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KORT BEGRUNDELSE

Det foreliggende forslag bør behandles sammen med forordningen, som indeholder de 
generelle bestemmelser (KOM(2004)492) om reform af Unionens strukturfonde og 
Samhørighedsfonden, og det skal det af følgende tre vigtige årsager:

a) forordningen fastlægger de generelle bestemmelser for de tre fonde: EFRU (det 
vigtigste virkemiddel i EU's regionalpolitik), Den Europæiske Socialfond (ESF) og 
Samhørighedsfonden;

b) den afgrænser de områder af EU, som er berettiget til finansiering, såfremt målene 
(konvergens, regional konkurrenceevne og europæisk territorialt samarbejde) er 
opfyldt; EFRU er derfor et afledt juridisk virkemiddel;

c) den definerer stort set hovedparten af de generelle betingelser og vilkår for EFRU-
støtte; af den grund kan EFRU-forslaget og forordningen med de generelle 
bestemmelser ikke behandles hver for sig.

Imidlertid kan EFRU-forslagets specifikke bestemmelser undersøges efter et kriterium kaldet 
"periferisyndromet". Det omfatter hindringerne (dvs. naturgivne omstændigheder, 
utilstrækkelig kapitaldannelse, manglende dynamik på grund af lav human kapital, ringe 
infrastruktur, mangelfulde tjenester, ikke-eksisterende kulturelle aktiviteter osv.), som skaber 
divergens i økonomisk ydeevne, aktivitet og økonomisk velstand (BNP pr. indbygger).

Med disse tilgrundliggende præmisser in mente har ordføreren koncentreret sig om ITRE-
udvalgets kompentenceområde i anliggender, som er knyttet til industripolitik og SMV'er, 
forskning og videnskab, energi, telekommunikation, informationssamfund og transeuropæiske 
net på energi- og telekommunikationsområdet. Det er vigtigt at forklare, at disse politiske 
aktionsområder i høj grad bidrager til regionaludviklingen.

Desuden vil ordføreren understrege Europa-Parlamentets mangel på beføjelser i spørgsmål 
vedrørende de egentlige årsager til regionale forskelle. Alligevel foreslår ordføreren 
betydelige tilpasninger af EU's regionalpolitik.

Ordføreren glæder sig over formålet og omfanget i Kommissionens EFRU-forslag, men begge 
dele savner præcisering og yderligere behandling på baggrund af de mange erfaringer, EU har 
indhøstet siden oprettelsen af EFRU, og de nye hovedmålsætninger i den ændrede Lissabon-
agenda og de finansielle overslag for 2007-2013.

Betydningen af innovation bør forankres i forslaget. Indføjelse af Lissabon- og Göteborg-
agendaen og de i Kok-betænkningen anførte forslag bør betragtes som væsentlige betingelser 
for virkeliggørelse af EFRU-målene. En fleksibel fortolkning af de innovative tiltag for at 
tilvejebringe informationsudveksling og udnytte indhøstede erfaringer og bedste praksis må 
hilses velkommen. De innovative tiltag vil give regioner mulighed for at eksperimentere på 
områder, som kan vise sig betydningsfulde i fremtiden. Regioner og lokale myndigheder 
spiller en rolle i fastlæggelsen af omfanget af den europæiske regionalpolitik.

SMV'er udgør fundamentet for produktionsstrukturen i regionerne. De bør gives mulighed for 
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at gribe de nye innovative udfordringer og omsætte dem i praksis så tæt på borgerne som 
muligt. Mindre bureaukrati, øget gennemskuelighed og nye virkemidler til fremme af 
investeringer og tilvejebringelse af finansiering er nødvendige for at gøre det lettere for 
SMV'er og andre private aktører at få adgang til de europæiske programmer og gennemføre 
programmerne på den mest effektive måde.

Der er også andre faktorer, som indvirker på regionaludvikling og -politik. En af disse hænger 
sammen med nye former for indbyrdes samarbejde med henblik på i regioner og 
medlemsstater at tilvejebringe synergi med andre støttemuligheder (f.eks. mellem mål 2 
(EFRU) og forskningsrammeprogrammet), fleksibilitet i medfinansieringen af programmer 
herunder et veludformet privat-offentligt partnerskab (POP), og mere effektive midler til 
gennemførelse af regionalpolitikken. Disse nye former er partnerskaber mellem f.eks. 
private/offentlige konsortier, det civile samfund/universiteter, SMV'er/lokale myndigheder 
osv. Ordføreren glæder sig over, at Kommissionens forslag fokuserer på betydningen af 
grænseoverskridende samarbejde.

