske 
instrumenter (både 
finansieringsinstrumenter og ikke-
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finansieringsinstrumenter), der afbøder 
klimaændringer samt bidrager til 
miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet, 
skal udnyttes, hvor dette er muligt.
2.3.2 Idet programmerne vil bidrage til 
målsætningerne om bæredygtig vækst 
gennem stærkere tematisk fokus og et 
styrket princip om bæredygtig udvikling, 
er de i punkt 2.3.1 omhandlede synergier 
iboende i den lovgivningsmæssige ramme 
for de fonde, der er omfattet af FSR.
2.3.3 Der skal opsøges synergier med 
LIFE, navnlig med integrerede projekter 
inden for områderne natur (f.eks. 
økosystemtjenester og biodiversitet), vand, 
affald, luft, afbødning af klimaændringer 
og tilpasning til klimaændringer. 
Koordinering med LIFE skal sikres 
gennem supplerende støtteprojekter samt 
gennem fremme af anvendelsen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
valideret under LIFE-programmet.
2.3.4 Brugen af miljøkonsekvensanalyser, 
bæredygtighedsanalyser, strategiske 
miljøvurderinger og andre relevante 
instrumenter skal fremmes for at tage 
hensyn til biodiversitetstab og 
virkningerne af klimaændringerne i 
forbindelse med den fysiske planlægning 
(herunder makroregionale strategier) og 
regional og lokal beslutningstagen.
2.3.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
fremme den grønne infrastruktur, 
miljøinnovation og anvendelse af ny 
teknologi med henblik på at skabe en 
grønnere økonomi.
2.3.6 Kapacitetsopbygning er en 
forudsætning for at levere resultater i 
forhold til disse aktiviteter og skal øge 
potentialet samt udvikle færdigheder hos 
både lokale og regionale myndigheder og 
samarbejdspartnere.
2.3.7 Eftersom de miljømæssige 
udfordringer ikke følger administrative 
skel, er det meget vigtigt, at der etableres 
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grænseoverskridende, interregionalt og 
tværnationalt samarbejde blandt 
europæiske, nationale, regionale og 
lokale myndigheder med henblik på at 
beskytte biodiversiteten og 
naturressourcerne på tværs af regionerne.
Bedre udnyttelse af potentialet for 
territorialt samarbejde og udveksling af 
oplysninger, erfaring og bedste praksis 
ville bidrage markant til at nå miljø- og 
klimarelaterede mål.
2.3.8 Desuden skal finansiering fra de 
fonde, der er omfattet af FSR, 
koordineres med støtten fra NER 300-
programmet, som anvender indtægter fra 
auktioneringskvoter under den 
europæiske emissionshandelsordning.1

2.4 EU-programmet for social udvikling 
og innovation
2.5.1 Synergien mellem de fonde, der er 
dækket af FSR og EU-programmet for 
social udvikling og innovation, skal øges 
med henblik på at bidrage til 
gennemførelsen af Europa 2020-
strategien og strategiens overordnede mål, 
flagskibsinitiativer, integrerede 
retningslinjer og initiativet "muligheder 
for unge" gennem økonomisk støtte med 
henblik på at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau af høj kvalitet og 
med bæredygtig beskæftigelse, sikre 
passende og anstændig social beskyttelse, 
bekæmpe social udstødelse og fattigdom 
samt forbedre arbejdsvilkårene og 
beskæftigelses- og uddannelsessituationen 
for unge.
2.4.2. Kommissionen skal i samarbejde 
med medlemsstaterne sikre, at 
foranstaltninger, der gennemføres under 
strukturfondene og EU-programmet for 

                                               
1 EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39-48 2010/670/EU: Kommissionens afgørelse af 3. november 2010 om kriterier 
for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt 
forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier 
for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (2010/670/EU) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32-46.
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social udvikling og innovation er i 
overensstemmelse med og supplerer andre 
EU-aktiviteter på områder såsom social 
dialog, retlige anliggender og 
grundlæggende rettigheder, lige 
muligheder, uddannelse,
erhvervsuddannelse, børns rettigheder og 
velfærd, ungdomspolitik, 
migrationspolitik, forskning og 
innovation, iværksætterånd, sundhed, 
arbejdsvilkår, udvidelse og eksterne 
forbindelser samt overordnet økonomisk 
politik.
2.4.3 I grænseregioner spiller EURES' 
grænseoverskridende partnerskaber en 
vigtig rolle i udviklingen af et egentlig 
europæisk arbejdsmarked. EURES' 
grænseoverskridende partnerskaber bør 
derfor fortsat støttes gennem horisontale 
EU-aktiviteter, der kan suppleres af 
nationale ressourcer eller af ESF.
2.4.4 Med henblik på at sikre 
komplementaritet skal foranstaltninger 
under EU-programmet for social 
udvikling og innovation koordineres tæt 
med dem, der gennemføres inden for 
rammerne af samhørighedspolitikken.
Medlemsstaterne skal koordinere
tilsvarende foranstaltninger under FSR-
fondene, særlig under ESF og EFRU, 
med foranstaltninger under søjlen for 
mikrofinansiering og social 
iværksætterånd i EU-programmet for 
social udvikling og innovation, der er 
rettet mod øget adgang til og 
mikrofinansierings tilgængelighed for 
personer, der har mistet eller er i fare for 
at miste deres job, eller som har svært ved 
at komme ind på eller vende tilbage til 
arbejdsmarkedet, samt mod personer, der 
er i fare for social udstødelse, og sårbare 
personer, der er dårligt stillet i forbindelse 
med adgang til det konventionelle 
lånemarked, og som ønsker at starte deres 
egne mikrovirksomheder, inklusive 
selvstændig virksomhed, samt mod 
mikrovirksomheder, særligt inden for 
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social økonomi, og mikrovirksomheder, 
der ansætter personer, som er dårligt 
stillet på arbejdsmarkedet.
2.4.5 På Europa-Parlamentets initiativ 
støtter aksen Ungdomsinitiativ inden for 
EU-programmet for social udvikling og 
innovation foranstaltninger for personer 
under 25 år bl.a. foranstaltninger, der 
skal hindre tidligt skolefrafald, f.eks. 
gennem hjælp til at vende tilbage til 
skolebænken med henblik på at udvikle 
færdigheder, der er relevante for 
arbejdsmarkedet, for at bringe arbejde og 
uddannelse tættere sammen, understøtte 
den første arbejdserfaring og praktisk 
undervisning med henblik på at give unge 
mennesker mulighed for at erhverve både 
de relevante færdigheder og 
arbejdserfaring og kvalitet i elev- og 
lærlingetid og fremme deres adgang til 
arbejdsmarkedet. Med henblik på at 
styrke disse foranstaltninger bør 
medlemsstaterne iværksætte tilsvarende 
foranstaltninger i programmerne under 
FSR-fondene.

