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KORT BEGRUNDELSE

I dette forslag til forordning defineres opgaverne for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), de støtteberettigede udgiftstyper og omfanget af støtten i 
forbindelse med målene "konvergens", "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" såvel 
som "europæisk territorialt samarbejde". Disse tre mål defineres i forslaget til forordning, der 
indeholder generelle bestemmelser for struktur- og samhørighedsfondene samt ordninger for 
forvaltning af og kontrol med fondene.

EFRU er en vigtig bidragyder til Fællesskabets investeringer i transportinfrastruktur, herunder 
det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T), og til støtte til turisme. Det er ud fra denne 
synsvinkel, at ordføreren har udarbejdet denne begrundelse, som omhandler 
ændringsforslagene til forslaget til forordning.

EFRU's udgifter til transport i sidste programmeringsperiode (2000-2006) anslås til 29 
milliarder euro, hvilket er langt højere end det beløb, der er afsat i budgetposten til TEN-T. 
Forslaget til forordning indeholder ikke noget beløb, der skal afsættes fra EFRU til 
transportprojekter eller til EFRU i det hele taget. Dette fastlægges inden for rammerne af de 
finansielle overslag og budgetproceduren.

Indhold af forslaget til forordning

Den rådgivende ordfører glæder sig over, at både turisme og transport er omfattet af de 
områder, EFRU vil støtte for at nå målet om "konvergens" (artikel 4). Lige så glædeligt er det, 
at fremme af renere offentlig transport i byområder, adgang til transport uden for større byer, 
styrkelse af sekundære transportnet ved at forbedre forbindelsen til transeuropæiske net og 
anden transportinfrastruktur prioriteres med henblik på at nå målet om "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" (artikel 4). Ligeledes vil EFRU for at nå målet om 
"europæisk territorialt samarbejde" bl.a. koncentrere sig om iværksætterlysten inden for 
turisme, at gøre områder mindre isolerede ved at forbedre trafikforbindelser, investeringer i 
dele af det transeuropæiske net i grænseområder med bedre lokale og regionale forbindelser 
samt at fremme sikkerheden til søs (artikel 6). Endelig kan der i behørigt begrundede tilfælde 
gives tilladelse til en finansiering på op til 10 % af budgettet til grænseoverskridende 
foranstaltninger, hvor partnerlandet ikke er medlem af EU.

Ændringsforslag

Det generelle formål med forslaget til forordning hilses velkommen, og der er uden tvivl 
behov for en fondsspecifik forordning som supplement til den generelle forordning om 
fondene, men den rådgivende ordfører mener, at der er områder, hvor ændringsforslagene 
bidrager til større præcision og fokus.

Selv om EFRU's støtte under visse omstændigheder er tilgængelig for havne og samarbejde 
mellem maritime regioner, er der ingen specifikke henvisninger til færgefarten. EFRU's 
bevillinger kan fremme sikkerheden til søs, men der nævnes intet om sikkerheden i 
forbindelse med andre transportformer. Der kan ydes støtte til turisme i landdistrikter og 
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fiskeriafhængige områder, men der nævnes intet om turisme ud fra en bymæssig betragtning 
(artikel 8). Der kan ydes støtte til godstransportydelser og startstøtte til transportydelser i 
fjernområder (artikel 11), men i forordningens nuværende form ikke i områder med naturlige 
handicap.

Den rådgivende ordførers ændringsforslag vedrører disse spørgsmål.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i betænkningen:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 10 a (ny)

(10a) EFRU bør løse problemet med 
tilgængelighed for handicappede personer 
gennem udvikling og gennemførelse af 
regionale udviklingsprojekter, navnlig i 
forbindelse med udvidelse og opgradering 
af infrastrukturer, transport og 
informationskommunikation samt 
teknologiudvikling, ved at betinge 
finansieringen af, at eksisterende 
hindringer fjernes, og at der ikke skabes 
nye hindringer for tilgængelighed.

