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KORT BEGRUNDELSE

Med udvidelsen til EU-25 er der i højere grad end ved tidligere udvidelser optaget områder i 
Unionen, der har væsentlige problemer. Ulighederne gør sig ikke blot gældende i forhold til 
EU-15, men ligeledes i form af en skæv udvikling inden for de nye medlemsstaters grænser 
og indbyrdes mellem de nye medlemsstater. Dette illustreres tydeligst ved kløften mellem 
landdistrikter og byområder og har langt den største indvirkning på de nye medlemmer, hvis 
landbrugssektor spiller en vigtig rolle i den samlede økonomi. Disse landdistrikter vil fortsat 
blive underkastet vidtrækkende strukturændringer, og derfor kan man vanskeligt forestille sig, 
at ELFUL skal være den eneste kilde til finansieringen af udviklingen i landdistrikterne, 
hvorfor det inden for rammerne af den reformerede EFRU er nødvendigt at øge fokus på 
landdistrikterne.

Det er absolut yderst vigtigt at sikre, at ændringerne af EFRU ikke forstærker disse uligheder, 
men at de derimod bekæmpes, og at borgerne i hele EU får mulighed for at udvikle, 
modernisere og forstærke deres miljøer, fællesskab, økonomi og samfund i tråd med de 
retningslinjer, der er fastlagt i Lissabon- og Göteborg-dagsordenen.

Mange af medlemsstaternes fokus, der er rettet mod at bekæmpe langtidsledigheden, kan ofte 
medføre, at de specifikke strukturelle, demografiske, sociale og økonomiske faktorer, der 
påvirker landdistrikterne, overses, og derfor er det ordførerens holdning, at bestemmelser om 
diversificering af økonomien i landdistrikterne har et stort potentiale. Det er imidlertid vigtigt, 
at fokus på udviklingen af turisme som en alternativ arbejdsgiver ikke blot resulterer i, at der 
skabes lavtlønnet sæsonarbejde i turistsektoren, der erstatter lavtlønnet sæsonarbejde i 
landbruget.

Ordføreren fremsætter specifikke ændringsforslag til integration af landdistrikterne og de 
isolerede områder i Unionens generelle økonomiske liv, sideløbende med at der gøres en 
indsats for at beskytte enestående aspekter af livet i landdistrikterne, der kan gå tabt, hvis 
sådanne områder tvinges til at påtage sig en strammere, underordnet økonomisk rolle i forhold 
til centret. Etableringen af transport- og navnlig ikt-infrastrukturer gør det muligt at øge det 
erhvervsmæssige potentiale og den erhvervsmæssige diversificering i disse områder. Målet 
med specifikt at henvise til randområder og landsbyer med lav befolkningstæthed, som har 
ringe muligheder for at få adgang til disse infrastrukturer, er at opveje ulemperne, herunder 
navnlig afstanden fra de økonomiske centre og sociale serviceydelser.

En øget og mere diversificeret erhvervsmæssig aktivitet bør hjælpe regionerne og samfundene 
med at modstå presset fra udvandring og langtidsledighed, mens begreber som fjernarbejde 
tydeligvis gør det muligt at vende "ulemper", såsom isolation og faldende huspriser, til 
komparative fordele. Ud over forbedringen af den fysiske infrastruktur er det vigtigt at sikre, 
at isolerede personer erhverver de færdigheder, der er nødvendige, for at de kan komme til at 
spille en rolle i den nye økonomi, og direkte at håndtere problemerne med social udstødelse, 
som ofte forekommer. De to kommissærer Danuta Hübner og Mariann Fischer Boel har for 
nylig understreget, at fokus på uddannelse og undervisning, forskning og udvikling samt 
fremme af innovation og bæredygtighed er uløseligt forbundet med opfyldelsen af Lissabon-
dagsordenens mål, og at udviklingen regionalt, i byerne og i landområderne er af afgørende 
betydning. 
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Det synes faktisk at virke mod hensigten at isolere udviklingen i landområderne fra 
regionalpolitikken, og øget fokus på landområdernes behov i de igangværende EFRU-
reformer forekommer at være nødvendigt. Der er et væsentligt behov for at gennemføre 
komplekse udviklingsstrategier, som på den ene side bekæmper de hindringer, der stiller sig i 
vejen for en passende økonomisk udvikling, og som på den anden side er i overensstemmelse 
med udviklingen i landområderne. I forlængelse af denne tankegang har ordføreren nogle 
forbehold, der vedrører den enkeltfondstilgang, som Kommissionen foreslår.