2.5 Erasmus for Alle
2.5.1 Synergien mellem de fonde, der er 
omfattet af FSR, og programmet Erasmus 
for Alle skal forbedres for at få størst 
muligt udbytte af investering i mennesker.
Investeringen vil gavne både 
enkeltpersoner og samfundet som helhed 
væsentligt ved at bidrage til vækst og 
velstand. Erasmus for Alle støtter kun 
tværnationale projekter, mens 
samhørighedspolitikken har en mere 
udtalt regional dimension.
Medlemsstaterne og regionerne tilskyndes 
til at afprøve forskellige værktøjer og 
metoder, der skabes via det tværnationale 
samarbejde ved hjælp af Erasmus for 
Alle, og derefter gennemføre disse på 
deres eget område ved hjælp af de fonde, 
der er omfattet af FSR.
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2.5.2 Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre en effektiv koordinering mellem 
samhørighedspolitikken og Erasmus for 
Alle gennem en klar skelnen mellem de 
typer af investeringer og målgrupper, der 
støttes. Erasmus for Alle skal rette sin 
støtte mod tværnational læringsmobilitet 
for elever, unge og personale, mod 
strategiske partnerskaber mellem 
organisationer, interessenter og 
institutioner i hele Europa og mod 
foranstaltninger, der støtter udarbejdelse 
og gennemførelse af politikker. De 
primære prioriterede investeringsmål for 
samhørighedspolitikken vil være 
uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse 
og voksne elevers mobilitet
2.5.3 Endvidere vil der blive skabt 
forbedrede resultater ved at fremme 
komplementariteten af finansiering af 
mobilitet og finansiering af aktiviteter, der 
ensretter bedste praksis og innovative 
projekter, der er identificeret på EU-plan 
under Erasmus for Alle. De nationale 
kontorer, der er oprettet under dette 
program, kan bidrage til at skabe denne 
koordinering.

2.5 CEF + TEN, energi- og 
telekommunikationsnet
2.6.1 Med henblik på at maksimere den 
europæiske merværdi skal EFRU og 
Samhørighedsfonden, de transeuropæiske 
net og Connecting Europe-faciliteten 
(CEF) planlægges i tæt samarbejde for at 
sikre, at der skabes forudsætninger for 
optimale forbindelser mellem forskellige 
typer af infrastruktur (inden for transport, 
energi og telekommunikation) på lokalt, 
regionalt og nationalt plan samt i hele 
EU. Der skal sikres maksimal 
løftestangsvirkning, for så vidt angår 
midlerne vedrørende projekter med en 
europæisk dimension og rettet mod det 
indre marked, navnlig prioriterede 
transport- og energinet og digitale net.
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2.6.2 På samme måde som den nationale 
infrastruktur skal planlægges 
sammenhængende, både ved at tage højde 
for etablering af grænseoverskridende 
forbindelser i EU og ved at etablere 
tværregionale forbindelser i en 
medlemsstat, skal planer baseres på et 
faktisk og projekteret transportbehov og 
identificere manglende forbindelser og 
flaskehalsproblemer. Investering i 
regionale forbindelser til det samlede net 
og til hovednettet i det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T) skal sikre, at by- og 
landområder drager fordel af de 
muligheder, der skabes af store net.
2.6.3 Prioritering af investeringer, som 
har effekt ud over en medlemsstats 
grænser, skal koordineres med TEN-T-
planlægning, således at investeringer fra 
EFRU og Samhørighedsfonden i 
transportinfrastruktur er i fuld 
overensstemmelse med TEN-T-
retningslinjerne, der fastsætter EU's 
transportprioriteringer, herunder 
følgende: imødegåelse af udfordringen 
med klimaændringer, fremtidig udvikling 
af et integreret TEN-T-net og det 
multimodale korridorkoncept.

2.6.4 Kommissionens hvidbog om 
transport1 fastsætter en vision for et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem og understreger, at en 
betydelig nedbringelse af drivhusgasser er 
påkrævet i transportsektoren. For de 
fonde, der er omfattet af FSR, betyder 
dette, at der skal fokuseres på bæredygtige 
transportformer og investering i områder, 
der skaber den største europæiske 
merværdi, eksempelvis de 
transeuropæiske net. Når investeringerne 
er fastlagt, skal de prioriteres i henhold til 
deres bidrag til mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af drivhusgasemissioner og 
til et fælles europæisk transportområde.

                                               
1 "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem" COM(2011)0144 endelig udg.
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2.6.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
rette investeringerne mod at etablere ny 
infrastruktur og øge kapaciteten for 
eksisterende infrastruktur gennem 
betydelig opgradering.
2.6.6 For så vidt angår søtransport, skal 
havne udvikles som effektive ind- og 
udrejsesteder gennem fuld integration 
med landinfrastrukturen. Projekter 
vedrørende adgang til havne og 
forbindelser til baglandet skal prioriteres.
Udvikling af indre vandveje skal styrke 
deres bidrag til bæredygtige europæiske 
godstransportnet.
2.6.7 Navnlig skal der søges 
komplementaritet mellem investeringer i 
infrastruktur fra EFRU og 
Samhørighedsfonden med delt forvaltning 
og fra Connecting Europe-faciliteten 
(CEF), der er en direkte forvaltet facilitet 
med konkurrencedygtig 
projektudvælgelse. CEF finansierer de 
projekter vedrørende hovednettet (de 
strategisk vigtigste dele af det samlede 
net), som har den største europæiske 
merværdi og lader til at være de mest 
komplekse med hensyn til TEN-T i 
forhold til gennemførelse: manglende 
forbindelse på tværs af grænserne, vigtige 
flaskehalse og knudepunkter i den 
multimodale trafik. Samhørighedsfonden 
koncentrerer sig om projekter med stor 
europæisk merværdi for at afskaffe 
flaskehalsproblemer inden for 
transportnet, der støtter TEN-T-
infrastruktur, for både hovednettet og det 
samlede net.
2.6.8 Samhørighedsfonden og 
strukturfondene leverer den lokale og 
regionale infrastruktur og deres 
forbindelser til de prioriterede net i EU 
inden for energi og telekommunikation.
2.6.9 CEF supplerer Samhørighedsfonden 
og strukturfondene, da den bidrager til at 
nå de regionale og lokale udviklingsmål, 
for så vidt angår infrastruktur, med 
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henblik på at skabe maksimal merværdi 
for et velfungerende integreret indre 
marked og for social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

2.7 IPA, ENPI, EUF
2.7.1 Synergieffekterne mellem de 
eksterne instrumenter og 
samhørighedspolitikken skal øges for at 
forbedre effektiviteten i forhold til at nå 
en række EU-politiske mål. Navnlig skal 
der bygges på synergi og 
komplementaritet med hensyn til Den 
Europæiske Udviklingsfond, 
førtiltrædelsesinstrumentet og det 
europæiske naboskabsinstrument.
2.7.2 Der skal drages fordel af 
synergieffekter mellem territoriale 
samarbejdsaktiviteter under 
samhørighedspolitikken og det 
europæiske naboskabsinstrument, idet der 
skabes dybere territorial integration.
Potentialet for at skabe komplementaritet 
mellem disse instrumenter er stærkest 
med hensyn til grænseoverskridende 
samarbejdsaktiviteter. Medlemsstaterne 
og regionerne skal derfor sikre, at 
eksisterende aktiviteter forbindes med 
nyligt oprettede europæiske grupper for 
territorialt samarbejde, under særlig 
hensyntagen til koordinering og 
udveksling af bedste praksis.

