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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og 
om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0612/2),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag hvoraf Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0325/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 
20121,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. maj 20122,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi samt Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Samhørighedsfonden bør støtte 
infrastrukturprojekter som fastsat i 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [...]/2012 af [...] om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten1, for et samlet beløb på XX 
EUR, som kan anvendes af 
medlemsstater, der udelukkende er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden med de 
medfinansieringssatser, der gælder for 
denne. Projektudvælgelsesprocessen bør 
udføres i overensstemmelse med de mål 
og kriterier, som er fastsat i artikel [11] i 
forordning (EU) nr. [...]/2012 [om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten]. Inden den 31. december 2016 
skal udvælgelsen af støtteberettigede 
projekter imidlertid være udført under 
hensyntagen til de nationale tildelinger, 
der er overført fra Samhørighedsfonden 
til Connecting Europe-faciliteten.
_____________
1 EUT L ...

Or. en

Begrundelse

Tanken om at overføre midler fra Samhørighedsfonden til Connecting Europe-faciliteten skal 
specificeres i denne forordning, da den påvirker Samhørighedsfondens nationale tildelinger. 
Der er behov for en 3-årig periode, hvor de nationale tildelinger garanteres, for at sikre, at 
alle medlemsstater kan forberede et projekts struktur med brug af de tilgængelige 
hjælpeinstrumenter. Efter denne periode vil de normale regler fastsat i forordningen om 
Connecting Europe-faciliteten være gældende.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Traktatens artikel 192, stk. 5, 
indeholder en undtagelse fra det generelle 
princip, der er omhandlet i traktatens 
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artikel 191, stk. 2. Det bør derfor i størst 
muligt omfang sikres, at skaderne 
forebygges, og at forurenerne betaler.

Or. en

Begrundelse

Støtten fra samhørighedsfonden bør anvendes fuldt ud med henblik på at opfylde dens 
primære formål. Skader bør derfor i første omgang forebygges gennem en grundig 
anvendelse af al den relevante og gældende lovgivning. Når skader ikke kan forhindres, bør 
"forureneren betaler-princippet" som udgangspunkt anvendes, og Samhørighedsfonden bør 
kun bruges i yderste nødstilfælde, selv om denne brug er omhandlet i traktaten.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU og de fleste medlemsstater er omfattet 
af De Forenede Nationers konvention om 
handicappedes rettigheder, og de 
resterende medlemsstater er i færd med at 
ratificere den. I forbindelse med 
gennemførelsen af de relevante projekter 
er det væsentligt i 
projektspecifikationerne at tage højde for, 
at handicappede som nævnt i 
konventionens artikel 9 skal kunne få 
adgang.

Or. en

Begrundelse

Efter EU's ratificering af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder 
bør projekter, der modtager økonomisk støtte fra EU, i større grad end tidligere sikre 
tilgængelighed for handicappede.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør fastsættes særlige 
bestemmelser om den type aktiviteter, der 
kan støttes af Samhørighedsfonden under 
de tematiske mål, der er fastlagt i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]. Samtidig bør 
udgifter uden for Samhørighedsfondens 
anvendelsesområde defineres og 
præciseres, herunder for så vidt angår 
nedbringelsen af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en 
ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om 
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF.

(5) Der bør fastsættes særlige 
bestemmelser om den type aktiviteter, der 
kan støttes af Samhørighedsfonden under 
de tematiske mål, der er fastlagt i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]. Samtidig bør 
udgifter uden for Samhørighedsfondens 
anvendelsesområde defineres og 
præciseres, herunder for så vidt angår 
investeringer beregnet til nedbringelsen af
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
omfattet af bilag I til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. 
oktober 2003 om en ordning for handel 
med kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet og om ændring af Rådets 
direktiv 96/61/EF.

Or. en

Begrundelse

Højeffektiv kraftvarme, fjernvarme og fjernkøling kan udgøre vigtige redskaber med henblik 
på at forbedre ydeevnen i forbindelse med opfyldelsen af Europa 2020-målene samt med 
henblik på at reducere borgernes energiudgifter. Udelukkelsen af støtte, hvilket er fastsat i 
forslaget, bør kun omfatte forbrændingsaktiviteten i sådanne anlæg og dermed kilden til 
drivhusgasemissioner. De andre elementer og distributionsnettet bør til gengæld have 
mulighed for at modtage støtte fra Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) transportinfrastrukturprojekter, der er 
fastsat i forordning (EU) nr. [...]/2012 
[om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten] for et samlet beløb på XX EUR  
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i overensstemmelse med de kriterier, der 
er fastsat heri; inden den 31. december 
2016 skal udvælgelsen af støtteberettigede 
projekter være udført under hensyntagen 
til de nationale tildelinger fra 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2– litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) investering i nedbringelse af 
drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er 
omfattet af bilag 1 til direktiv 2003/87/EF;
aktiviteter, der gennemføres som 
pilotprojekter eller udelukkende med 
anvendelse af vedvarende energi, er ikke 
omfattet af denne udelukkelse

