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KORT BEGRUNDELSE

For at gøre det lettere at opnå et positivt resultat af proceduren anmoder Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender Regionaludviklingsudvalget om at forelægge 
Parlamentet en interimsbetænkning om Kommissionens forslag med de henstillinger om 
ændring af forslaget, som er indeholdt i denne udtalelse.

Nye udfordringer for EU

Den 10. februar 2004 forelagde Kommissionen sin meddelelse om de nye finansielle overslag 
for perioden efter 2007. Den 18. februar 2004 blev den tredje samhørighedsrapport godkendt.
Den 14. juli 2004 offentliggjorde Kommissionen forslag til forordninger om strukturfondene 
og Samhørighedsfonden.

For det udvidede EU, som har opstillet det mål at blive den mest dynamiske, videnbaserede 
økonomi i verden, der formår at skabe bæredygtig økonomisk vækst med flere og bedre 
arbejdspladser og større social samhørighed, vil de foreslåede forordninger være i stand til at 
påvirke effektiviteten af de programmer og strategier, som medlemsstaterne anvender i 
bestræbelserne på at opfylde denne målsætning.

Det udvidede EU bliver nødt til at tage følgende tre store udfordringer op:

1. betydeligt større uligheder i det udvidede EU som helhed; forskellene mellem de rigeste 
og de fattigste regioner er blevet øget kraftigt, medens den gennemsnitlige per capita-
indkomst er faldet med 12,5 %

2. hurtigere økonomisk og social omstrukturering, som et resultat af både globaliseringen og 
udviklingen af en økonomi og et samfund, der er videnbaseret

3. hurtig aldring af EU's befolkning; reduktionen i arbejdsstyrken vil få store følger for 
beskæftigelsen og vækstpotentialet.

Det er nødvendigt, at EU løser ovenstående problemer. Rammerne for den politik, der skal 
føres med henblik herpå, udgøres af Lissabon-strategien for bæredygtig udvikling, fuld 
beskæftigelse, større produktivitet, øget social samhørighed og miljøbeskyttelse.

Bemærkninger om rammeforordningen om strukturfondene og Samhørighedsfonden

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (i det følgende: udvalget) har behandlet 
forslaget til rammeforordning om strukturfondene og Samhørighedsfonden med særlig vægt 
på Den Europæiske Socialfond og andre spørgsmål i tilknytning til udvalgets sagsområde.

Udvalget bifalder den styrkede strategiske tilgang til samhørighedspolitikken i forslaget til 
forordning og anerkender Kommissionens åbenlyse vilje til at forenkle procedurerne 
vedrørende fondene. Imidlertid er udvalget bekymret for, at de nye procedurer vil øge 
bureaukratiet, og at der vil være en risiko for overlapning for så vidt angår de foreslåede 
gennemførelsesbestemmelser for ESF.

Det er udvalgets opfattelse, at bestemmelserne bør forenkles. Rammeforordningen bør ikke 
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indeholde for mange forpligtende bestemmelser eller være unødigt detaljeret. Der bør således 
være en passende harmoni mellem rammeforordningen og gennemførelsesbestemmelserne.
Især bør der i rammeforordningen tages fuldt hensyn til ESF-foranstaltningernes art og 
omfang. Udvalget understreger, at forskellige forskrifter kan være mere velegnede for ESF-
aktioner end for EFRU-aktioner.

Udvalget mener, at ESF bør sikre støtte til de af medlemsstaternes foranstaltninger, som 
tilsigter at skabe fuld beskæftigelse, forbedre produktiviteten og arbejdets kvalitet og fremme 
social indslusning og en reduktion af de regionale uligheder på beskæftigelsesområdet og 
derved tilgodese den europæiske socialmodel.

Udvalget minder om den rolle, ESF spiller i bestræbelserne på at fremme social indslusning 
ved at hjælpe med at integrere handicappede på arbejdsmarkedet. Det er udvalgets opfattelse, 
at foranstaltninger til fremme af social indslusning, som støttes af ESF, forbedrer 
beskæftigelsesmulighederne.

Endelig anmoder udvalget Kommissionen om at sikre, at det arbejde det udføres af det 
koordinationsudvalg, der er omtalt i artikel 104 i forslaget til forordning, koordineres på 
passende måde med ESF-udvalget.
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KONKLUSIONER

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, 
det vedtager:

1. anfører, at dette forslag er udarbejdet som en del af lovgivningspakken til fremme af 
samhørigheden; tilføjer, at pakken består af en forordning om Den Europæiske 
Socialfond, en forordning om Samhørighedsfonden og en forordning om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, og at den opstiller de mål, som strukturfondene skal bidrage 
til, kriterierne for, hvornår medlemsstaterne og regionerne er støtteberettigede under 
fondene, de disponible finansielle ressourcer og kriterierne for tildeling af ressourcerne;