Ændringsforslag 2
Betragtning 11

(11) EFRU skal sikre synergi med støtten 
fra Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden. Den skal også sikre, at 
der er komplementaritet og sammenhæng 
med Fællesskabets politik på andre områder.

(11) EFRU skal sikre synergi med Den 
Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden. Den skal også sikre, at 
der er komplementaritet og sammenhæng 
med Fællesskabets politik på andre områder, 
og bør rette særlig opmærksomhed mod ny 
naboskabs-, udvidelses- og energipolitik.
Det er derfor nødvendigt at samordne de 
finansielle instrumenter, der administreres 
af Kommissionens Generaldirektorat for 
Regionalpolitik og dens Generaldirektorat 
for Udvidelse for at sikre komplementaritet 
og synergi mellem de finansielle 
instrumenter for henholdsvis 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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medlemsstater og ikke-medlemsstater.

Begrundelse
EFRU forvaltes af GD for Regionalpolitik, mens Tacis og CARDS hører under GD for 
Udvidelse. På grund af forskellene med hensyn til bestemmelserne og anvendelsesområderne 
for disse instrumenter kan grænseoverskridende og transnationale projekter både i og uden 
for Fællesskabet ofte ikke forbindes med hinanden.

Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 2

EFRU skal herved gennemføre 
Fællesskabets prioriterede opgaver og især 
tilgodese behovet for at øge 
konkurrenceevnen og innovationen, skabe 
langsigtede beskæftigelsesmuligheder og 
fremme en miljømæssig bæredygtig vækst.

EFRU skal herved gennemføre 
Fællesskabets prioriterede opgaver og især 
tilgodese:

- behovet for at øge konkurrenceevnen og 
innovationen, skabe langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder og fremme en 
miljømæssig bæredygtig vækst, lighed 
mellem mænd og kvinder, ikke-
forskelsbehandling og social inddragelse
- behovet for at nedbryde de barrierer, som 
handicappede og andre personer med 
nedsat mobilitet står over for i forbindelse 
med adgang til varer og tjenesteydelser ved 
at sikre, at fondenes støtte betinges af 
tilgængeligheden for disse grupper.

Ændringsforslag 4
Artikel 4, nr. 5

5) Turisme, herunder markedsføring af 
natur- og kulturressourcer som potentiale for 
udvikling af bæredygtig turisme, beskyttelse 
og styrkelse af kulturarven med henblik på 
at fremme den økonomiske udvikling og 
støtte til et øget udbud af turistydelser ved 
hjælp af nye og mere eksklusive 
tjenesteydelser

5) Turisme, herunder markedsføring af 
natur- og kulturressourcer som potentiale for 
udvikling af bæredygtig turisme, der er 
tilgængelig for handicappede, personer 
med langvarige eller permanente 
sygdomme og ældre mennesker, beskyttelse 
og styrkelse af kulturarven med henblik på 
at fremme den økonomiske udvikling og 
støtte til et øget udbud af turistydelser ved 
hjælp af nye og mere eksklusive 
tjenesteydelser og lette overgangen til nye 
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og mere bæredygtige former for turisme

Ændringsforslag 5
Artikel 4, nr. 6

6) Transportinvesteringer, herunder 
transeuropæiske net og integrerede strategier 
for renere bytrafik, som bidrager til at øge 
muligheden for og kvaliteten af passager-
og godstransport, opnå en mere ligelig 
fordeling på transportformer, fremme 
intermodale systemer og mindske 
miljøforureningen

6) Transportinvesteringer, herunder 
transeuropæiske net, større europæiske 
teknologi- og logistikprojekter (såsom 
Galileo) og integrerede strategier for renere 
bytrafik, især kollektiv trafik, som bidrager 
til at øge tilgængeligheden, især for 
handicappede, personer med langvarige 
eller permanente sygdomme og for ældre 
mennesker med lav indkomst, og som 
bidrager til at øge kvaliteten af passager- og 
godstransport, opnå en mere ligelig fordeling 
på transportformer, fremme intermodale 
systemer og mindske miljøforureningen og 
begrænse antallet af færdselsulykker