Alle disse anliggender indgår i følgende ændringsforslag ledsaget af en kort begrundelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3

(3) EFRU skal yde støtte inden for 
rammerne af en overordnet strategi for 
samhørighedspolitik, som sikrer, at støtten 
koncentreres om Fællesskabets prioriterede 
opgaver, især uden for de mindst udviklede 
regioner.

(3) EFRU skal yde støtte inden for 
rammerne af en overordnet strategi for 
samhørighedspolitik, som sikrer, at støtten 
koncentreres om Fællesskabets prioriterede 
opgaver, og tilsigter at afhjælpe de 
tilgrundliggende årsager til regionale 
forskelle, især i de mindst udviklede 
regioner.

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 2. Det giver 
en tilføjelse til den overordnede EFRU-strategi, nemlig at den primære hensigt med denne 
fond er at afhjælpe og eliminere årsagerne til regionale forskelle.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 6

(6) På baggrund af erfaringer og resultater 
fra Urban-initiativet, jf. artikel 20, stk. 1, 
litra b), i Rådets forordning (EF) nr.
1260/1999 af 21. juni 1999 om generelle 
bestemmelser om strukturfondene, bør 
bymæssige anliggender opprioriteres ved 
fuldt ud at integrere dem i de operationelle 
programmer, der modtager støtte fra EFRU.

(6) På baggrund af erfaringer og resultater 
fra Urban-initiativet, jf. artikel 20, stk. 1, 
litra b), i Rådets forordning (EF) nr.
1260/1999 af 21. juni 1999 om generelle 
bestemmelser om strukturfondene, bør 
bymæssige anliggender opprioriteres ved 
fuldt ud at integrere dem i de operationelle 
programmer, der modtager støtte fra EFRU.
I den forbindelse spiller de lokale 
udviklings- og beskæftigelsesinitiativer og 
disses innovationspotentiale en vigtig rolle.

Ændringsforslag 3
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Det er ønskeligt at udvide 
støttemidlerne og -områderne under 
konvergensmålet ved at indføre en ny 
mekanisme for støtte til SMV'er og en ny 
indfaldsvinkel til regionaludvikling ved at 
give SMV'er vederlagsfri adgang til 
resultaterne af forskning, som helt og 
holdent er finansieret med offentlige 
midler.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag introduceres der en innovativ indfaldsvinkel til forskning. For det 
første pålægges de forskningsinstitutter, der helt og holdent finansieres over offentlige 
budgetter (af europæisk eller national art), at tilbyde resultaterne af deres forskning til 
SMV'er, som søger at omsætte dem til konkret industriel anvendelse. For det andet 
specificeres betingelserne for direkte overførsel af viden opnået med offentlige midler til de 
parter, som er interesseret i at udvikle denne viden yderligere med henblik på 
regionaludvikling.

Ændringsforslag 4
Artikel 2

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte til fordel for den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at mindske
regionale forskelle og understøtte regionale 

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte i bestræbelserne på at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe og behandle 
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økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang.

de tilgrundliggende årsager til regionale 
forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang.

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 gennem en strategi, som 
sammenkæder innovation med 
regionaludvikling, idet der lægges særlig 
vægt på regionernes rolle i de teknologiske 
platforme, skabe langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder og fremme en 
miljømæssig bæredygtig vækst.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag påpeges det, at hovedformålet med EFRU er at udrydde årsagerne 
til regionale forskelle. EFRU-støtten bør derfor koncentreres om de tilgrundliggende faktorer, 
som afstedkommer og forværrer regionale forskelle. Desuden præciseres det, at innovation i 
sig selv ikke nødvendigvis fører til mindskelse af regionale forskelle, eller at de skaber 
bæredygtig vækst. På den anden side vil en innovationsbaseret indfaldsvinkel medvirke til at 
tilvejebringe en multiplikatoreffekt i jobskabelsen.