Der er blevet gjort en betydelig indsats for at forenkle administrationen og forvaltningen af 
midler til at nå ovenstående mål. Særligt bør det fremhæves, at antallet af finansielle 
instrumenter er blevet indskrænket til tre. Ikke desto mindre er det uklart, om disse 
instrumenter er effektive, navnlig såfremt de forskellige samhørighedspolitikker med 
tilhørende programmer ikke samordnes bedre indbyrdes og i forhold til andre EU-politikker.

Den nye arkitektur udvider EFRU's rolle - ikke blot som en kilde til øget finansiering - men 
først og fremmest som et udgangspunkt for tilpasningen af forskellige EU-politikker og -
programmer i forbindelse med opfyldelsen af førnævnte målsætninger vedrørende 
konvergens, konkurrenceevne, beskæftigelse og territorialt samarbejde. 

HENSTILLINGER

Ud over alle de positive aspekter ønsker vi at fremsætte følgende henstillinger over for 
Kommissionen:

− Sikring af en integreret tilgang, som vil muliggøre komplementaritet mellem de 
forskellige strukturplaner ved at sikre en effektiv samordning af EFRU's, ESF's og 
ELFUL's programmering og gennemførelse.

− Bevarelse af synergi mellem målsætningen om landdistrikternes konkurrenceevne og 
ELFUL ved at indbefatte tiltag inden for rammerne af EFRU og ESF i strategiplanerne 
for landområderne samt udarbejdelse af relevante strategiske retningslinjer for en 
effektiv samordning.

− Bevarelse af ELFUL-budgettets integritet (på det niveau, der er foreslået af 
Kommissionen), da ELFUL er et uundværligt supplement til den europæiske territoriale 
udvikling i landdistrikterne.

− Uddybelse af "angive klare kriterier" som nævnt i artikel 9.

− Overvejelser om øget fleksibilitet i fastlæggelsen af prioriterede opgaver, for så vidt 
angår både artikel 4 og 5.

− Medtagelse af ordet "Interreg" i benævnelsen af det nye mål 3, da der er knyttet en lang 
historie samt en velbegrundet betydning til dette.

− Overvejelser om indarbejdelse af de særlige bestemmelser for målet vedrørende 
territorialt samarbejde i den generelle forordning i stedet for i EFRU-forordningen.

− Tydeliggørelse af forholdet mellem de konkrete elementer i det grænseoverskridende og 
transnationale samarbejde og i det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument og 
førtiltrædelsesinstrumentet.

− Udarbejdelse af relevante fællesskabsretningslinjer for EGGS, da merværdien og 
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finansieringen heraf samt de konkrete arbejdsprocedurer herfor endnu ikke er klare.

− Overvejelser om øget deltagelse af decentraliserede myndigheder og andre 
arbejdsmarkedsparter for at sikre overholdelse af partnerskabs- og nærhedsprincippet.

− Sikring af lige muligheder for mænd og kvinder, håndtering af de handicappedes 
specifikke behov samt sikring af lige muligheder for minoriteter, idet dette ikke blot 
skal være et horisontalt mål for ESF, men ligeledes et mål inden for rammerne af 
EFRU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistriker opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Ifølge traktatens artikel 160 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og afstanden til de dårligst 
stillede regioner eller øer, herunder 
landdistrikter, der er bagefter i udvikling.