2. mener i lyset af ovenstående og rammeforordningens direkte relevans for ESF, at den 
procedure, Kommissionen har valgt (AVC), begrænser Parlamentets rolle urimeligt;

3. understreger navnlig, at alle EU-politikker skal bidrage til målet om økonomisk og social 
samhørighed, og at også den internationale handelspolitik skal opfylde dette mål og ikke 
må udgøre nogen undtagelse; kræver, at handelspolitikken udformes på en sådan måde, at 
regioner præventivt undgår chokvirkninger, og gør især opmærksom på, at udflytning af 
virksomheder eller af delproduktioner udgør en stor risiko for den regionale udvikling 
(betragtning 47 (KOM(2004)0492));

4. kræver, at der for både landdistrikterne og byområderne tages udgangspunkt i de positive 
resultater, som navnlig er kommet beskæftigelsen til gode, i bestræbelserne på at fremme 
den kulturelle udvikling, forbedre kvaliteten af miljøet og kulturlandskabet og den 
kvalitative og kulturelle dimension af levevilkårene og udvikle turismen, og forlanger, at 
der fortsat tages hensyn til betydningen af disse faktorer ved forbedringen af regionernes 
tiltrækningskraft (artikel 3, stk. 3);

5. afviser enhver svækkelse af partnerskabsprincippet og kræver, at der opstilles en liste over 
de relevante organer, der også bør tælle anerkendte ikke-statslige organisationer, som har 
en repræsentativ rolle, når det gælder bekæmpelse af forskelsbehandling i 
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 13; kræver endvidere, at partnerne 
underrettes fyldestgørende, at deres udtalelse indgår i evalueringsdokumentet, og at de på 
grundlag af den tekniske bistand vil kunne forberede sig i god tid på at varetage deres 
opgave (artikel 10 samt artikel 43 og 44);

6. opfordrer Kommissionen til i artikel 14 - uden begrænsninger - at overtage Parlamentets 
beslutning af 3. juli 2003 om gender budgeting1, særlig punkt 8, 14 og 20; 

7. betoner, at de europæiske strukturfonde, Samhørighedsfonden og midlerne til udvikling af 
landdistrikterne bør anvendes på en sammenhængende måde til at nå målene i det 
nationale strategiske referencedokument, og at målene for udvikling af landdistrikterne 
derfor bør indgå i dette referencedokument; kræver, at der i det nationale 
referencedokument medtages resultaterne af initiativer til selvstændig regionaludvikling, 
hvori indgår lokale beskæftigelsesaftaler, eller som gennemføres af disse, og at der forud 

  
1 EUT C 74 E af 24.3.2004, s. 746.
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for udarbejdelsen af referencedokumentet ydes støtte til initiativer på grundlag af midler, 
der hidrører fra den tekniske bistand (artikel 21, 43 og 44);

8. kræver, at det godtgøres, at alle beskæftigelsesfremmende fonde anvendes på grundlag af 
de nationale reformplaner eller regionale delplaner, som blev vedtaget af Det Europæiske 
Råd på mødet i Bruxelles den 22. og 23. marts 2005;

9. finder, at årlige undersøgelser er for bureaukratiske, og - i lyset af Det Europæiske Råds 
beslutninger på mødet i Bruxelles den 22. og 23. marts 2005 - at tiden er løbet fra dette 
princip, og kræver derfor, at der aflægges rapport hvert tredje år;

10. kræver, at virksomheder, der modtager støtte, i et tidsrum, der afhænger af støtten, men 
som ikke kan være under 15 år, ikke helt eller delvis flytter til en anden støtteregion uden 
at skulle betale støtten tilbage (artikel 55);

11. kræver, at godtgørelsen af den krævede nationale samfinansiering af ESF-projekter også 
kan ske på grundlag af et fast beløb på indtil 25 % af samfinansieringen på 
programniveau, når beregningen heraf er foretaget på grundlag af kontrollerbare, 
anerkendte procedurer (f.eks. stikprøvekontrol) (artikel 66 og 67);

12. kræver, at alle forsøg på at tilpasse den foreslåede finansielle ramme, herunder de samlede 
midler og fordelingen heraf mellem de forskellige mål og komponenter, afvises resolut, og 
er uafhængigt heraf af den opfattelse, at den fordeling af midlerne mellem de forskellige 
mål, der er foreslået af Kommissionen, udgør en fair interesseudligning;

13. mener, at Parlamentet ikke bør tvinges til at træffe en afgørelse om et så vigtigt 
lovgivningsforslag på grundlag af en enkelt afstemning og uden mulighed for at stille 
ændringsforslag, hvorfor det rådgivende udvalg anmoder det korresponderende udvalg om 
at vedtage at anvende artikel 75, stk. 3, i Europa-Parlamentets forretningsorden og 
vedføjer sine henstillinger om ændring af forslaget for at fremme et positivt resultat af 
proceduren (betragtning 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27 og 41 og artikel 1, 2, 3, 5, 10, 14, 17, 23, 
25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45, og 51).
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BILAG

HENSTILLINGER OM ÆNDRING

Kommissionens forslag1 Henstillinger

Henstilling 1
Betragtning 2

(2) Samhørighedspolitikken bør bidrage til 
at forbedre vækst, konkurrenceevne og
beskæftigelse under hensyntagen til 
Fællesskabets prioriterede opgaver til sikring 
af bæredygtig udvikling som fastsat af Det 
Europæiske Råd på møderne i Lissabon og 
Göteborg.