3. Koordineringsmekanisme blandt fonde, 
der er omfattet af FSR

3.1 Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre, at de interventioner, der finansieres 
gennem de fonde, der er omfattet af FSR, 
skaber synergieffekter, og at strømlining 
fører til en nedbringelse af administrative 
omkostninger og arbejdsbyrder på stedet.
3.2 De ministerier og 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for gennemførelsen af de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal arbejde tæt 
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sammen i forbindelse med udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af partnerskabsaftalen og 
programmerne. De skal navnlig
a) identificere indsatsområder, hvor de 
fonde, der er omfattet af FSR, kan 
kombineres som supplement med henblik 
på at nå de tematiske mål, der er fastsat i 
denne forordning
b) fremme inddragelsen af de 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for en af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og som hører under 
andre forvaltningsmyndigheder og 
relevante ministerier, i forbindelse med 
udarbejdelse af støtteordninger for at 
sikre synergier og undgå overlapning af 
indsatsen
c) etablere fælles overvågningsudvalg 
vedrørende programmer, der gennemfører 
de fonde, der er omfattet af FSR, og 
udvikle andre fælles forvaltnings- og 
kontrolforanstaltninger med henblik på at 
skabe koordinering mellem de 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
gennemføre de fonde, der er omfattet af 
FSR
d) anvende fælles e-governance-løsninger 
med sigte på ansøgere og modtagere samt 
kvikskranker vedrørende rådgivning om 
de støttemuligheder, der findes gennem 
hver enkelt af de fonde, der er omfattet af 
FSR
e) sikre, at SMV'er har adgang til disse 
fonde.

4. Prioriteter for territorial samordning 
(grænseoverskridende, tværnationale og 
interregionale)

4.1 Der ligger et stort potentiale for 
regionaludvikling, jobskabelse og 
samhørighed i samarbejde på tværs af 
administrative grænser og forsøg på at 
overvinde naturlige grænser. Samarbejde 
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baseret på et fælles behov i et fælles 
territorium er ofte mest effektivt.
4.2 Grænseoverskridende samarbejde 
opstår ud fra den opfattelse, at mange 
udfordringer ikke standser ved 
administrative grænser. En effektiv 
reaktion kræver fælles 
samarbejdsforanstaltninger og 
videndeling på det rigtige territoriale plan.
4.3 Endvidere kan grænseregionernes 
iboende potentiale udnyttes gennem lokalt 
orienterede støtteforanstaltninger.
4.4 De to eksisterende makroregionale 
strategier har banet vejen for at 
organisere de interesserede parter i fælles 
foranstaltninger på det hensigtsmæssige 
territoriale plan. Strategierne har øget 
forståelsen af, at det er nødvendigt at 
samarbejde om at håndtere de problemer, 
der ikke kan løses af en enkelt 
medlemsstat, eksempelvis rensning af 
Østersøen eller Donau. Makroregionale 
strategier og andre former for territorialt 
samarbejde kan støttes af både EFRU og 
ESF, og de konkrete vilkår for støtte til 
makroregionale strategier skal være 
beskrevet i programmerne.
4.5 Overvindelse af hindringer skal være 
en del af programmeringen af de fonde, 
som er omfattet af FSR – målsætningerne 
for de eksisterende makroregionale 
strategier skal afspejles i behovsanalysen 
og opstillingen af mål for de relevante 
operationelle programmer fra 
planlægningsfasen og videre frem. Disse 
strategier har ikke tjent deres formål, 
medmindre målsætningerne for de 
makroregionale strategier udgør en del af 
den strategiske planlægning i 
programmerne for samhørighedspolitik i 
de relevante regioner og medlemsstater.
4.6 Samtidig skal medlemsstaterne og 
regionerne sikre, at territoriale 
samarbejdsprogrammer yder et effektivt 
bidrag til Europa 2020-målene.
Medlemsstaterne og regionerne kan 
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således fremme samarbejdet samt teste, 
styre og indføre nye løsninger, idet det 
sikres, at samarbejdet organiseres til støtte 
for de større politiske målsætninger. Om 
nødvendigt skal det territoriale 
samarbejde anvendes til at samle politiske 
beslutningstagere fra forskellige lande for 
at arbejde mod at løse fælles problemer.
4.7 Medlemsstaterne og regionerne skal 
først og fremmest se de territoriale 
samarbejdsprogrammer som nyttige 
redskaber i forhold til at fjerne hindringer 
for samarbejde, som ville støtte nationale 
og regionale politiske mål med 
indvirkning ud over programområdet.

Or. en

Ændringsforslag 537
Ádám Kósa
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag -I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag -I
Den fælles strategiske ramme

Hensigten med denne ramme er, at den i 
overensstemmelse med artikel 10 skal 
fungere som et redskab til koordinering, 
integration og afbalancering af formålene 
med forskellige politikker i konkrete 
regionale sammenhænge og navnlig som 
et redskab til koordinering og 
afbalancering af 
investeringsprioriteringer i forhold til de 
tematiske mål, der er fastlagt i artikel 9.

1. Horisontale principper og tværgående 
udfordringer

1.1 Partnerskab og flerniveaustyring 
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1.1.1 Princippet om flerniveaustyring 
kræver en koordineret indsats, der 
gennemføres i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet samt i 
partnerskab. Det skal desuden tage form 
som operationelt og institutionaliseret 
samarbejde, navnlig med hensyn til 
udarbejdelse og gennemførelse af EU's 
politikker. Eksplicitte henvisninger til 
princippet om flerniveaustyring i denne 
forordning udgør en styrkelse af 
princippet og skaber øget værdi for selve 
samhørighedspolitikken.
1.1.2 Princippet om flerniveaustyring skal 
følges for lettere at kunne opnå social, 
økonomisk og territorial samhørighed 
samt gennemføre EU's prioriteter om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
1.1.3 Med henblik på at sikre effektiv 
flerniveaustyring skal medlemsstaterne og 
regionerne træffe følgende 
foranstaltninger:
a) iværksættelse af partnerskab i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks som omhandlet i artikel 5 
b) etablering af koordineringsmekanismer 
mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer i overensstemmelse 
med de respektive systemer for 
konstitutionelle beføjelser
c) regelmæssig aflæggelse af rapport om 
gennemførelse af partnerskab
d) Medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne bør anvende 
en del af den tekniske bistand for den 
nuværende og den næste 
programmeringsperiode til at sikre, at 
deres partnere, særlig små lokale 
myndigheder, økonomiske 
interesseorganisationer og 
arbejdsmarkedets parter og ngo'er har 
den nødvendige kapacitet til at deltage i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
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partnerskabsaftalen og programmerne
1.1.5 På alle stadier af gennemførelsen af 
de fonde, der er omfattet af FSR, skal 
partnerskaber organiseres på en sådan 
måde, at de regionale og lokale 
myndigheder involveres direkte i 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
programmer samt i forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af sådanne programmer. 
Arbejdsmarkedets parter og økonomiske 
interesseorganisationer, andre offentlige 
myndigheder samt organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, herunder 
miljøpartnere, ikkestatslige organisationer 
samt organer, som er ansvarlige for at 
fremme ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling, skal også 
involveres med henblik på at sikre 
partnerskab på alle stadier i 
gennemførelsen af politikken.