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 4.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) boliger. c) boliger, medmindre det drejer sig om 
fremme af energieffektivitet og 
vedvarende energi.
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Or. en

Begrundelse

Støtten til energieffektivitet og brugen af vedvarende energi i boligsektoren er den mest 
omkostningseffektive måde at opfylde Europa 2020-målene, navnlig for så vidt angår 
energieffektivitet. Dette vil også være til stor hjælp med henblik på at reducere 
husholdningernes energiudgifter.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brugen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer og boligsektoren

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 7.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) støtte distributionsnettet af højeffektiv 
kraftvarme, fjernvarme og fjernkøling

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 4.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, 
bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, 
bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer og 
"Natura 2000"

Or. en

Begrundelse

Natura 2000 er et vigtigt værktøj til beskyttelse og genoprettelse af biodiversiteten som anført 
i investeringsprioriteten. De store programmer, der har til formål at genoprette Natura 2000-
områder med Samhørighedsfondens støtte, har stort potentiale.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, og nedbringe 
luftforureningen

iv) forbedre by- og landmiljøet, herunder 
genoprette forladte industrigrunde, og 
nedbringe luftforureningen

Or. en

Begrundelse

Landdistrikterne bør ikke udelukkes fra støtte fra Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer, herunder 
fremme bæredygtig mobilitet i byerne

ii) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer, herunder 
fremme bæredygtig og tilgængelig 
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offentlig mobilitet

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj 
kvalitet

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable og tilgængelige 
jernbanesystemer af høj kvalitet

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 3.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om Samhørighedsfonden

I forbindelse med lovgivningspakken vedrørende samhørighedspolitikken, som 
Kommissionen har foreslået, indgår Samhørighedsfonden i fondene under den fælles 
strategiske ramme, som omfatter strukturfondene, Samhørighedsfonden samt Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
Alle disse fonde vil være omfattet af fælles bestemmelser på flere områder inden for 
programmering og økonomisk forvaltning. Desuden vil Samhørighedsfonden, EFRU og ESF 
fortsat være underlagt yderligere en række særlige fælles regler vedrørende programmering, 
forvaltning og overvågning, hvilket også har været tilfældet i den nuværende 
programmeringsperiode.

Selv om Kommissionen foreslår en ny ramme for fondene, bliver omfanget af og de 
specifikke målsætninger for Samhørighedsfonden ikke dramatisk ændret i forhold til den 
nuværende programmeringsperiode1_

Kommissionen foreslår i sit forslag til forordning om fælles bestemmelser for alle fondene, 
der skal erstatte den nuværende generelle forordning, en anderledes struktur af fondenes 
missioner og mål, eftersom alle fondene skal opfylde målene om investeringer i vækst og 
beskæftigelse med henblik på at bidrage til EU-strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Samhørighedsfonden vil bidrage til dette mål og denne mission ved at støtte 
medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger er mindre end 90 % af det 
gennemsnitlige BNI pr. indbygger i EU-27. Samhørighedsfondens anvendelsesområde vil 
imidlertid fortsat omfatte tildeling af finansiel støtte til projekter forbundet med miljø og 
transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet, samtidig med at der sikres en passende 
balance og i henhold til hver medlemsstats specifikke investerings- og infrastrukturbehov 
(artikel 2 i forslaget til forordning om Samhørighedsfonden).

Støtteomfanget er dog ændret en smule, da artikel 2, stk. 2, i forslaget til forordning om 
Samhørighedsfonden ændrer de tilfælde, hvor der ikke tildeles støtte. Nedbringelse af 
drivhusgasemissioner i anlæg, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF, er nemlig blevet tilføjet.
Henvisningerne til renter af gæld, køb af jord for et beløb, der udgør mere end 10 % af de 
samlede støtteberettigede udgifter til den pågældende foranstaltning og refusionsberettiget 
moms, der hidtil har været fastsat i artikel 3, litra a), b) og e), i den generelle forordning, er nu
medtaget i artikel 59, stk. 3, i den nye generelle forordning, som er en fælles bestemmelse, der 
gælder for alle FSR-fonde.