Ændringsforslag 5
Artikel 3, stk. 2, litra b

b) infrastruktur b) fysisk og teknologisk infrastruktur

Begrundelse

De to adjektiver "fysisk og teknologisk" definerer arten af den slags infrastruktur, der kan 
komme i betragtning ved EFRU-finansiering. Det er ikke infrastruktur af enhver art, der
nødvendigvis bidrager til at fremme produktiviteten i regionerne. Derfor er præciseringen i 
dette ændringsforslag nødvendig.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 2, litra c

c) andre udviklingsinitiativer, herunder
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter,
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 

c) udviklingsinitiativer bestående af
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter, 
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 
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rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser og 
netværk eller erfaringsudveksling mellem 
regioner, byer, lokale fællesinitiativer og de 
relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

Begrundelse

Den første del af ændringsforslaget er af definerende art i den forstand, at 
"udviklingsinitiativer" bør være specifikke og ikke abstrakte begreber. I anden del indføjes 
"erfaringsnetværk" som et innovativt middel til opfyldelse af EFRU-støttens formål sammen 
med "lokale fællesinitiativer", som fremmer de lokale myndigheders deltagelse i den 
regionale udvikling.

Ændringsforslag 7
Artikel 4, nr. 1

1) Forskning og teknologisk udvikling 
(FTU), innovation og iværksætterlyst, 
herunder større regional forsknings- og 
udviklingskapacitet, støtte til forskning og 
udvikling i små og mellemstore 
virksomheder og til teknologioverførsel, 
øget kontakt mellem små og mellemstore 
virksomheder, universiteter og forsknings-
og teknologicentre, etablering af 
virksomhedsnetværk og -klynger, støtte til 
forretnings- og teknologiydelser til grupper 
af små og mellemstore virksomheder, øget 
iværksætterlyst og innovationsstøtte til små 
og mellemstore virksomheder ved hjælp af 
nye finansieringsinstrumenter

1) Forskning og teknologisk udvikling 
(FTU), innovation og iværksætterlyst, 
herunder større regional forsknings- og 
udviklingskapacitet samt mindskelse af 
teknologikløften mellem regioner, støtte til 
forskning og udvikling i små og mellemstore 
virksomheder og til teknologioverførsel, 
øget kontakt mellem små og mellemstore 
virksomheder, universiteter og forsknings-
og teknologicentre, etablering af 
virksomhedsnetværk og -klynger, støtte til 
forretnings- og teknologiydelser til grupper 
af små og mellemstore virksomheder, øget 
iværksætterlyst og innovationsstøtte til små 
og mellemstore virksomheder ved hjælp af 
nye finansieringsinstrumenter og 
samfinansiering af regionale 
risikokapitalfonde og lokale 
investeringsfremmende fonde, der kan 
fungere som løftestang og tiltrække privat 
kapital, som kan støtte den økonomiske 
udvikling i en region

Begrundelse

Mindskelse af den digitale kløft mellem regionerne. Tilvejebringelse af start- og 
udviklingskapital er et af de største problemer for små og mellemstore virksomheder, og det 
er derfor nødvendigt at tiltrække private investorer gennem oprettelse af risikokapitalfonde og 
tilvejebringelse af samfinansiering fra offentlige kilder. Sådanne fonde er et af de bedste 
instrumenter, når det drejer sig om at støtte et lands økonomiske udvikling, idet de stiller den 
nødvendige kapital til rådighed for de små og mellemstore virksomheder, således at de kan 
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øge deres innovative potentiale.

Ændringsforslag 8
Artikel 4, nr. 1 a (nyt)

(1a) Forskning, som helt og holdent 
finansieres med offentlige midler over EU-
budgettet eller nationale 
forskningsinstitutter, og som endnu ikke er 
patenteret, kan tilbydes vederlagsfrit til 
SMV'er, såfremt denne forskning omsættes 
direkte til innovation, der fører til et 
industrielt gode med lavere energiindhold;

Begrundelse

I EU og de fleste medlemsstater er der ingen mekanismer, hvormed forskning udført af 
universiteter eller forskningsinstitutter udmønter sig i industriel anvendelse. Denne 
manglende mekanisme udgør en hindring for udviklingen, og hensigten med dette 
ændringsforslag er at afhjælpe denne hindring. Der indføres en ny støttemekanisme for 
SMV'er gennem anvendelse af eksisterende viden opnået i forskningsinstitutter til industriel 
innovation. Forskning af denne art er muliggjort i kraft af offentlig finansiering. Hvis de 
offentlige midler ikke anvendes på behørig vis, er pengene imidlertid spildt. På den anden 
side ville det tilskynde SMV'er til at investere i nye produkter, såfremt de blev tilbudt denne 
mulighed med et minimum af lovbestemmelser.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, nr. 2