1.2 Bæredygtig udvikling 
1.2.1 Princippet om bæredygtig udvikling 
som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) vedrører et 
fremskridtsbegreb i henhold til hvilket der 
skal integreres sociale, økonomiske og 
miljømæssige overvejelser i forbindelse 
med overvejelser om trivsel og bedre 
livskvalitet for nuværende og fremtidige 
generationer.
1.2.2 Overvejelser om bæredygtig 
udvikling samt princippet om, at 
forureneren betaler, skal derfor udgøre en 
integreret del af den enkelte plan, fra 
udarbejdelse til gennemførelse og fra 
overvågning til evaluering. Kun i ganske 
særlige tilfælde og under forudsætning af, 
at der er truffet afhjælpende 
foranstaltninger, kan det tillades, at 
princippet om, at forureneren betaler, 
ikke anvendes.
1.2.3 For at håndtere de komplekse 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står overfor, skal de 



AM\906345DA.doc 79/97 PE491.157v02-00

DA

iværksætte alle tilgængelige EU-politiske 
instrumenter. Navnlig skal ressourcerne 
rettes mod forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger med henblik på 
bekæmpelse af klimaændringer. Alle nye 
investeringer med støtte fra de fonde, der 
er omfattet af den generelle forordning, 
skal være af en sådan art, at de i sig selv 
er modstandsdygtige over for 
følgevirkningerne af klimaændringer og 
naturkatastrofer.
1.2.4 EFRU og Samhørighedsfonden skal 
forsat foretage store investeringer i 
infrastrukturen i medlemsstaterne og 
regionerne for at opfylde kravene i 
vandrammedirektivet1 og andre relevante 
direktiver. Der findes allerede 
teknologiske løsninger, der er rettet mod 
at bidrage til bæredygtige 
foranstaltninger, og nye er under 
udvikling, og derfor skal EFRU fortsat 
støtte forskningen på dette område. Denne 
støtte skal sigte mod at supplere 
foranstaltninger, der er dækket af 
Horisont 2020. Der kan stilles 
finansiering til foranstaltninger inden for 
biodiversitet til rådighed gennem ELFUL 
og EHFF. ELFUL kan desuden benyttes 
til at bistå arealforvaltere, hvis 
obligatoriske miljøkrav medfører 
områdespecifikke ulemper.
1.2.5 Forfølgelse af en bæredygtig 
udvikling må ikke være en teknisk øvelse. 
For at sikre, at dette mål ensrettes i 
forbindelse med driften af de fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning, på 
stedet skal forvaltningsmyndighederne 
tage behørigt og konsekvent hensyn til 
dette mål hele vejen igennem 
programmet, og de skal benytte en mere 
aktiv tilgang til nedbringelse af indsatsens 
miljøskadelige indvirkninger, bl.a. 
gennem følgende foranstaltninger:
a) målretning af investeringer mod de 

                                               
1 EUT ref. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000.
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mest ressourceeffektive muligheder
b) omhyggelig afvejning af behovet for 
investeringer, hvor sådanne investeringer 
har en betydelig negativ indvirkning på 
miljøet
c) langtidsperspektiv, når man 
sammenligner livscyklusbaserede 
omkostninger ved alternative 
investeringsmetoder 
d) øget anvendelse af grønne offentlige 
udbud
e) målretning af investeringer mod 
tilgængelighed for alle brugere, hvilket 
bidrager til et handicapvenligt miljø for 
handicappede.

1.3 Fremme af ligestilling mellem mænd 
og kvinder og ikkeforskelsbehandling 
1.3.1 Medlemsstaterne og regionerne skal 
på alle gennemførelsesstadier af de fonde, 
der er omfattet af FSR, øge indsatsen for 
at fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.
1.3.2 Medlemsstaterne og regionerne skal 
forfølge målsætningen om ligestilling 
mellem mænd og kvinder og skal træffe 
passende foranstaltninger til forebyggelse 
af enhver form for forskelsbehandling i 
forbindelse med udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af driften af de programmer, 
der er medfinansieret af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og præcist anføre de 
nødvendige foranstaltninger for at tage 
dette princip i betragtning i 
programmerne.
1.3.3 Øget deltagelse af kvinder på 
arbejdsmarkedet, både som arbejdsgivere 
og arbejdstagere, ville puste nyt liv i EU's 
økonomi. Frigørelse af potentialet for en 
sådan stigning i aktiviteten ved at øge 
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kvindernes beskæftigelsesprocent er 
afgørende for at nå beskæftigelsesmålene 
i Europa 2020-strategien. Der skal derfor 
findes en løsning på problemet med 
hindringerne for kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne og 
regionerne skal sikre, at ikke kun ESF, 
men også EFRU, Samhørighedsfonden, 
EHFF og ELFUL finansierer aktiviteter, 
der fremmer kvinders økonomiske 
uafhængighed, bidrager til at opnå en
hensigtsmæssig balance mellem arbejde 
og familieliv samt øger kvinders 
muligheder som iværksættere.
1.3.4 Overvågnings- og 
evalueringsprogrammer vil bidrage til at 
måle effekten på ligestilling mellem 
kønnene fra det forventede bidrag fra de 
fonde, der er omfattet af FSR.

1.4 Tilgængelighed
1.4.1 Alle produkter og tjenesteydelser, 
der udbydes til offentligheden og er 
medfinansieret af de fonde, der er 
omfattet af den generelle forordning, skal 
være tilgængelige. Det er navnlig vigtigt 
med passende skridt taget af 
medlemsstaterne at sikre og fremme
handicapvenlige bebyggede omgivelser, 
transport og informations- og 
kommunikationsteknologi med henblik på 
integration af dårligt stillede 
befolkningsgrupper, herunder 
handicappede, i overensstemmelse med 
FN-konventionen om handicappedes 
rettigheder.
1.4.2 Det er af afgørende betydning, at de 
dårligt stillede gruppers behov bliver 
opfyldt på hensigtsmæssig vis for at gøre 
det muligt for dem at blive bedre 
integreret på arbejdsmarkedet og at 
deltage fuldt ud i samfundet.
1.4.3 På tværs af alle EU-regioner skal 
medlemsstaterne og regionerne fortsat 
fremme social samhørighed, på lige fod 
med økonomisk og territorial 
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samhørighed, hvis målene i EU 2020-
strategien skal kunne opfyldes.