(2) Samhørighedspolitikken bør bidrage til 
at forbedre vækst, konkurrenceevne, social 
samhørighed, beskæftigelse og social 
integrering under hensyntagen til 
Fællesskabets prioriterede opgaver til sikring 
af bæredygtig udvikling og til bekæmpelse 
af udstødelse som fastsat af Det Europæiske 
Råd på møderne i Lissabon, Nice og 
Göteborg.

Begrundelse

Social integrering er anerkendt som et af EU's overordnede mål, hvorfor der også bør tages 
passende hensyn hertil i samhørighedspolitikken. Ved udarbejdelsen af de generelle 
bestemmelser er det bydende nødvendigt, at alle dele af tresøjlestrukturen nævnes 
(konkurrenceevne, social samhørighed og bæredygtig udvikling).

Henstilling 2
Betragtning 3

(3) De økonomiske, sociale og territoriale 
forskelle på såvel regionalt som nationalt 
plan er tiltaget i det udvidede Fællesskab.
Konkurrenceevnen og beskæftigelsen bør 
derfor forbedres overalt i Fællesskabet.

(3) De økonomiske, sociale og territoriale 
forskelle på såvel regionalt som nationalt 
plan er tiltaget i det udvidede Fællesskab.
Konkurrenceevnen, beskæftigelsen og den 
sociale integrering bør derfor forbedres 
overalt i Fællesskabet.

Begrundelse

Social integrering er anerkendt som et af EU's overordnede mål, hvorfor der også bør tages 
passende hensyn hertil i samhørighedspolitikken.

Henstilling 3
  

1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Betragtning 12

(12) Unionens nordlige områder, der er 
meget tyndt befolket, har behov for passende 
økonomisk behandling med henblik på at 
yde kompensation for virkningerne af dette 
handicap.

(12) Unionens nordlige områder, der er 
meget tyndt befolket, og de selvstyrende 
byer Ceuta og Melilla, som har stor 
befolkningstæthed og høj arbejdsløshed,
har behov for passende økonomisk 
behandling med henblik på at yde 
kompensation for virkningerne af dette 
handicap.

Henstilling 4
Betragtning 13

(13) På baggrund af bydimensionens 
betydning og byernes, navnlig de 
mellemstore byers, bidrag til 
regionaludviklingen bør der tages større 
hensyn til dem ved udbygning af deres rolle 
ved programmeringen med henblik på at 
fremme byfornyelse.

(13) På baggrund af bydimensionens 
betydning og de små, mellemstore og store
byers bidrag til regionaludviklingen bør der 
tages større hensyn til dem ved udbygning af 
deres rolle ved programmeringen med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
byudvikling, hvilket omfatter en styrkelse af 
konkurrenceevnen, beskæftigelsen og den 
sociale integrering.

Begrundelse

Der bør tages hensyn til byområdernes bidrag til vækst, innovation og social og økonomisk 
samhørighed; med henblik herpå bør der udarbejdes foranstaltninger til fremme af en 
bæredygtig byudvikling, hvilket også omfatter byfornyelse.

Henstilling 5
Betragtning 15

(15) Foranstaltningerne til fordel for 
områder med naturligt handicap, dvs. visse 
øer, bjergområder og områder med lav 
befolkningstæthed, bør udbygges med 
henblik på at afhjælpe deres særlige 
udviklingsvanskeligheder, og det samme 
gælder visse af Fællesskabets 
grænseområder efter dets udvidelse.

(15) Foranstaltningerne til fordel for 
områder med naturligt handicap, dvs. visse 
øer, bjergområder, områder med lav 
befolkningstæthed og de selvstyrende byer 
Ceuta og Melilla, bør udbygges med henblik 
på at afhjælpe deres særlige 
udviklingsvanskeligheder, og det samme 
gælder visse af Fællesskabets 
grænseområder efter dets udvidelse.

Henstilling 6
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Betragtning 26

(26) For at sikre en reel økonomisk virkning 
må bidragene fra strukturfondene i henhold 
til denne forordning ikke erstatte offentlige 
udgifter i medlemsstaterne. Efterprøvning 
af additionalitetsprincippet gennem 
partnerskab bør koncentreres om 
regionerne under “konvergens”-målet som 
følge af størrelsen af de økonomiske 
midler, der afsættes til disse, og kan munde 
ud i en økonomisk korrektion, hvis 
additionaliteten ikke efterleves.