En af de nye funktioner sammenlignet med den nuværende forordning udgøres af artikel 3 i 
forslaget til forordning om Samhørighedsfonden, der i overensstemmelse med princippet om 
tematisk koncentration, jf. artikel 16 i den generelle forordning, fastsætter, at 
Samhørighedsfondens støtte er betinget af en fortegnelse over investeringsprioriteter inden for 

                                               
1 Det er værd at bemærke, at der er afsat et beløb på 68,7 mia. EUR til Samhørighedsfonden i Kommissionens 
forslag om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020. Heraf er 10 mia. EUR 
øremærket til Connecting Europe-faciliteten.
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de overfor definerede rammer og forbundet med de tematiske mål, som er fastsat i artikel 9 i 
den generelle forordning, herunder især:

a) støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer,
b) fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -styring,
c) beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet,
d) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer og
e) styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.

Hvert af disse mål er derefter opdelt i en række investeringsprioriteter, der er anført under 
hvert af disse mål.

Der findes nu en eksplicit bestemmelse om støtte til forbedring af den institutionelle kapacitet, 
da dette anses for et særligt behov i forbindelse med samhørighedspolitikken som følge af 
størrelsen og betydningen af de projekter, der skal støttes1.

Det fastsættes i den nye generelle forordning, at de medlemsstater, der er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden i 2013, men hvis nominelle BNI pr. indbygger overstiger 90 % af 
den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i EU-27, modtager støtte fra Samhørighedsfonden på 
særlig overgangsbasis. Det er også tilfældet med den nuværende overgangsordning, som er 
fastsat i artikel 8, stk. 3, i den generelle forordning.

Konditionalitetsbestemmelserne, der er indeholdt i artikel 4 i den generelle forordning, indgår 
nu i den nye generelle forordning (afsnit II, kapitel III og IV).

Forslaget til forordning om Samhørighedsfonden indeholder andre nye elementer i forhold til 
den nugældende forordning. Kommissionen indfører fælles indikatorer for 
Samhørighedsfonden (artikel 4 og bilaget til forslaget til forordning om Samhørighedsfonden) 
for at vurdere fremskridtene i gennemførelsen af programmet med henblik på at opfylde 
målene (artikel 24, stk. 3, i den generelle forordning). Dette skyldes et forsøg på at skabe en 
mere resultatorienteret proces, der skal sikre, at de samhørighedspolitiske programmer er 
orienteret mod resultater, samt at fondene gennemføres effektivt. Dette er også blevet indført 
for EFRU.

Foreslåede ændringer 

Omfanget af Samhørighedsfonden (artikel 2 i forslaget til forordning om 
Samhørighedsfonden) bør udvides til også at omfatte støtte til energieffektivitet og 
vedvarende energi i boligsektoren, hvilket allerede er fastsat for offentlige infrastrukturer.

Den væsentligste årsag er, at EU ifølge de senest tilgængelige tal, herunder Kommissionens 
egne, med de aktuelle resultater kun vil kunne opfylde mindre end halvdelen af det fastsatte 
mål på 20 % forøgelse af energieffektiviteten i 2020. Samhørighedsfondens støtte til sådanne 

                                               
1 I artikel 14, litra e)(i), i den generelle forordning fastslås det, at partnerskabskontrakten skal indeholde 
foranstaltninger til sikring af en effektiv gennemførelse af FSR-fondene, herunder en vurdering af, hvorvidt der 
er behov for at styrke myndighedernes administrative kapacitet og om nødvendigt modtagernes kapacitet.
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investeringer vil udgøre den mest omkostningseffektive måde, hvorpå målene i Europa 2020-
strategien kan opfyldes.

Hertil kommer, at det vil være en enorm fordel for miljøet, for de små og mellemstore 
virksomheder, der direkte eller indirekte er berørt, og derfor for skabelsen af nye 
arbejdspladser, og sidst men ikke mindst for borgerne i forbindelse med energiudgifterne. 
Energibesparelserne og den øgede anvendelse af vedvarende energikilder vil samtidig bidrage 
til at sikre energisikkerheden for de berørte medlemsstater.

En sådan foranstaltning vil være til særlig fordel for de regioner, der som følge af de 
forskellige kriterier for EFRU og Samhørighedsfonden vil kunne modtage ekstra midler til de 
nævnte formål. 

Kommissionens forslag udelukker også støtte til "nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF". En sådan generel udelukkelse af støtte til 
anlæg, der henhører under EU's emissionshandelsordning, betyder, at fjernvarme- og 
fjernkølingsværker samt kraftvarmeværker ikke kan modtage EU-støtte.