1.5 Demografi
1.5.1 Tilpasning til demografiske 
forandringer er en af de centrale 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne vil stå overfor i de kommende 
årtier. Kombinationen af en faldende 
erhvervsaktiv befolkning og en højere 
andel af pensionister vil lægge yderligere 
pres på medlemsstaternes sociale systemer 
og dermed EU's økonomiske 
konkurrenceevne.
1.5.2 Demografiske forandringer skaber 
nye udfordringer. Denne demografiske 
udvikling skal studeres og imødegås, især 
på regionalt og lokalt plan, hvis 
forskellige udviklingstendenser viser sig. 
Medlemsstaterne og regionerne skal gøre 
brug af de fonde, der er omfattet af FSR, 
for at udvikle skræddersyede strategier 
med henblik på at håndtere de 
demografiske problemer og skabe 
muligheder for udvikling af det nye 
seniormarked.
1.5.3 Forbedrede jobmuligheder for ældre 
vil skabe en lang række fordele for 
befolkningen, herunder unge 
handicappede, samfundet og de offentlige 
budgetter. Medlemsstaterne og regionerne 
skal anvende de fonde, der er omfattet af 
FSR, for at træffe foranstaltninger med 
henblik på at integrere alle aldersgrupper.
Bedst mulig anvendelse af alle 
eksisterende menneskelige ressourcer, 
bl.a. gennem foranstaltninger til 
bekæmpelse af ungdomsledigheden, er en 
af de umiddelbare opgaver for de fonde, 
der er omfattet af FSR, i forbindelse med 
at maksimere potentialet for befolkningen 
i hele EU. Dette kan opnås gennem 
forbedret adgang til, minimumsniveau for 
og minimumskvalitet af uddannelse samt 
forbedrede sociale støtteordninger.
Investeringer i sundhedsinfrastrukturer 
ville desuden tjene målsætninger om et 
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langt og sundt arbejdsliv for alle EU-
borgere.
1.5.4 I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres programmer skal medlemsstaterne 
og regionerne tage højde for de 
langsigtede udfordringer ved 
demografiske forandringer. I de regioner, 
der er mest påvirket af demografiske 
forandringer, skal der fastlægges 
foranstaltninger med henblik på følgende:
a) støtte til demografisk fornyelse gennem 
bedre vilkår for familier og en bedre 
balance mellem arbejds- og familieliv 
b) øget beskæftigelse, forbedret 
produktivitet og forbedrede økonomiske 
resultater gennem investering i 
uddannelse og forskning
c) fokus på tilstrækkelighed og kvalitet 
vedrørende uddannelse og sociale 
støtteordninger,
og
d) sikring af omkostningseffektiv levering 
af sundhedsydelser, sociale tjenesteydelser 
og langtidspleje, herunder investering i 
infrastruktur.

1.6 Integreret tilgang
1.6.1 En integreret territorial tilgang er 
afgørende for at reagere effektivt på de 
udfordringer, som medlemsstaterne og 
regionerne står overfor. Disse 
udfordringer vedrører indvirkningen fra 
følgende: globalisering, miljø- og 
energihensyn, aldringsproblematik og 
demografiske forandringer, teknologiske 
forandringer og innovationskrav og 
indkomstforskelle og social udskillelse. 
Disse emners komplekse og indbyrdes 
relaterede art betyder, at løsninger skal 
være integrerede, tværsektorielle og 
flerdimensionelle for at blive vellykkede. 
1.6.2 I denne forbindelse er det ved hjælp 
af de fonde, der er omfattet af den 
generelle forordning, muligt at kombinere 
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beføjelserne fra forskellige EU-fonde i 
integrerede pakker, der er skræddersyet til 
at opfylde specifikke lokale og regionale 
behov.
1.6.3 Når medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder deres strategier og 
programmer med henblik på at 
identificere de mest hensigtsmæssige 
foranstaltninger, skal de være særligt 
opmærksomme på overvejende 
territoriale, strukturelle og institutionelle 
elementer såsom den pågældende regions 
forbindelser, beskæftigelsesmønster og 
arbejdskraftens mobilitet, forbindelser 
mellem by og land, lokal indbyrdes 
afhængighed mellem forskellige sektorer, 
den kulturelle arv, aldringen og de 
demografiske forandringer osv.
1.6.4 Medlemsstaterne og regionerne skal 
analysere, hvilke primære 
samfundsmæssige udfordringer de står 
overfor. Som reaktion på disse 
udfordringer skal de desuden overveje 
spørgsmålet om, hvilke konkrete aspekter 
af deres borgeres sundhed de ønsker at få 
indflydelse på og forbedre ved hjælp af 
politikken, og hvordan politikken skal 
udformes og gennemføres i den 
pågældende medlemsstats eller regions 
specifikke kontekst.
1.6.5 Med henblik på at skabe gode 
politikker, der er skræddersyet til 
specifikke regionale behov, skal 
medlemsstaterne og regionerne 
videreudvikle en integreret territorial 
tilgang til udformning og gennemførelse 
af politik under hensyntagen til relevante 
kontekstuelle aspekter, men med fokus på 
grundlaget i følgende centrale elementer:
a) en evaluering af regionens 
udviklingspotentiale og kapacitet i 
henhold til Europa 2020-strategien 
b) en vurdering af de udviklingsmæssige 
udfordringer, som regionen står overfor, 
og dens evne til at håndtere dem
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c) hensyntagen til det hensigtsmæssige 
territoriale område og konteksten for 
udformning og gennemførelse af politik i 
henhold til nærhedsprincippet
d) udformning af de metoder med 
flerniveaustyring, som er nødvendige for 
at sikre en effektiv gennemførelse af 
politikken
e) valg af hensigtsmæssige indikatorer for 
resultater og udfald til anvendelse i 
forbindelse med overvågning og 
evaluering af politikker.

2. Synergieffekter og koordinering af 
fonde, der er omfattet af FSR, med 
instrumenter fra andre EU-politikker

2.1. Indledning
2.1.1 Men henblik på at opnå optimale 
resultater for bæredygtig vækst og 
udvikling lokalt er det vigtigt at 
koordinere alle EU's politikker og 
relaterede instrumenter, som spiller en 
rolle i forhold til at skabe økonomisk, 
social og territorial samhørighed og en 
mere afbalanceret territorial udvikling i 
EU. Dette skal desuden afspejles i bedre 
koordinering mellem EU's budget og 
medlemsstaternes nationale og 
subnationale budgetter i forhold til 
finansiering af fælles politiske 
prioriteringer samt et forbedret vertikalt 
samarbejde mellem EU og nationale og 
regionale enheder.
2.1.2 Synergier og koordinering betyder 
ikke universalløsninger. I denne 
sammenhæng er det nødvendigt at 
undersøge EU-politikkernes indvirkning i 
regionerne og på samhørigheden 
nærmere med henblik på at fremme 
effektive synergier og at fastlægge og 
fremme den mest hensigtsmæssige måde 
at støtte lokale og regionale investeringer 
på EU-niveau.
2.1.3 Medlemsstaterne og regionerne skal 
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sikre sammenhæng i programmerings- og 
gennemførelsesfasen mellem 
interventioner med støtte fra de fonde, der 
er omfattet af FSR, og formålene med 
EU's øvrige politikker. I dette øjemed skal 
de søge at:
a) identificere og udnytte 
komplementariteter mellem forskellige 
EU-instrumenter på nationalt og 
regionalt plan både i planlægningsfasen 
og i forbindelse med gennemførelsen 
b) optimere eksisterende strukturer og, 
hvis relevant, etablere nye strukturer, der 
fremmer strategisk bestemmelse af 
prioriteter for de forskellige instrumenter 
og strukturer vedrørende koordinering på 
nationalt plan, undgå overlapning af 
indsatsen og fastlægge områder, hvor der 
er behov for yderligere finansiel støtte.
c) udnytte potentialet til at kombinere 
støtte fra forskellige instrumenter fuldt ud 
til at støtte individuelle operationer og 
arbejde tæt sammen med de ansvarlige for 
gennemførelsen af andre nationale 
instrumenter om at skabe 
sammenhængende og strømlinede 
finansieringsmuligheder for modtagere.