Ændringsforslag 6
Artikel 4, nr. 8

8) Investering i uddannelse, der bidrager til, 
at regionerne bliver mere eftertragtede, og 
livskvaliteten øges

8) Investering i uddannelse, der bidrager til, 
at regionerne bliver mere eftertragtede, og 
livskvaliteten øges ved anvendelsen af ny 
teknologi (såsom digitale tavler) for at gøre 
fjernadgang lettere

Ændringsforslag 7
Artikel 4, nr. 9

9) Sundhed, herunder investeringer med 
henblik på at udvikle og forbedre 
sundhedsydelser, der bidrager til regional 
udvikling og øget livskvalitet i regionerne

9) Sundhed, herunder investeringer med 
henblik på at udvikle og forbedre 
sundhedsydelser og lige adgang til 
lægebehandling, hvilket bidrager til 
regional udvikling og øget livskvalitet i 
regionerne

Ændringsforslag 8
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Artikel 5, nr. 1, litra a

a) øge den regionale kapacitet til forskning, 
teknologisk udvikling og innovation med 
direkte tilknytning til regionaløkonomiske 
udviklingsmål ved at yde støtte til erhvervs-
eller teknologispecifikke kompetencecentre, 
fremme teknologioverførsel, udarbejde 
teknologiprognoser og foretage 
internationale sammenligninger af 
innovationspolitikker, støtte 
virksomhedssamarbejde og fælles politikker 
for forskning, teknologisk udvikling og 
innovation

a) etablere og øge den regionale kapacitet til 
forskning, teknologisk udvikling og 
innovation med direkte tilknytning til 
regionaløkonomiske udviklingsmål ved at 
yde støtte til erhvervs- eller 
teknologispecifikke kompetencecentre, 
fremme teknologioverførsel, udarbejde 
teknologiprognoser og foretage 
internationale sammenligninger af 
innovationspolitikker, støtte 
virksomhedssamarbejde og fælles politikker 
for forskning, teknologisk udvikling og 
innovation

Ændringsforslag 9
Artikel 5, nr. 2, litra a

a) fremme investeringer til rensning af 
forurenede lokaliteter og landområder og 
udbygge infrastruktur til beskyttelse af 
biodiversitet og styrkelse af Natura 2000, 
som bidrager til bæredygtig økonomisk 
udvikling og diversificering af landdistrikter

a) fremme investeringer til rensning af 
forurenede lokaliteter og landområder og 
udbygge infrastruktur til beskyttelse af 
biodiversitet og styrkelse af Natura 2000, 
som bidrager til bæredygtig udvikling og 
diversificering af landdistrikter, især med 
hensyn til turisme; foranstaltninger bør 
blandt andet rettes mod:
- turisme, herunder fremme af natur- og 
kulturressourcernes potentiale for 
udvikling af bæredygtig turisme
- støtte til forbedring af udbuddet af 
turistydelser ved hjælp af nye 
tjenesteydelser med høj merværdi
- beskyttelse og forbedring af kulturarven 
som støtte for den økonomiske udvikling

Begrundelse

Investeringer i biodiversitet og Natura 2000 er ikke kun forbundet med direkte økonomiske 
fordele. Turisme og fremme af natur- og kulturressourcerne spiller en vigtig rolle for 
forbedringen af regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Dette udgangspunkt er blevet 
accepteret under de nugældende strukturfonde, og det er på positiv vis blevet brugt til at nå 
fondenes målsætninger.
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Ændringsforslag 10
Artikel 5, nr. 2, litra c

c) fremme renere offentlig transport i 
byområder

c) fremme miljøvenlig offentlig transport

Ændringsforslag 11
Artikel 5, nr. 3, litra a

a) styrke sekundære transportnet ved at 
forbedre forbindelsen til transeuropæiske 
net, til regionale jernbaneknudepunkter, 
lufthavne og havne eller til multimodale 
transportcentre ved at etablere radiale 
forbindelser til større jernbanelinjer og 
fremme anvendelsen af regionale og lokale 
indre vandveje