(26) For at sikre en reel økonomisk virkning 
må bidragene fra strukturfondene i henhold 
til denne forordning ikke erstatte offentlige 
udgifter i medlemsstaterne.

Begrundelse

Efterprøvning af additionalitetsprincippet bør gælde regioner, som modtager støtte fra 
fondene under alle tre mål, der er opstillet i forordningen, og ikke kun under "konvergens"-
målet.

Henstilling 7
Betragtning 27

(27) Som led i sin indsats for økonomisk og 
social samhørighed fremmer Fællesskabet 
målet om at afskaffe forskelsbehandling og 
fremme ligestilling af mænd og kvinder som 
knæsat i traktatens artikel 2 og 3.

(27) Som led i sin indsats for økonomisk og 
social samhørighed fremmer Fællesskabet 
målet om at afskaffe forskelsbehandling og 
fremme ligestilling af mænd og kvinder som 
knæsat i traktatens artikel 2 og 3 og 
ligestilling af handicappede og personer 
uden handicap.

Henstilling 8
Betragtning 41

(42) Medlemsstaterne, regionerne og 
forvaltningsmyndighederne bør inden for de 
operationelle programmer, der 
medfinansieres af EFRU under målene om 
“konvergens” og “regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse”, fastsætte nærmere regler 
for en videredelegering til byernes 
myndigheder af de prioriterede opgaver 
vedrørende byfornyelse.

(41) Medlemsstaterne, regionerne og 
forvaltningsmyndighederne bør inden for de 
operationelle programmer, der 
medfinansieres af EFRU under målene om 
“konvergens” og “regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse”, fastsætte nærmere regler 
for en videredelegering til byernes 
myndigheder af de prioriterede opgaver 
vedrørende bæredygtig udvikling af 
byområderne.
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Begrundelse

Der bør tages hensyn til byområdernes bidrag til vækst, innovation og social og økonomisk 
samhørighed; med henblik herpå bør der udarbejdes foranstaltninger til fremme af en 
bæredygtig byudvikling, hvilket også omfatter byfornyelse.

Henstilling 9
Artikel 1, stk. 3

I denne forordning fastlægges grundlaget for 
samhørighedspolitikken, herunder metoden 
til fastsættelse af Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for samhørighedspolitikken, 
den nationale strategiske referenceramme og 
den årlige undersøgelse på fællesskabsplan.

I denne forordning fastlægges grundlaget for 
samhørighedspolitikken, herunder metoden 
til fastsættelse af Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for samhørighedspolitikken, 
den nationale strategiske referenceramme og 
den treårlige undersøgelse på 
fællesskabsplan.

Begrundelse

Årlige undersøgelser ville indebære store administrative udgifter for både medlemsstaterne 
og Kommissionen.

Henstilling 10
Artikel 2, nr. 6 a (nyt)

6a) "tilgængelig": ubegrænset og 
ligeberettiget adgang for alle personer, 
herunder handicappede; denne definition 
er gældende for alle områder af 
forordningens anvendelsesområde.

Begrundelse

Strukturfondene er et vigtigt redskab til fremme og oprettelse af et miljø for handicappede, 
hvor de har uhindret adgang til varer og tjenesteydelser, herunder på områderne 
informations- og kommunikationsteknologi, transport og det bebyggede miljø. Det har stor 
betydning, at strukturfondene ikke er skyld i, at der opstår yderligere begrænsninger af 
tilgængeligheden for handicappede. Det er derfor vigtigt, at der gives udtrykket "tilgængelig" 
en klar definition i relation til handicappedes behov, således at der ved dette begreb entydigt 
forstås fjernelse af alle adgangshindringer, som også handicappede udsættes for i samfundet.

Henstilling 11
Artikel 3, stk. 2, litra b

b) Sigtet med målet om “regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse” er uden 

b) Sigtet med målet om “regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse” er uden 
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for de mindst udviklede regioner at styrke 
regionernes konkurrenceevne, 
tiltrækningskraft og beskæftigelse ved at 
foregribe den økonomiske og sociale 
udvikling, herunder sådanne, som knytter sig 
til liberalisering af samhandel, via 
innovation og fremme af vidensamfundet, 
iværksætterlyst, beskyttelse og forbedring af 
miljøet, forbedring af tilgængeligheden, 
højnelse af arbejdstageres og 
erhvervsvirksomheders tilpasningsevne og 
udvikling af integrerende arbejdsmarkeder.

for de mindst udviklede regioner at styrke 
regionernes konkurrenceevne, 
tiltrækningskraft og beskæftigelse ved at 
foregribe den økonomiske og sociale 
udvikling, herunder sådanne, som knytter sig 
til liberalisering af samhandel, via 
innovation og fremme af vidensamfundet, 
iværksætterlyst, incitamenter til etablering, 
overtagelse, udvikling og modernisering af 
små virksomheder og mikrovirksomheder, 
herunder traditionelle aktiviteter,
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
forbedring af tilgængeligheden, højnelse af 
arbejdstageres og erhvervsvirksomheders og 
deres organisationers tilpasningsevne og 
udvikling af integrerende arbejdsmarkeder.