2.2 Horisont 2020
2.2.1 Det er vigtigt at styrke synergien og 
komplementariteten mellem 
samhørighedspolitikken og Horisont 
2020, samtidig med at der etableres en 
klar fordeling af indsatsområderne 
mellem disse.
2.2.2 Det er især vigtigt, at 
medlemsstaterne og regionerne 
udarbejder en national eller regional 
strategi for forskning og innovation 
vedrørende intelligent specialisering i 
overensstemmelse med det nationale 
reformprogram. Disse strategier skal 
udarbejdes i tæt samarbejde mellem 
nationale eller regionale 
forvaltningsmyndigheder og de 
myndigheder, der er direkte berørt af 
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Horisont 2020, med også med inddragelse 
af interessenter såsom universiteter og 
videregående uddannelsesinstitutioner, 
lokal industri og arbejdsmarkedets parter.
Hvad angår tilgængelighed og 
handicapvenlige miljøer og 
tjenesteydelser, bør interessenter, der 
repræsenterer handicappede, inddrages i 
gennemførelsen af innovationsstrategier, 
der afspejler de ældres behov med hensyn 
til at fremme tanken om universelt design 
for alle. I sådanne innovationsstrategier 
skal der tages højde for både upstream- og 
downstreamforanstaltninger til og fra 
Horisont 2020.
2.2.3 Upstreamforanstaltninger, der skal 
forberede regionale aktører inden for 
forskning og innovation på at deltage i 
projekter under Horisont 2020 ("genvej til 
topkvalitet"), udvikles gennem 
kapacitetsopbygning. Kommunikationen 
og samarbejdet mellem nationale 
kontaktpunkter under Horisont 2020 og 
forvaltningsmyndighederne for de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal styrkes, 
navnlig vedrørende eventuelle udvalgte 
Horisont 2020-projekter, der grundet 
manglende ressourcer ikke er blevet 
finansieret.
2.2.4 Downstreamforanstaltninger skal 
levere midler til at udnytte og udbrede 
resultater inden for forskning og 
innovation, der stammer fra Horisont 
2020, til markedet, og kan omfatte 
følgende: pilotanlæg og 
demonstrationssteder, konceptbekræftelse 
("proof of concept") og tidlig 
finansiering, startfaciliteter, anvendt 
forskning, specifik industriel kapacitet og 
teknologioverførselskapacitet samt 
klyngestøtte.
2.2.5 Der skal ydes fælles støtte til 
nationale og regionale myndigheder i 
forbindelse med udformning og 
gennemførelse af sådanne 
innovationsstrategier. Støtten kan omfatte 
følgende: støtte til at indkredse 
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muligheder for fælles finansiering af 
infrastrukturer til forskning og 
innovation af europæisk interesse, 
fremme af internationalt samarbejde, 
metodologisk støtte gennem peer reviews, 
udveksling af bedste praksis og 
uddannelse på tværs af regioner.
2.2.6 Medlemsstaterne og regionerne skal 
overveje følgende yderligere 
foranstaltninger, der sigter mod at frigøre 
deres potentiale for ekspertise og 
innovation, på en måde, der supplerer og 
skaber synergier med Horisont 2020:
a) forbindelse af nye ekspertisecentre og 
innovative regioner i mindre udviklede 
medlemsstater med førende modparter 
andre steder i Europa
b) etablering af forbindelser med 
innovative klynger og anerkendelse af 
ekspertise i mindre udviklede regioner
c) etablering af et "formandskab" for at 
tiltrække særligt dygtige akademikere,
 og
d) ydelse af støtte til internationale 
netværk for forskere og innovatorer.

2.3 LIFE
2.3.1 Synergier med EU-politiske 
instrumenter (både 
finansieringsinstrumenter og ikke-
finansieringsinstrumenter), der afbøder 
klimaændringer samt bidrager til 
miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet, 
skal udnyttes, hvor dette er muligt.
2.3.2 Idet programmerne vil bidrage til 
målsætningerne om bæredygtig vækst 
gennem stærkere tematisk fokus og et 
styrket princip om bæredygtig udvikling, 
er de i punkt 2.3.1 omhandlede synergier 
iboende i den lovgivningsmæssige ramme 
for de fonde, der er omfattet af FSR.
2.3.3 Der skal opsøges synergier med 
LIFE, navnlig med integrerede projekter 
inden for områderne natur (f.eks. 
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økosystemtjenester og biodiversitet), vand, 
affald, luft, afbødning af klimaændringer 
og tilpasning til klimaændringer. 
Koordinering med LIFE skal sikres 
gennem supplerende støtteprojekter samt 
gennem fremme af anvendelsen af 
løsninger, metoder og tilgange, der er 
valideret under LIFE-programmet.
2.3.4 Brugen af vurderinger af 
virkningerne på miljøet (VVM'er), 
bæredygtighedsvurderinger, strategiske 
miljøvurderinger (SMV'er) og andre 
relevante instrumenter, som særlig 
vedrører kvaliteten og udvidelsen af 
handicapvenlige miljøer og 
tjenesteydelser, skal fremmes for at 
forebygge og tage højde for tab af 
biodiversitet og klimaændringernes 
virkninger i territorial planlægning 
(inklusive makroregionale strategier) og 
regional og lokal beslutningstagning.
2.3.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
fremme den grønne infrastruktur, 
miljøinnovation og anvendelse af ny 
teknologi med henblik på at skabe en 
grønnere økonomi.
2.3.6 Kapacitetsopbygning er en 
forudsætning for at levere resultater i 
forhold til disse aktiviteter og skal øge 
potentialet samt udvikle færdigheder hos 
både lokale og regionale myndigheder og 
samarbejdspartnere.
2.3.7 Eftersom de miljømæssige 
udfordringer ikke følger administrative 
skel, er det meget vigtigt, at der etableres 
grænseoverskridende, interregionalt og 
tværnationalt samarbejde blandt 
europæiske, nationale, regionale og 
lokale myndigheder med henblik på at 
beskytte biodiversiteten og 
naturressourcerne på tværs af regionerne.
Bedre udnyttelse af potentialet for 
territorialt samarbejde og udveksling af 
oplysninger, erfaring og bedste praksis 
ville bidrage markant til at nå miljø- og 
klimarelaterede mål.
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2.3.8 Desuden skal finansiering fra de 
fonde, der er omfattet af FSR, 
koordineres med støtten fra NER 300-
programmet, som anvender indtægter fra 
auktioneringskvoter under den 
europæiske emissionshandelsordning.1