Sådanne anlæg er i øjeblikket berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden (såvel som fra 
EFRU) som følge af deres yderst positive indvirkning på miljøet med hensyn til 
energieffektivitet, brug af vedvarende energi og følgende med hensyn til emissionsreduktion 
og energisikkerhed. Værkerne kan fortsat udvikles betydeligt, og de kan have en stor positiv 
effekt på EU's energi- og klimamålsætninger. 

Eftersom fjernvarme- og kraftvarmeværker er så vigtige i Samhørighedsfondens 
medlemsstater, og eftersom Samhørighedsfonden har som institutionelt mål at støtte 
miljørelaterede investeringer og overgangen til en kulstoffattig økonomi, bør denne 
udelukkelse fra støtte kun omfatte forbrændingsaktiviteten i sådanne anlæg og dermed kilden 
til drivhusgasemissioner. De andre elementer og distributionsnettet bør til gengæld have 
mulighed for at modtage støtte fra Samhørighedsfonden.

Der bør ikke findes støttebegrænsninger for fjernvarme- og fjernkølingsværker samt 
kraftvarmeværker under 20 MW, og det samme bør gælde for værker, der er oprettet som 
pilotprojekter, eller værker, der udelukkende gør brug af vedvarende energi.

Kommissionens forslag om at overføre et beløb på 10.000.000.000 EUR fra 
Samhørighedsfonden til Connecting Europe-faciliteten til støtte af 
transportinfrastrukturprojekter skal specificeres og præciseres i forordningen om 
Samhørighedsfonden.

Med hensyn til beløbet er det for tidligt at fastsætte det nøjagtige beløb, der skal overføres til 
CEF, i betragtning af de igangværende forhandlinger om den nye flerårige finansielle ramme. 
Overførslen vil kun stemme overens med det beløb, som Kommissionen har foreslået, hvis de 
ressourcer, der afsættes til samhørighedspolitikken under den nye FFR, er tilstrækkeligt store.

De overførte midler fra Samhørighedsfonden til CEF skal derefter anvendes til finansiering af 
projekter i de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, med 
anvendelse af den sædvanlige medfinansieringssats, der gælder for denne fond.  
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Projektudvælgelsesprocessen vil ske på grundlag af de mål og kriterier, der er anført i den 
generelle forordning og forordningen om CEF. Inden den 31. december 2016 skal 
projektudvælgelsesprocessen dog være udført under hensyntagen til de nationale tildelinger 
fra Samhørighedsfonden.

På denne måde sikres der på den ene side en balance mellem tanken om at have en sund 
konkurrence mellem medlemsstaterne i forbindelse med indsendelsen af mange projekter, der 
er af høj kvalitet, og på den anden side sikres det, at alle medlemsstaterne er i stand til at 
modtage al den hjælp, de har brug for for at forberede et projekts struktur.

Tanken om at indføre støtte fra Samhørighedsfonden til styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og effektiviteten af de offentlige forvaltninger og offentlige ydelser i forbindelse 
med Samhørighedsfondens gennemførelse, er en stor forbedring og et skridt fremad. Det skal 
dog påpeges, at dette er et aspekt, som skal opfattes og håndteres på en omfattende måde, 
navnlig gennem partnerskabsaftalen, der om nødvendigt bør omfatte de skridt og reformer, 
som medlemsstaten skal påtage sig. 

Efter EU's ratificering af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder 
bør det sikres, at alle projekter, der finansieres med EU-midler, overholder kriteriet om 
tilgængelighed. Dette princip bør derfor indføres i al relevant lovgivning om Unionen, 
herunder den nye forordning om Samhørighedsfonden, med henblik på at respektere 
handicappedes rettigheder.

Artikel 192, stk. 5, i TEUF, indeholder et princip, der bevirker, at Samhørighedsfonden kan 
anvendes i tilfælde, hvor "forureneren betaler-princippet" ikke kan anvendes som følge af 
umådeholdne omkostninger for den offentlige myndighed i en medlemsstat. Dette bør dog 
kun finde sted i yderste nødstilfælde, hvormed Samhørighedsfonden fuldt ud kan fokusere på 
sine oprindelige mål. Det er derfor af største vigtighed, at skader i første omgang forhindres 
ved hjælp af en grundig gennemførelse af direktiverne om vurdering af virkningerne på 
miljøet og strategisk miljøvurdering, samt at deres størst mulige effektivitet søges sikret i 
forbindelse med revision.