Begrundelse

Det er vigtig at tage hensyn til de små virksomheders og mikrovirksomhedernes 
betydningsfulde rolle som kilde til arbejdspladser. Som supplement til en strategi baseret på 
udvalgte målgrupper er det nødvendigt at skabe en horisontal foranstaltning, der fremmer 
livslang læring for de små virksomheders og mikrovirksomhedernes ledere og arbejdstagere 
samt de ansvarlige i deres faglige organisationer og underviserne.

Henstilling 12
Artikel 3, stk. 3

3. Under alle tre mål tages der i forbindelse 
med støtten fra fondene alt efter disses 
egenart hensyn til dels de økonomiske og 
sociale særtræk, dels de territoriale særtræk.
Støtten anvendes på en hensigtsmæssig 
måde til støtte for byfornyelse, navnlig som 
led i regionaludvikling, samt fornyelse af 
landdistrikter og fiskeriafhængige områder 
via økonomisk diversificering. Støtten 
anvendes også til områder, der er ramt af 
geografiske eller naturlige handicap, som 
forværrer udviklingsproblemerne, navnlig i 
fjernområderne (Guadeloupe, Fransk 
Guyana, Martinique, Réunion, Azorerne, 
Madeira og De Kanariske Øer) samt de 
nordlige områder med meget lav 
befolkningstæthed og visse øer, 
ømedlemsstater og bjergområder.

3. Under alle tre mål tages der i forbindelse 
med støtten fra fondene alt efter disses 
egenart hensyn til dels de økonomiske og 
sociale særtræk, dels de territoriale særtræk.
Støtten anvendes på en hensigtsmæssig 
måde til støtte for bæredygtig byudvikling, 
navnlig som led i regionaludvikling, samt 
fornyelse af landdistrikter og 
fiskeriafhængige områder via økonomisk 
diversificering. Støtten anvendes også til 
områder, der er ramt af geografiske eller 
naturlige handicap, som forværrer 
udviklingsproblemerne, navnlig i 
fjernområderne (Guadeloupe, Fransk 
Guyana, Martinique, Réunion, Azorerne, 
Madeira og De Kanariske Øer) samt de 
nordlige områder med meget lav 
befolkningstæthed og visse øer, 
ømedlemsstater og bjergområder samt de 
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selvstyrende byer Ceuta og Melilla, som har 
stor befolkningstæthed.

Henstilling 13
Artikel 5, stk. 4

4. Uanset stk. 1 og 2 samt artikel 6 ydes der 
særlige midler fra EFRU til fjernområderne 
(Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, 
Réunion, Azorerne, Madeira og De 
Kanariske Øer) for at lette deres integrering i 
det indre marked og yde kompensation for 
deres særlige situation.

4. Uanset stk. 1 og 2 samt artikel 6 ydes der 
særlige midler fra EFRU til fjernområderne 
(Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, 
Réunion, Azorerne, Madeira og De 
Kanariske Øer) og de selvstyrende byer 
Ceuta og Melilla for at lette deres 
integrering i det indre marked og yde 
kompensation for deres særlige situation.

Henstilling 14
Artikel 10, stk. 1, afsnit 2

Hver medlemsstat udpeger de mest 
repræsentative partnere på nationalt, 
regionalt og lokalt plan og i de økonomiske 
og sociale eller andre kredse, i det følgende 
benævnt “partnere”. Medlemsstaten sikrer 
en generel og effektiv inddragelse af alle 
egnede organer efter nationale regler og 
procedurer og under hensyn til det
nødvendige i at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og bæredygtig udvikling 
ved integrering af krav om beskyttelse og 
forbedring af miljøet.

Hver medlemsstat udpeger de mest 
repræsentative partnere på nationalt, 
regionalt og lokalt plan og i de økonomiske 
og sociale eller andre kredse, i det følgende 
benævnt “partnere”. Medlemsstaten sikrer 
en generel og effektiv inddragelse af alle 
egnede organer efter nationale regler og 
procedurer og under hensyn til det 
nødvendige i at fremme social integrering,
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
mellem handicappede og personer uden 
handicap og bæredygtig udvikling ved 
integrering af krav om beskyttelse og 
forbedring af miljøet.

Henstilling 15
Artikel 14, overskrift

Ligestilling mellem mænd og kvinder Ligestilling mellem mænd og kvinder og 
ikke-diskriminering af og tilgængelighed 
for handicappede
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Henstilling 16
Artikel 14

Medlemsstaterne og Kommissionen påser, at 
ligestillingen mellem mænd og kvinder og 
integreringen af kønsaspektet fremmes på 
fondenes forskellige gennemførelsesstadier.