2.4 Erasmus for Alle
2.4.1 Synergien mellem de fonde, der er 
omfattet af FSR, og programmet Erasmus 
for Alle skal forbedres for at få størst 
muligt udbytte af investering i mennesker.
Investeringen vil gavne både 
enkeltpersoner og samfundet som helhed 
væsentligt ved at bidrage til vækst og 
velstand. Erasmus for Alle støtter kun 
tværnationale projekter, mens 
samhørighedspolitikken har en mere 
udtalt regional dimension.
Medlemsstaterne og regionerne tilskyndes 
til at afprøve forskellige værktøjer og 
metoder, der skabes via det tværnationale 
samarbejde ved hjælp af Erasmus for 
Alle, og derefter gennemføre disse på 
deres eget område ved hjælp af de fonde, 
der er omfattet af FSR.
2.4.2 Kommissionen og medlemsstaterne 
skal sikre en effektiv koordinering mellem 
samhørighedspolitikken og Erasmus for 
Alle gennem en klar skelnen mellem de 
typer af investeringer og målgrupper, der 
støttes. Erasmus for Alle skal rette sin 
støtte mod tværnational og 
handicapvenlig læringsmobilitet for 
studerende, unge og personale, uanset 
deres handicap, mod strategiske 
partnerskaber mellem organisationer og 
institutioner i hele Europa og mod 
foranstaltninger, der støtter udarbejdelse 
og gennemførelse af politikker. De 
primære prioriterede investeringsmål for 
samhørighedspolitikken vil være 

                                               
1 EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39-48 2010/670/EU: Kommissionens afgørelse af 3. november 2010 om kriterier 
for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt 
forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier 
for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (2010/670/EU) EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32-46.
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uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse, 
handicappede og voksne studerendes 
mobilitet.
2.4.3 Endvidere vil der blive skabt 
forbedrede resultater ved at fremme 
komplementariteten af finansiering af 
mobilitet og finansiering af aktiviteter, der 
ensretter bedste praksis og innovative 
projekter, der er identificeret på EU-plan 
under Erasmus for Alle. De nationale 
kontorer, der er oprettet under dette 
program, kan bidrage til at skabe denne 
koordinering.

2.5 CEF + TEN, energi- og 
telekommunikationsnet
2.5.1 Med henblik på at maksimere den 
europæiske merværdi skal EFRU og 
Samhørighedsfonden, de transeuropæiske 
net og Connecting Europe-faciliteten 
(CEF) planlægges i tæt samarbejde for at 
sikre, at der skabes forudsætninger for 
optimale forbindelser mellem forskellige 
typer af infrastruktur (inden for transport, 
energi og telekommunikation) på lokalt, 
regionalt og nationalt plan samt i hele 
EU. Der skal sikres maksimal 
løftestangsvirkning, for så vidt angår 
midlerne vedrørende projekter med en 
europæisk dimension og rettet mod det 
indre marked, navnlig prioriterede 
transport- og energinet og digitale net.
2.5.2 På samme måde som den nationale 
infrastruktur skal planlægges 
sammenhængende, både ved at tage højde 
for etablering af grænseoverskridende 
forbindelser i EU og ved at etablere 
tværregionale forbindelser i en 
medlemsstat, skal planer baseres på et 
faktisk og projekteret transportbehov og 
identificere manglende forbindelser og 
flaskehalsproblemer. Investering i 
regionale forbindelser til det samlede net 
og til hovednettet i det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T) skal sikre, at by- og 
landområder drager fordel af de 
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muligheder, der skabes af store net.
2.5.3 Prioritering af investeringer, som 
har effekt ud over en medlemsstats 
grænser, skal koordineres med TEN-T-
planlægning, således at investeringer fra 
EFRU og Samhørighedsfonden i 
transportinfrastruktur er i fuld 
overensstemmelse med TEN-T-
retningslinjerne, der fastsætter EU's 
transportprioriteringer, herunder 
følgende: tilgængelighed for ældre 
borgere, bevægelseshæmmede personer 
og handicappede passagerer, imødegåelse 
af udfordringen med klimaændringer, den 
fremtidige udvikling af et integreret TEN-
T-net og det multimodale 
korridorkoncept.
2.5.4 Kommissionens hvidbog om 
transport1 fastsætter en vision for et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem med fremhævelse af, at 
en betydelig nedbringelse af 
drivhusgasser er påkrævet i 
transportsektoren. For de fonde, der er 
omfattet af FSR, betyder dette, at der skal 
fokuseres på bæredygtige transportformer 
og investering i områder, der skaber den 
største europæiske merværdi, eksempelvis 
de transeuropæiske net. Når 
investeringerne er fastlagt, skal de 
prioriteres i henhold til deres bidrag til 
tilgængelighed og problemfri mobilitet, 
bæredygtighed, nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og til et fælles 
europæisk transportområde.
2.5.5 Medlemsstaterne og regionerne skal 
rette investeringerne mod at etablere ny 
infrastruktur og øge kapaciteten for 
eksisterende infrastruktur gennem 
betydelig opgradering.
2.5.6 For så vidt angår søtransport, skal 
havne udvikles som effektive ind- og 
udrejsesteder gennem fuld integration 

                                               
1 "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem" COM(2011)0144 endelig udg.
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med landinfrastrukturen. Projekter 
vedrørende adgang til havne og 
forbindelser til baglandet skal prioriteres. 
Udvikling af indre vandveje skal styrke 
deres bidrag til bæredygtige europæiske 
godstransportnet.
2.5.7 Navnlig skal der søges 
komplementaritet mellem investeringer i 
infrastruktur fra EFRU og 
Samhørighedsfonden, med delt 
forvaltning, og fra Connecting Europe-
faciliteten (CEF), der er en direkte 
forvaltet facilitet med konkurrencedygtig 
projektudvælgelse. CEF finansierer de 
projekter vedrørende hovednettet (de 
strategisk vigtigste dele af det samlede 
net), som har den største europæiske 
merværdi og ser ud til at være de mest 
komplekse med hensyn til TEN-T i 
forhold til gennemførelse, f.eks. 
manglende forbindelse på tværs af 
grænserne, vigtige flaskehalse og 
knudepunkter i den multimodale trafik. 
Samhørighedsfonden koncentrerer sig om 
projekter med stor europæisk merværdi 
for at afskaffe flaskehalsproblemer inden 
for transportnet, der støtter TEN-T-
infrastruktur, for både hovednettet og det 
samlede net. 
2.5.8 Samhørighedsfonden og 
strukturfondene leverer den lokale og 
regionale infrastruktur og deres 
forbindelser til de prioriterede net i EU 
inden for energi og telekommunikation.
2.5.9 CEF supplerer Samhørighedsfonden 
og strukturfondene, da den bidrager til at 
nå de regionale og lokale udviklingsmål, 
for så vidt angår infrastruktur, med 
henblik på at skabe maksimal merværdi 
for et velfungerende integreret indre 
marked og for social, økonomisk og 
territorial samhørighed.