2) Informationssamfundet, herunder 
udarbejdelse af indhold, tjenesteydelser og 
applikationer af relevans for lokalområdet, 
bedre adgang til og udvikling af offentlige 
online-ydelser, bistand og ydelser til små og 
mellemstore virksomheder, således at de kan 
indføre og reelt anvende informations- og 
kommunikationsteknologien optimalt

2) Informationssamfundet, herunder 
udarbejdelse af indhold, tjenesteydelser og 
applikationer af relevans for lokalområdet, 
bedre adgang til og udvikling af offentlige 
online-ydelser, bistand og ydelser til små og 
mellemstore virksomheder, således at de kan 
indføre og reelt anvende informations- og 
kommunikationsteknologien optimalt eller 
tage nye ideer i brug

Begrundelse

Dette ændringsforslag er den logiske opfølgning af de tilgrundliggende forudsætninger for 
informations- og kommunikationsteknologier. Informationssamfundet bør i bund og grund 
omfatte "ibrugtagning af nye ideer".
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Ændringsforslag 10
Artikel 4, nr. 4

4) Risikominimering, herunder udarbejdelse 
og gennemførelse af planer for at minimere 
og håndtere naturlige og teknologiske risici

4) Minimering af risici, der hidrører fra 
udviklingen på finans- eller 
kapitalmarkederne, herunder udarbejdelse 
og gennemførelse af planer for at minimere 
og håndtere naturlige og teknologiske risici

Begrundelse

Der er mange risikokilder, hvor der kræves forskellige former for teknik eller metoder til 
"minimering" heraf. For regioner omfattet af denne forordning er udsvingene på finans- og 
kapitalmarkederne en væsentlig risikokilde, der påvirker efterfølgende investeringer i uheldig 
retning. Af den grund vil en offentlig garanti sikre et element af støtte og betyde mindre 
uvished.

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, store europæiske 
teknologiske og logistiske projekter 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

Formålet er under målet "konvergens" at medtage investeringer i store projekter på 
områderne teknik, logistik og rumfart.

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, og 
livskvaliteten øges ved at anvende nye 
teknologier (som f.eks. digitale tavler), der 
letter fjernadgang
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Begrundelse

Mindskelse af teknologikløften mellem regionerne, også på uddannelsesområdet, ved hjælp af 
nye teknologier.

Ændringsforslag 13
Artikel 5, indledning

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 
EFRU sikre, at der tages hensyn til målene 
for det 7. rammeprogram, og støtten fra 
EFRU skal som led i regionale strategier for 
bæredygtig udvikling koncentreres inden for
følgende områder:

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er en bedre synergi mellem rammeprogrammet og 
strukturfondsprogrammet.

Ændringsforslag 14
Artikel 5, nr. 1

1) Innovation og videnøkonomi gennem
støtte til udformning og gennemførelse af 
regionale innovationsstrategier, der kan føre 
til effektive regionale innovationsordninger, 
navnlig ved at:

1) Innovation og videnøkonomi gennem 
støtte til udformning og gennemførelse af 
regionale innovationsstrategier, der kan føre 
til effektive regionale innovationsordninger, 
eller gennem omsætning til praksis af 
forskning, der helt og holdent finansieres 
over EU's eller medlemsstaternes 
budgetter, og som kan føre til nye 
industrielle goder eller nye tjenester, 
navnlig ved at:

Begrundelse

Se ændringsforslagene om betragtning 8a (ny) og artikel 4, nr. 1a (nyt) af hensyn til logikken 
i dette forslag.

Ændringsforslag 15
Artikel 5, nr. 1, litra b

b) stimulere små og mellemstore 
virksomheders innovation ved at fremme 

b) stimulere små og mellemstore 
virksomheders innovation ved at fremme 
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samarbejdet mellem universiteter og 
erhvervsliv, støtte virksomhedsnetværk og 
klynger af små og mellemstore 
virksomheder, give små og mellemstore 
virksomheder lettere adgang til avancerede 
forretningsydelser og fremme integrationen 
af renere og ny teknologi i små og 
mellemstore virksomheder

samarbejdsnetværk mellem
erhvervsfremmekontorer, forskningscentre, 
civilsamfund og erhvervsliv og mellem 
universiteter og erhvervsliv og andre 
tværsektorielle samarbejdsnetværk, støtte 
virksomhedsnetværk og klynger af små og 
mellemstore virksomheder, give små og 
mellemstore virksomheder lettere adgang til 
avancerede forretningsydelser og fremme 
integrationen af renere og ny teknologi i små 
og mellemstore virksomheder