Medlemsstaterne og Kommissionen påser, at 
ligestillingen mellem mænd og kvinder og 
integreringen af kønsaspektet fremmes på 
fondenes forskellige gennemførelsesstadier.
Endvidere sørger de for, at principperne 
om ikke-diskriminering overholdes inden 
for rammerne af samhørighedspolitikken.

Begrundelse

I EF-traktatens artikel 13 hedder det, at der kan træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til 
bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Henstilling 17
Artikel 14, stk. 1 a (nyt)

Medlemsstaterne og Kommissionen påser, 
at der ikke udøves forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, og at navnlig 
tilgængelighed for handicappede udgør en 
betingelse for udnyttelse af fondene, som 
der føres kontrol med på fondenes 
forskellige gennemførelsesstadier.

Begrundelse

Strukturfondene er et væsentligt redskab til mindskelse og afhjælpning af alle former for 
social udstødelse og til skabelse af samme vilkår for personer med og uden handicap under 
bekæmpelse af forskelsbehandling på alle livets områder, navnlig ved fremme og udvikling af 
et tilgængeligt fysisk miljø for handicappede på områderne informations- og 
kommunikationsteknologi, transport og det bebyggede miljø. Det er af stor vigtighed, at 
strukturfondene ikke fører til yderligere diskriminering og yderligere begrænsninger af 
tilgængeligheden for handicappede, som bevirker, at den sociale udstødelse af 40 millioner 
handicappede i Den Europæiske Union og andre personer med nedsat mobilitet vil vare ved 
og få negative følger for samfundet generelt.

Henstilling 18
Artikel 17, stk. 1, litra b

b) 16,56 % til den i artikel 6, stk. 2, b) 16,56 % til den i artikel 6, stk. 2, 
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omhandlede særlige overgangsstøtte, idet 
den støtteberettigede befolkning, den 
regionale velstand, den nationale velstand og
arbejdsløsheden anvendes som kriterier ved 
beregningen af den vejledende fordeling 
mellem medlemsstaterne.

omhandlede særlige overgangsstøtte, idet 
den støtteberettigede befolkning, den 
regionale velstand, den nationale velstand,
arbejdsløsheden og uddannelsesniveauet
anvendes som kriterier ved beregningen af 
den vejledende fordeling mellem 
medlemsstaterne.

Henstilling 19
Artikel 23, stk. 2

For hvert af fondenes mål tilstræber disse 
retningslinjer navnlig at løse Fællesskabets 
prioriterede opgaver med henblik på at 
fremme en afbalanceret, harmonisk og 
bæredygtig udvikling.

For hvert af fondenes mål tilstræber disse 
retningslinjer navnlig at løse Fællesskabets 
prioriterede opgaver med henblik på at 
fremme en afbalanceret, harmonisk og 
bæredygtig udvikling og sikre ligestilling 
mellem mænd og kvinder og social 
integrering.

Begrundelse

De strategiske retningslinjer bør også omfatte fremme af ligestillingen mellem mænd og 
kvinder og social integrering.

Henstilling 20
Artikel 25, stk. 3, litra a

a) de tematiske og territoriale prioriterede 
opgaver, bl.a. hvad angår byfornyelse og 
diversificering af landøkonomier og 
fiskeriafhængige områder

a) de tematiske og territoriale prioriterede 
opgaver, bl.a. hvad angår bæredygtig 
byudvikling og diversificering af 
landøkonomier og fiskeriafhængige områder

Begrundelse

Der bør tages hensyn til byområdernes bidrag til vækst, innovation og social og økonomisk 
samhørighed; med henblik herpå bør der udarbejdes foranstaltninger til fremme af en 
bæredygtig byudvikling, hvilket også omfatter byfornyelse.

Henstilling 21
Artikel 25, stk. 3, litra c

c) udelukkende for målet om “regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse” listen 
over de regioner, der vælges med henblik på 

c) udelukkende for målet om “regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse” listen 
over de regioner og andre områder, der 
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regional konkurrenceevne som omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, andet afsnit.

vælges med henblik på regional 
konkurrenceevne som omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, andet afsnit.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 34, stk. 2, i denne forordning kan en medlemsstat foreslå 
operationelle programmer under målet om “regional konkurrenceevne og beskæftigelse" på 
forskellige territoriale niveauer, herunder byområder.

Henstilling 22
Artikel 27, stk. 1, afsnit 1

1. For første gang i 2008 og senest den 
1. oktober hvert år forelægger hver
medlemsstat Kommissionen en rapport om, 
hvor langt den er kommet med 
gennemførelsen af sin strategi og 
virkeliggørelsen af målene deri under særlig 
hensyntagen til de fastsatte indikatorer og 
deres bidrag til gennemførelsen af 
Fællesskabets strategiske 
samhørighedsretningslinjer samt foretagne 
evalueringer.