(1) Ifølge traktatens artikel 160 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og afstanden til de dårligst 
stillede regioner, herunder landdistrikter, 
øer, bjergområder, tyndt befolkede områder 
og grænseoverskridende regioner, der er 
bagefter i udvikling.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag opfyldes behovet for fuldstændighed, idet der udtrykkeligt henvises 
til alle regioner med handicap.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6 a (ny)

  
1 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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(6a) EFRU bør spille en særlig rolle i 
forbindelse med den lokale økonomiske 
udvikling med henblik på en forbedring af 
lokalbefolkningens levevilkår og udvikling 
af lokalområdet, navnlig gennem 
foranstaltninger til fremme af de regionale 
og lokale beskæftigelsespagter, 
programmer for integreret byudvikling, 
udvikling af landdistrikter samt 
beskæftigelsesinitiativer.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fremme beskæftigelsesinitiativer for at sætte fart i de mindst udviklede 
regioners konvergens, da mange af disse regioner lider under en stigende arbejdsløshed.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7

(7) Der bør især sikres, at der er 
komplementaritet og overensstemmelse 
mellem støtte fra EFRU og støtte fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne i henhold til forordning 
(EF) nr. … og støtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond i henhold til forordning (EF) nr. 
... Programmer, der finansieres med støtte 
fra EFRU bør derfor bidrage til, at 
økonomien i landområder og 
fiskeriafhængige områder diversificeres, og 
at traditionelle aktiviteter omlægges. 

(7) Der bør især sikres, at der er 
komplementaritet og overensstemmelse 
mellem støtte fra EFRU og støtte fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne i henhold til forordning 
(EF) nr. … og støtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond i henhold til forordning (EF) nr. 
... Programmer, der finansieres med støtte 
fra EFRU bør derfor bidrage til, at 
økonomien i landområder og 
fiskeriafhængige områder diversificeres, at 
kulturen udvikles og at traditionelle 
aktiviteter omlægges. 

Ændringsforslag 4
Betragtning 10

(10) EFRU skal kunne tage højde for 
problemet med, at områder med ekstrem lav 
befolkningstæthed ligger afsides og har 
dårlige forbindelser til store markeder, jf. 
protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse. EFRU skal 
ligeledes kunne tage højde for de særlige 
problemer, som visse øer, bjergområder og
tyndt befolkede områder har, fordi deres 

(10) EFRU skal kunne tage højde for 
problemet med, at områder med ekstrem lav 
befolkningstæthed ligger afsides og har 
dårlige forbindelser til store markeder, jf. 
protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse. EFRU skal 
ligeledes kunne tage højde for de særlige 
problemer, som øer, bjergområder, 
landområder, tyndt befolkede områder samt 
grænseoverskridende regioner har, fordi 
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geografiske placering bremser udviklingen. deres geografiske placering bremser 
udviklingen med det mål at støtte en 
selvstændig og bæredygtig udvikling i disse 
regioner.

Begrundelse

Målet er her at tilpasse formuleringen af betragtning 10 til de ændringsforslag, der er 
foreslået vedrørende betragtning 1, for at sikre en større overensstemmelse.

Ændringsforslag 5
Betragtning 13

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvist at godkende 
støtte fra EFRU til projekter, der 
gennemføres i tredjelande, hvis det kommer 
regioner i Fællesskabet til gode.

(13) Der skal ydes støtte til et effektivt 
grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde med nabolande til Fællesskabet i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regioner i medlemsstater, som grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvist at godkende 
støtte fra EFRU til projekter, der 
gennemføres i tredjelande, hvis det kommer 
regioner i Fællesskabet til gode. Det er også 
nødvendigt at sikre en hensigtsmæssig 
vægtning af fordelingen af de finansielle 
ressourcer mellem de transnationale og 
grænseoverskridende elementer i målet 
"europæisk territorialt samarbejde". De 
grænseoverskridende elementer kræver 
særlig opmærksomhed, eftersom EU har 
fået væsentligt flere grænseområder, og 
eftersom mange af de regioner, der er 
bagefter i udviklingen, er grænseregioner.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at sikre, at de nødvendige finansielle midler vil være 
tilgængelige for at kunne håndtere de nye udfordringer i forbindelse med det 
grænseoverskridende element i det europæiske territoriale samarbejde i det udvidede EU.

Ændringsforslag 6
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Eftersom forskellen mellem behovene 
i de regioner, der er støtteberettigede i 
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henhold til målet "Regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", er 
blevet væsentligt større efter EU's 
udvidelse, og eftersom 
subsidiaritetsprincippet bør gøre det muligt 
for de regionale myndigheder at definere 
deres prioriterede områder, bør 
anvendelsesområdet i artikel 5 være mere 
fleksibelt. Dette bør dog ikke medføre nogle 
ændringer i fordelingen af EFRU's 
økonomiske midler blandt de tre mål. De 
finansielle rammer bør bevares som fastsat 
i forordning (EF) nr. ..../2005.