a) styrke sekundære transportnet ved at 
forbedre forbindelsen til transeuropæiske 
net, til regionale jernbaneknudepunkter, 
lufthavne og havne eller til multimodale 
transportcentre ved at etablere radiale 
forbindelser til større jernbanelinjer og 
fremme anvendelsen af regionale og lokale 
indre vandveje og gennem støtte til den 
færgefart, der er nødvendig for at forsyne 
øerne med de basale fornødenheder

Begrundelse

Anvendelsen af fællesskabsmidler til støtte af færgefart må ikke påvirke de 
markedsøkonomiske konkurrenceforhold og skal derfor begrænses til kun at opfylde øernes 
mest basale behov.

Ændringsforslag 12
Artikel 6, nr. 1, litra b

b) anspore til beskyttelse og fælles 
forvaltning af miljøet

b) anspore til beskyttelse og fælles 
forvaltning af miljøet samt forebyggelse af 
risici i naturen

Begrundelse

Forebyggelse af risici i naturen har en klar grænseoverskridende dimension og bør også 
omfattes af EFRU's indsatsområde.

Ændringsforslag 13
Artikel 6, nr. 1, litra d
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d) udvide samarbejdet, kapaciteten og den 
fælles udnyttelse af infrastruktur, navnlig på 
sundheds-, kultur- og uddannelsesområdet.

d) udvide samarbejdet, kapaciteten og den 
fælles udnyttelse af og adgang til
infrastruktur, navnlig på sundheds-, kultur-
og uddannelsesområdet.

Ændringsforslag 14
Artikel 6, nr. 1, afsnit 2

EFRU kan derudover bidrage til at fremme 
integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, lokale 
beskæftigelsesinitiativer, ligestilling, 
uddannelse, social inddragelse og fælles 
brug af menneskelige ressourcer og 
faciliteter til forskning og teknologisk 
udvikling.

EFRU kan derudover bidrage til at fremme 
integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, lokale 
beskæftigelsesinitiativer, ligestilling, 
uddannelse, social inddragelse, ikke-
forskelsbehandling og fælles brug af 
menneskelige ressourcer og faciliteter til 
forskning og teknologisk udvikling.

Ændringsforslag 15
Artikel 6, nr. 2, litra b

b) bedre transportmuligheder, herunder 
investeringer i dele af det transeuropæiske 
net i grænseområder, bedre lokale og 
regionale forbindelser til nationale og 
tværnationale netværk og centre, større 
interoperabilitet mellem nationale og 
regionale systemer og fremme af avancerede 
kommunikations- og 
informationsteknologier

b) bedre transportmuligheder, herunder 
investeringer i dele af det transeuropæiske 
net i grænseområder, bedre lokale og 
regionale forbindelser, særligt fra 
byområder, til nationale og tværnationale 
netværk og centre, større interoperabilitet 
mellem nationale og regionale systemer og 
fremme af avancerede logistik-, 
kommunikations- og 
informationsteknologier

Ændringsforslag 16
Artikel 6, nr. 2, litra c

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, jordskælv og laviner. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 

c) risikominimering, herunder øget 
transportsikkerhed og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, ørkendannelse, jordskælv og 
laviner. Sådanne programmer kan omfatte 
levering af udstyr og udbygning af 
infrastruktur, udarbejdelse og gennemførelse 
af tværnationale interventionsplaner, fælles 
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risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

Ændringsforslag 17
Artikel 6, nr. 2, litra d

d) etablering af videnskabs- og 
teknologinetværk, der beskæftiger sig med 
emner vedrørende bæredygtig udvikling af 
tværnationale områder, herunder etablering 
af netværk mellem universiteter og 
udveksling af videnskabelig og teknologisk 
viden mellem forsknings- og 
udviklingsinstitutioner og anerkendte 
internationale forsknings- og 
udviklingscentre, etablering af tværnationale 
konsortier med henblik på at dele 
forsknings- og udviklingsressourcer, parvis 
samarbejde mellem teknologiske institutter 
og fælles finansieringstekniske instrumenter 
med henblik på at støtte forskning og 
teknologisk udvikling i små og mellemstore 
virksomheder.