1. For første gang i 2010 og herefter senest 
den 1. oktober hvert tredje år forelægger 
hver medlemsstat Kommissionen en rapport 
om, hvor langt den er kommet med 
gennemførelsen af sin strategi og 
virkeliggørelsen af målene deri under særlig 
hensyntagen til de fastsatte indikatorer og 
deres bidrag til gennemførelsen af 
Fællesskabets strategiske 
samhørighedsretningslinjer samt foretagne 
evalueringer.

Begrundelse

Se henstilling 9.

Henstilling 23
Artikel 27, stk. 1, afsnit 2

I rapporten henvises til den nationale 
beskæftigelseshandlingsplan.

I rapporten henvises til den nationale 
beskæftigelseshandlingsplan og de nationale 
handlingsplaner for social integrering.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der også henvises til de nationale handlingsplaner for social integrering.

Henstilling 24
Artikel 29, overskrift

Årlig undersøgelse Undersøgelse
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Begrundelse

Se henstilling 9.

Henstilling 25
Artikel 30, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) Rapporten baseres på Kommissionens 
undersøgelse og vurdering af rapporterne 
fra medlemsstaterne, jf. artikel 27, og af 
ethvert andet disponibelt 
informationsmateriale.

Begrundelse

Se henstilling 9.

Henstilling 26
Artikel 33, stk. 2

2. Uden at undtagelserne i de særlige 
forordninger om fondene berøres heraf, kan 
EFRU og ESF komplementært og inden for 
en grænse på 5 % af hver prioriteret opgave 
for et operationelt program finansiere 
foranstaltninger, der hører ind under 
anvendelsesområdet for støtten fra de øvrige 
fonde, forudsat at de er nødvendige for en 
tilfredsstillende gennemførelse af 
foranstaltningen og direkte er knyttet til 
denne.

2. Uden at undtagelserne i de særlige 
forordninger om fondene berøres heraf, kan 
EFRU og ESF komplementært og inden for 
en grænse på 10 % af hver prioriteret opgave 
for et operationelt program finansiere 
foranstaltninger, der hører ind under 
anvendelsesområdet for støtten fra de øvrige 
fonde, forudsat at de er nødvendige for en 
tilfredsstillende gennemførelse af 
foranstaltningen og direkte er knyttet til 
denne.

Begrundelse

Erfaringen har vist, at en procentsats på 5 % må anses for at være for lav for nogle forslags 
vedkommende.

Henstilling 27
Artikel 36, stk. 3, afsnit 2, litra b a (nyt)

ba) oplysninger om medtagelse af de 
gældende principper i Equal-programmet.

Begrundelse

Det må påses, at principperne i det hidtidige Equal-program medtages i de nye programmer.
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Henstilling 28
Artikel 36, stk. 3, afsnit 3, litra b

b) løftestangseffekten på de vigtigste 
prioriterede opgaver og mål for den 
europæiske beskæftigelsesstrategi og på 
Fællesskabets mål på området social 
integrering.

b) løftestangseffekten på de vigtigste 
prioriterede opgaver og mål for den 
europæiske beskæftigelsesstrategi og på 
Fællesskabets mål på områderne social 
integrering, social indslusning af migranter, 
social samhørighed og lige muligheder for 
kvinder og mænd og de socialt set svageste 
befolkningsgrupper.

Henstilling 29
Artikel 36, stk. 3, afsnit 3, litra b a (nyt)

ba) oplysninger om medtagelse af de 
gældende principper i Equal-programmet.

Begrundelse

Det må påses, at principperne i det hidtidige Equal-program medtages i de nye programmer.

Henstilling 30
Artikel 36, stk. 4, litra b

b) oplysninger om den bymæssige 
approach, herunder listen over udvalgte 
byer og fremgangsmåderne for 
videredelegering til byernes myndigheder, 
eventuelt ved hjælp af et globaltilskud

b) foranstaltninger til bæredygtig 
byudvikling, herunder listen over udvalgte 
byer og fremgangsmåderne for 
videredelegering til byernes myndigheder, 
eventuelt ved hjælp af et globaltilskud

Begrundelse

Med henvisning til formuleringen i artikel 36, stk. 4, litra a) og c), bør der tales om 
"foranstaltninger" i stedet for "oplysninger". Begrebet "oplysninger" er desuden for vagt og 
bør præciseres.

Henstilling 31
Artikel 36, stk. 4, litra d a (nyt)

da) oplysninger om medtagelse af de 
gældende principper i Equal-programmet.

Begrundelse

Det må påses, at principperne i det hidtidige Equal-program medtages i de nye programmer.
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Henstilling 32
Artikel 43, stk. 3 a (nyt)

3a. De økonomiske og sociale 
sammenslutninger og 
virksomhedsorganisationerne er omfattet af 
foranstaltninger, der iværksættes som led i 
teknisk bistand.