Begrundelse

Denne nye betragtning skal sikre, at nødvendigheden af at udvide anvendelsesområdet i 
artikel 5 ikke vil medføre en anderledes vægtning ved fordelingen af de økonomiske midler 
blandt de tre EFRU-mål på bekostning af målet "konvergens", der fortsat er det vigtigste mål 
for EFRU's støtte.

Ændringsforslag 7
Artikel 1, stk. 2

Den fastsætter særlige bestemmelser for 
byer og landdistrikter, fiskeriafhængige 
områder, fjernområderne og områder med 
naturbetingede handicap.

Den fastsætter særlige bestemmelser for 
byer og landdistrikter, fiskeriafhængige 
områder, fjernområderne og områder med 
naturbetingede eller demografiske handicap.

Begrundelse

Med en udtrykkelig henvisning til demografiske handicap tages der højde for behovet for 
fuldstændighed, og det gøres ligeledes muligt at inkludere også tyndt befolkede områder i 
artikel 1.

Ændringsforslag 8
Artikel 2, stk. 1

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte til fordel for den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang.

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte til fordel for den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder styrkelse af 
konkurrenceevnen og innovation, skabelse 
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af langsigtede beskæftigelsesmuligheder, 
social integration og lige muligheder, 
miljøbeskyttelse og -forbedring, omlægning 
af industriområder i nedgang samt fremme 
af en bæredygtig og afbalanceret udvikling 
i hele Den Europæiske Union, under 
hensyntagen til de handicappedes særlige 
behov samt behovet for at afhjælpe de 
konkrete ulemper, der skyldes afsides 
beliggenhed i rand- og øområder.

Begrundelse

Denne omformulering gør det muligt at fastlægge en mere præcis definition af godkendte 
interventionsområder.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, nr. 3

3) Miljø, herunder investeringer i 
affaldshåndtering, vandforsyning, rensning 
af byspildevand og luft, integreret 
forureningsforebyggelse og -kontrol, 
rensning af forurenende lokaliteter og 
landområder, fremme af biodiversitet og 
naturbeskyttelse, støtte til små og 
mellemstore virksomheder med henblik på 
at fremme bæredygtige produktionsmønstre 
ved indførelse af omkostningseffektive 
miljøforvaltningssystemer og anvendelse af 
forureningsforebyggende teknologier

3) Miljø, herunder investeringer i 
affaldshåndtering, vandforsyning, rensning 
af byspildevand og luft, integreret 
forureningsforebyggelse og -kontrol, 
rensning af forurenende lokaliteter og 
landområder, genopretning af offentligt 
ejede fællesarealer i byområder i forfald, 
udvikling af grønne områder i byerne, 
støjbekæmpelse, beskyttelse af 
vandkvaliteten, vandforvaltning, fremme af 
renere offentlig transport, 
risikoforebyggelse, landskabspleje i 
landdistrikter, fremme af biodiversitet og 
dyre- og naturbeskyttelse, støtte til små og 
mellemstore virksomheder med henblik på 
at fremme bæredygtige produktionsmønstre 
ved indførelse af omkostningseffektive 
miljøforvaltningssystemer og anvendelse af 
forureningsforebyggende teknologier

Begrundelse

Formålet er at medtage nogle af de aspekter i forbindelse med målet "konvergens", der 
påvirker væsentligt flere regioner, som i den aktuelle situation kun er berettiget til støtte 
under målet "regional konkurrenceevne" og/eller målet "europæisk, territorialt samarbejde". 
Desuden skal der ligeledes tages højde for det miljøaspekt, der er knyttet til genopretningen i 
byområder.
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Ændringsforslag 10
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 og den historiske 
arv som potentiale for udvikling af 
bæredygtig turisme, fremme af idræt og 
sport 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

Begrundelse

Inden for rammerne af målet "konvergens" bør støtte fra fonden blandt andet ydes til turisme, 
herunder fremme af natur- og kulturressourcer. Den historiske arv bør dog også omfattes 
(f.eks. bevarelse af steder, der har forbindelse til vigtige historiske begivenheder). Dette er 
væsentligt, idet den historiske arv nævnes i artikel 8 som et særskilt prioriteret område på 
linje med den kulturelle arv. Målet at fremme turisme bør udvides til også at omfatte idræt og 
sport, som er tæt forbundet hermed. Målet er at øge livskvaliteten i områder, der er bagefter i 
udviklingen, og det er oplagt at opnå dette gennem idræt og sport. Fonden bør støtte 
investeringer på dette område både i byområder og i landdistrikter.