d) etablering af videnskabs- og 
teknologinetværk, der beskæftiger sig med 
emner vedrørende bæredygtig udvikling af 
tværnationale områder og reducering af 
teknologikløften, herunder etablering af 
netværk mellem universiteter og udveksling 
af videnskabelig og teknologisk viden 
mellem forsknings- og 
udviklingsinstitutioner og anerkendte 
internationale forsknings- og 
udviklingscentre, etablering af tværnationale 
konsortier med henblik på at dele 
forsknings- og udviklingsressourcer, parvis 
samarbejde mellem teknologiske institutter 
og fælles finansieringstekniske instrumenter 
med henblik på at støtte forskning og 
teknologisk udvikling i små og mellemstore 
virksomheder.

Ændringsforslag 18
Artikel 6, nr. 2, litra d a (nyt)

da) beskyttelse og forbedring af den 
naturlige og fysiske kulturarv i forbindelse 
med bæredygtig økonomisk udvikling

Begrundelse

Dette aktivitetsområde kan ikke begrænses udelukkende til lokalt eller regionalt plan. Der er 
klare eksempler på, at tværnationalt samarbejde om problemløsning og udveksling af god 
praksis skaber en betydelig europæisk merværdi.

Ændringsforslag 19
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, genanvendelse af forladte 

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, genanvendelse af forladte 
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industrigrunde, bevarelse og udvikling af 
den historiske og kulturelle arv kombineret 
med foranstaltninger, der fremmer 
iværksætterlyst, lokal beskæftigelse og 
udvikling af lokalsamfundet samt levering af 
tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer.

industrigrunde, bevarelse og udvikling af 
den historiske og kulturelle arv kombineret 
med foranstaltninger, der fremmer 
iværksætterlyst, turisme, lokal 
beskæftigelse, bæredygtig mobilitet og 
udvikling af lokalsamfundet samt levering af 
tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer.

Ændringsforslag 20
Artikel 9, stk. 2, nr. 1

1) forbedring af transportinfrastrukturen 1) forbedring af transportinfrastrukturen, 
især for turister

Ændringsforslag 21
Artikel 9, stk. 2, nr. 3

3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter 
uden for landbrugs- og fiskerisektoren

3) udvikling af nye økonomiske aktiviteter 
uden for landbrugs- og fiskerisektoren, især 
en bedre udnyttelse af de ressourcer, der 
udgør potentielle muligheder for turisme

Ændringsforslag 22
Artikel 10, stk. 2

Med forbehold af artikel 3 og 4 skal EFRU 
især bidrage til finansieringen af 
investeringer, der har til formål at gøre 
områderne mere tilgængelige, fremme og 
udvikle økonomiske aktiviteter med 
tilknytning til kulturarven, fremme en 
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og 
udvikle turistsektoren.

Med forbehold af artikel 3 og 4 skal EFRU 
især bidrage til finansieringen af 
investeringer, der har til formål at gøre 
områderne mere tilgængelige for borgerne 
og støtte de almennyttige tjenesteydelser og 
fremme transport af basale varer til afsides 
liggende områder, herunder startstøtte, at 
fremme og udvikle økonomiske aktiviteter 
med tilknytning til kulturarven, fremme en 
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og 
udvikle turistsektoren.

Begrundelse

Støtte til godstransport med fællesskabsmidler må ikke påvirke de markedsøkonomiske 
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konkurrenceforhold og skal derfor begrænses til kun at opfylde de fjerntliggende områders 
mest basale behov.

Tilgængeligheden bør fremmes ikke kun for virksomheder, men også for beboere i områder 
med naturbetingede handicap.
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