Begrundelse

Erfaringen viser, at en nogle medlemsstater tøver med at benytte mellemliggende organer, 
der ikke er direkte afhængige af den offentlige forvaltning; det er derfor relevant at nævne 
disse organer udtrykkeligt.

Henstilling 33
Artikel 44, stk. 1, indledning

1. På initiativ af medlemsstaten kan fondene
for hvert operationelt program finansiere 
forberedende arbejde, forvaltning, 
overvågning, evaluering, 
oplysningsvirksomhed, kontrolaktiviteter og 
aktiviteter til styrkelse af den administrative 
kapacitet til gennemførelse af fondenes 
indsats inden for følgende grænser:

1. På initiativ af medlemsstaten kan fondene 
for hvert operationelt program finansiere 
forberedende arbejde, forvaltning, 
overvågning, evaluering, 
oplysningsvirksomhed, kontrolaktiviteter og 
aktiviteter til styrkelse af den administrative 
kapacitet, herunder kapaciteten hos 
arbejdsmarkedets parter, til gennemførelse 
af fondenes indsats inden for følgende 
grænser:

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skal det sikres, at arbejdsmarkedets parter inddrages, og at deres 
kapacitet styrkes, for at gøre det muligt for dem at deltage fuldt ud i gennemførelsen af 
programmerne på lokalt og regionalt plan.

Henstilling 34
Artikel 44, stk. 2 a (nyt)

2a. De økonomiske og sociale 
sammenslutninger og 
virksomhedsorganisationerne er omfattet af 
foranstaltninger, der iværksættes som led i 
teknisk bistand.

Begrundelse

Erfaringen viser, at en nogle medlemsstater tøver med at benytte mellemliggende organer, 
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der ikke er direkte afhængige af den offentlige forvaltning; det er derfor relevant at nævne 
disse organer udtrykkeligt.

Henstilling 35
Artikel 45, stk. 1, afsnit 2

Formålet med evalueringerne er at forbedre 
fondsstøttens kvalitet og effektivitet og 
sammenhængen deri samt gennemførelsen af 
operationelle programmer. Desuden er 
formålet at vurdere virkningerne i henseende 
til Fællesskabets strategiske mål, traktatens 
artikel 158 og de særlige strukturproblemer 
for de pågældende medlemsstater og 
regioner, samtidig med at der tages hensyn 
til de behov, der knytter sig til bæredygtig 
udvikling, og til den relevante 
fællesskabslovgivning om miljøvirkninger 
og strategisk miljøvurdering.

Formålet med evalueringerne er at forbedre 
fondsstøttens kvalitet og effektivitet og 
sammenhængen deri samt gennemførelsen af 
operationelle programmer. Desuden er 
formålet at vurdere virkningerne i henseende 
til Fællesskabets strategiske mål, traktatens 
artikel 158 og de særlige strukturproblemer 
for de pågældende medlemsstater og 
regioner, samtidig med at der tages hensyn 
til de behov, der knytter sig til bæredygtig 
udvikling, og højde for den relevante 
fællesskabslovgivning om miljøvirkninger 
og strategisk miljøvurdering og for 
tilgængelighed for handicappede.

Begrundelse

Ikke-diskriminering og social integrering, herunder tilgængelighed for handicappede, er 
vigtige forpligtelser og mål for EU og bør udtrykkeligt anerkendes i målsætningerne for de 
strategiske retningslinjer. Ordlyden kan sammenholdes med artikel 10.

Henstilling 36
Artikel 51, stk. 4

4. Den maksimale støtte fra fondene forhøjes 
til 85 % af de offentlige udgifter til 
operationelle programmer under målene om 
“konvergens” og “regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse” i fjernområderne og til 
operationelle programmer i de fjerntliggende 
græske øer under målet om “konvergens”.

4. Den maksimale støtte fra fondene forhøjes 
til 85 % af de offentlige udgifter til 
operationelle programmer under målene om 
“konvergens” og “regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse” i fjernområderne, til 
operationelle programmer i de fjerntliggende 
græske øer under målet om “konvergens” og 
til operationelle programmer under målet 
om “konvergens” i regioner, hvis BNP per 
capita opgjort i købekraftspariteter og 
beregnet på grundlag af de disponible 
fællesskabsdata for de seneste tre år er på 
mindre end 60 % af Fællesskabets 
gennemsnit.
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Begrundelse

Der er mange regioner, især i de nye medlemsstater, hvis BNP per capita er mindre end BNP 
per capita i fjernområderne og de fjerntliggende græske øer. Derfor bør førstnævnte regioner 
også være berettiget til støtte fra fondene på op til 85 % af de offentlige udgifter til 
operationelle programmer.
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