Ændringsforslag 11
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 og bygning og 
opgradering af veje uden for TEN-T-
rygraden under hensyntagen til behovet for 
at etablere forbindelser til øer, 
landdistrikter, isolerede egne og andre 
afsidesliggende regioner samt mellem disse 
regioner og Unionens kerneområder, 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

Begrundelse
Bygningen og opgraderingen af veje uden for TEN-T-rygraden skal udtrykkeligt fremgå af 
teksten til forordningen, navnlig under henvisning til Kommissionens bemærkning på det 
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første SAWP-møde i oktober, hvor Kommissionen hævdede, at TEN-T skal finansieres med 
midler fra Samhørighedsfonden, og at de sekundære systemer, for så vidt angår veje, 
ligeledes skal finansieres med midler fra ERDF. I ændringsforslagets anden del sættes der 
øget fokus på transportbehovene i randområder.

Ændringsforslag 12
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, 
livskvaliteten øges og lige 
uddannelsesmuligheder fremmes

Begrundelse

Fonden støtter med rette investeringer i uddannelse (artikel 4, nr. 8) for at bidrage til, at 
regionerne bliver mere eftertragtede, og livskvaliteten øges. Her bør lige 
uddannelsesmuligheder også omfattes, idet det er et område af stor betydning. Et af de 
besværligste aspekter ved livet i landdistrikter er den vanskelige adgang til uddannelse, idet 
skolerne ligger langt væk, og idet det kræver lange og dyre rejser osv. Endvidere er 
vedligeholdelsen af skoler også dyrere i landdistrikter på grund af demografiske faktorer og 
et lavt antal elever. Fonden bør derfor også støtte investeringer, der sigter på at fremme lige 
uddannelsesmuligheder i landdistrikter.

Ændringsforslag 13
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, sygdomsforebyggelse og 
lettere adgang til lægebehandling, hvilket
bidrager til regional udvikling og øget 
livskvalitet i regionerne

Begrundelse

Inden for rammerne af målet "konvergens" støtter fonden med rette investeringer i 
sundhedsydelser, selvom støtte til denne sektor ikke blot bør begrænses til udvikling og 
forbedring af sundhedsydelserne, men også bør omfatte sygdomsforebyggelse, og navnlig 
forbedring af adgangen til lægehandling i landdistrikter, eftersom beboere i landdistrikter 
ofte er ugunstigt stillet på dette område.

Ændringsforslag 14
Artikel 5, indledning
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I forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" skal 
støtten fra EFRU som led i regionale 
strategier for bæredygtig udvikling 
koncentreres om følgende prioriterede 
opgaver:

I forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse" skal 
støtten fra EFRU som led i regionale 
strategier for bæredygtig udvikling først og 
fremmest koncentreres om følgende 
prioriterede opgaver:

Begrundelse

Ordføreren mener ikke, at fortegnelsen over prioriterede opgaver skal være udtømmende, 
men at det inden for rammerne af EFRU skal være muligt at tage højde for de konkrete behov 
og regionernes uensartede natur, udvikling og konkurrenceevne.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, nr. 2, litra c

c) fremme renere offentlig transport i 
byområder

c) fremme renere offentlig transport

Begrundelse

Der er ingen oplagt grund til at begrænse forbedringer inden for dette område til byområder, 
da den offentlige transport i landdistrikter er tilbøjelig til at dække langt større afstande pr. 
passagertur.

Ændringsforslag 16
Artikel 5, nr. 3, litra b a (nyt)

ba) fremme udbredelsen af videnøkonomi i 
afsondrede områder og landdistrikter ved at 
fremme indførelsen og anvendelsen af 
informations- og kommunikationsteknologi 
med henblik på at skabe merværdi, 
diversificere og øge den økonomiske 
aktivitet.