2.6 IPA, ENPI, EUF
2.6.1 Synergieffekterne mellem de 
eksterne instrumenter og 
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samhørighedspolitikken skal øges for at 
forbedre effektiviteten i forhold til at nå 
en række EU-politiske mål. Navnlig skal 
der bygges på synergi og 
komplementaritet med hensyn til Den 
Europæiske Udviklingsfond, 
førtiltrædelsesinstrumentet og det 
europæiske naboskabsinstrument.
2.6.2 Der skal drages fordel af 
synergieffekter mellem territoriale 
samarbejdsaktiviteter under 
samhørighedspolitikken og det 
europæiske naboskabsinstrument, idet der 
skabes dybere territorial integration. 
Potentialet for at skabe komplementaritet 
mellem disse instrumenter er stærkest 
med hensyn til grænseoverskridende 
samarbejdsaktiviteter. Medlemsstaterne 
og regionerne skal derfor sikre, at 
eksisterende aktiviteter forbindes med 
nyligt oprettede europæiske grupper for 
territorialt samarbejde, under særlig 
hensyntagen til kapacitetsopbygning i 
ikkestatslige organisationer, særlig 
paraplyorganisationer, for at få adgang til 
fondene og koordinere og udveksle bedste 
praksis.

3. Koordineringsmekanisme blandt fonde, 
der er omfattet af FSR

3.1 Medlemsstaterne og regionerne skal 
sikre, at de interventioner, der finansieres 
gennem de fonde, der er omfattet af FSR, 
skaber synergieffekter, og at strømlining 
fører til en nedbringelse af administrative 
omkostninger og arbejdsbyrder på stedet.
3.2 De ministerier og 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for gennemførelsen af de fonde, 
der er omfattet af FSR, skal arbejde tæt 
sammen i forbindelse med udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af partnerskabsaftalen og 
programmerne. De skal navnlig
a) identificere indsatsområder, hvor de 
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fonde, der er omfattet af FSR, kan 
kombineres som supplement med henblik 
på at nå de tematiske mål, der er fastsat i 
denne forordning
b) fremme inddragelsen af de 
forvaltningsmyndigheder, der har 
ansvaret for en af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og som hører under 
andre forvaltningsmyndigheder og 
relevante ministerier, i forbindelse med 
udarbejdelse af støtteordninger for at 
sikre synergier og undgå overlapning af 
indsatsen
c) etablere fælles overvågningsudvalg 
vedrørende programmer, der gennemfører 
de fonde, der er omfattet af FSR, og 
udvikle andre fælles forvaltnings- og 
kontrolforanstaltninger med henblik på at 
skabe koordinering mellem de 
myndigheder, der er ansvarlige for at 
gennemføre de fonde, der er omfattet af 
FSR
d) anvende fælles e-governance-løsninger 
med sigte på ansøgere og modtagere samt 
kvikskranker vedrørende rådgivning om 
de støttemuligheder, der findes gennem 
hver enkelt af de fonde, der er omfattet af 
FSR.
3.3 Der bør indføres en europæisk 
overvågningsordning til overvågning af 
gennemførelsen af de fonde, der er 
omfattet af FSR, og fremskridt i 
forbindelse med opfyldelsen af målene i 
Europa 2020-strategien, samtidig med at 
partnerne inddrages som nævnt i artikel 
5.

4. Prioriteter for territorial samordning 
(grænseoverskridende, tværnationale og 
interregionale)

4.1 Der ligger et stort potentiale for 
regionaludvikling, jobskabelse og 
samhørighed i samarbejde på tværs af 
administrative grænser og forsøg på at 
overvinde naturlige grænser. Samarbejde 



PE491.157v02-00 96/97 AM\906345DA.doc

DA

baseret på et fælles behov i et fælles 
territorium er ofte mest effektivt. 
4.2 Grænseoverskridende samarbejde 
opstår ud fra den opfattelse, at mange 
udfordringer ikke standser ved 
administrative grænser. En effektiv 
reaktion kræver fælles 
samarbejdsforanstaltninger og 
videndeling på det rigtige territoriale plan.
4.3 Endvidere kan grænseregionernes 
iboende potentiale udnyttes gennem lokalt 
orienterede støtteforanstaltninger.
4.4 De to eksisterende makroregionale 
strategier har banet vejen for at 
organisere de interesserede parter i fælles 
foranstaltninger på det hensigtsmæssige 
territoriale plan. Strategierne har øget 
forståelsen af, at det er nødvendigt at 
samarbejde om at håndtere de problemer, 
der ikke kan løses af en enkelt 
medlemsstat, eksempelvis rensning af 
Østersøen eller Donau. Makroregionale 
strategier og andre former for territorialt 
samarbejde kan støttes af både EFRU og 
ESF, og de konkrete vilkår for støtte til 
makroregionale strategier skal være 
beskrevet i programmerne.
4.5 Overvindelse af hindringer skal være 
en del af programmeringen af de fonde, 
som er omfattet af FSR – målsætningerne 
for de eksisterende makroregionale 
strategier skal afspejles i behovsanalysen 
og opstillingen af mål for de relevante 
operationelle programmer fra 
planlægningsfasen og videre frem. Disse 
strategier har ikke tjent deres formål, 
medmindre målsætningerne for de 
makroregionale strategier udgør en del af 
den strategiske planlægning i 
programmerne for samhørighedspolitik i 
de relevante regioner og medlemsstater.
4.6 Samtidig skal medlemsstaterne og 
regionerne sikre, at territoriale 
samarbejdsprogrammer yder et effektivt 
bidrag til Europa 2020-målene.
Medlemsstaterne og regionerne kan 
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således fremme samarbejdet samt teste, 
styre og indføre nye løsninger, idet det 
sikres, at samarbejdet organiseres til støtte 
for de større politiske målsætninger. Om 
nødvendigt skal det territoriale 
samarbejde anvendes til at samle politiske 
beslutningstagere fra forskellige lande for 
at arbejde mod at løse fælles problemer.
4.7 Medlemsstaterne og regionerne skal 
først og fremmest se de territoriale 
samarbejdsprogrammer som nyttige 
redskaber i forhold til at fjerne hindringer 
for samarbejde, som ville støtte nationale 
og regionale politiske mål med 
indvirkning ud over programområdet.

Or. EN

Begrundelse

Gennemførelse af partnerskabet og effektiv overvågning af principperne kan ikke ske uden at 
inddrage partnerne, særlig partnere med begrænsede menneskelige og økonomiske 
ressourcer. Der er behov for særlige konsekvensanalyser for at vurdere de planlagte 
foranstaltninger og investeringer. I denne forbindelse skal tilgængelighed uden tvivl medtages 
som et kriterium, der skal opfyldes for at definere en investering, der er bæredygtig for især et 
aldrende samfund. Idéen om universelt design bør også anvendes med hensyn til 
tilgængelighed og en evalueringstilgang som en investering i fremtiden.