Ændringsforslag 17
Artikel 6, nr. 1, litra b a (nyt)

ba) fremme en bæredygtig udvikling i 
landdistrikter

Ændringsforslag 18
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Artikel 7, litra a)

a) moms a) moms, der kan refunderes

Begrundelse

Dette vil sikre, at bestemmelsen støtter den tidligere og nuværende praksis, for så vidt angår 
EFRU-programmer. Bestemmelsen vil ligeledes være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i ESF-forordningen og således undgå uforståelige forskelle i den europæiske 
samhørighedspolitik.

Ændringsforslag 19
Artikel 9, stk. 1

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem på den ene side foranstaltninger, der 
medfinansieres af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. forordning (EF) nr. … , 
og foranstaltninger, der medfinansieres af 
Den Europæiske Fiskerifond, jf. forordning 
(EF) nr. …, og på den anden side 
programmer, der medfinansieres af EFRU. 

Medlemsstater og regioner skal sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng 
mellem på den ene side foranstaltninger, der 
medfinansieres af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, jf. forordning (EF) nr. … , 
i henhold til artikel 11, stk. 3, femte led, i 
ovenstående forordning, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af Den 
Europæiske Fiskerifond, jf. forordning (EF) 
nr. …, og på den anden side programmer, 
der medfinansieres af EFRU. 

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at bemærke og påpege bestemmelsen i den nye forordning om 
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne for at gøre det klart, at 
behovet for synergi mellem politikken for udvikling af landbruget og samhørighedspolitikken 
er en fælles faktor for planlægningen af de to politikker.

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

1) forbedring af transportinfrastrukturen 1) forbedring af transportinfrastrukturen for 
at gøre regionerne mere eftertragtede, 

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

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

Begrundelse

Bistanden skal ikke udelukkende begrænses til nye aktiviteter, men ligeledes omfatte 
uddybning og forbedring af allerede eksisterende aktiviteter.

Ændringsforslag 22
Artikel 9, stk. 2, nr. 4 a (nyt)

4a) udvikling af 
uddannelsesforanstaltninger i 
landdistrikter

Ændringsforslag 23
Artikel 9, stk. 2, nr. 5

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder i landdistrikter.

5) øget bæredygtig turisme, større udbud af 
moderne bekvemmeligheder og kulturliv i 
landdistrikter.

Ændringsforslag 24
Artikel 9, stk. 2, nr. 5 a (nyt)

5a) produktion af biobrændsel og/eller 
anvendelse af energi fra vedvarende 
energikilder

Begrundelse

Landdistrikter bør bidrage til EU's ambitiøse mål, at 12% af bruttoenergiforbruget skal 
dækkes af vedvarende energi.

Ændringsforslag 25
Artikel 9, stk. 2, nr. 5 b (nyt)

5b) investeringer i energieffektivitet 
(infrastruktur, teknisk assistance og 
information til slutbrugerne)

Ændringsforslag 26
Artikel 10, stk. 2
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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, 4 og 5 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 
jobskabelse, en bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer, fremme en omfattende 
udvikling og diversificering af 
landdistrikter og udvikle turistsektoren.

Begrundelse

Arbejdsløshed spiller en væsentlig rolle i udflytningen fra områder med naturbetingede 
handicap.

Ændringsforslag 27
Artikel 12, nr. 3 a (nyt)

3a) en vurdering af indvirkningen på 
beskæftigelsen i de pågældende områder og 
deres naboområder, herunder 
beskæftigelsesmønstre, sæsonbetingede 
udsving og kvalifikationer

Begrundelse

Ved fastlæggelse af operationelle programmer under målet "europæisk territorialt 
samarbejde" bør der gennemføres en undersøgelse af de sandsynlige indvirkninger på 
beskæftigelsen med henblik på bedre at kunne samordne planer, der kan gå på tværs af 
uddannelsesmæssige, sociale og geografiske opdelinger.

Ændringsforslag 28
Artikel 14, stk. 3

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ...

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ..., idet det 
skal sikres, at de regionale og lokale 
myndigheder, der deltager, er behørigt 
repræsenteret i overensstemmelse med den 
institutionelle ramme.
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Begrundelse

Formålet er her at sikre overensstemmelse med partnerskabs- og subsidiaritetsprincippet.
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