Begrundelse

Partnerskaber er nye former for samarbejde, hvormed det tilstræbes at fremme industriel 
innovation. I dette ændringsforslag er der blot tale om at introducere partnerskaber mellem 
det civile samfund og universiteter. Alle relevante institutioner bør inddrages i netværkene 
med de små og mellemstore virksomheder for at fremme innovation og gennemførelsen heraf i 
praksis samt lette udveksling af knowhow og viden. På innovationsområdet kan der sættes ind 
ikke alene ved at fremme samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv og specialiserede 
virksomhedsnetværk, men også ved at finde frem til nye metoder for tværsektorielt 
samarbejde.

Ændringsforslag 16
Artikel 5, nr. 1, litra c a (nyt)

ca) fremme offentlige/private partnerskaber 
med sigte på fremstilling af varer og 
tjenester

Begrundelse

Dette er et præciserende ændringsforslag, som tilføjer "offentlige/private partnerskaber" til 
listen over virkemidler.

Ændringsforslag 17
Artikel 5, nr. 1, litra d

d) udforme nye finansielle instrumenter og 
startfaciliteter, der kan føre til etablering 
eller udvidelse af videnintensive 
virksomheder

d) udforme nye finansielle instrumenter og 
faciliteter, der kan fremme SMV'ers 
kapacitet på området forskning og 
teknologisk udvikling og stimulere 
iværksætterlyst og etablering af nye 
virksomheder ved hjælp af 
investeringskapital og startfaciliteter
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Begrundelse

Det er vigtigt, at der er en bedre synergi mellem rammeprogrammet og 
strukturfondsprogrammet.

Ændringsforslag 18
Artikel 5, nr. 1, litra d a (nyt)

da) skabe nye regionale markeder for 
økologiske produkter

Begrundelse

Der er behov for at udvide eller ligefrem skabe de regionale markeder, hvis størrelse er 
afgørende for regional specialisering og skabelse af bæredygtige arbejdspladser. Økologisk 
produktion er generelt naturlige elementer i perifere regioner. Alligevel findes der ikke 
organiserede markeder for sådanne produkter.

Ændringsforslag 19
Artikel 5, nr. 1, litra d b (nyt)

db) opføre og udstyre teknologicentre samt 
forsknings- og udviklingscentre

Begrundelse

Formålet er at støtte udviklingen af innovationspolitikken.

Ændringsforslag 20
Artikel 5, nr. 2, litra b

b) anspore til bedre energiudnyttelse og 
produktion af vedvarende energi

b) anspore til bedre energiudnyttelse og 
produktion af vedvarende energi og udvikle 
effektive energiforvaltningssystemer

Ændringsforslag 21
Artikel 5, nr. 2 a (nyt)

2a) 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 
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turistydelser ved hjælp af nye og mere 
eksklusive tjenesteydelser

Begrundelse

Turisme og markedsføring af natur- og kulturressourcer spiller en vigtig rolle for styrkelse af 
den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. Denne præmis er blevet accepteret under 
den igangværende strukturfondsrunde og er med succes blevet brugt til at opfylde mål. Der er 
ingen grund til, at målene for områderne i henhold til artikel 4, nr. 5, skal begrænses til de 
mindst udviklede medlemsstater alene, især ikke fordi fondens formål som nævnt i artikel 2 
bl.a. er at "understøtte regionale økonomiers strukturelle udvikling og tilpasning, herunder 
omlægning af industriområder i nedgang".

Ændringsforslag 22
Artikel 6, nr. 1

1) udvikling af grænseoverskridende 
økonomiske og sociale aktiviteter gennem 
fælles strategier for bæredygtig territorial 
udvikling, navnlig ved at:

1) Udvikling af grænseoverskridende 
forsknings- og energiaktiviteter samt 
økonomiske, sociale og kulturelle aktiviteter 
gennem fælles strategier for bæredygtig 
territorial udvikling, navnlig ved at:

Begrundelse

Dette er en ren præcisering af en måske manglende aktivitet, som synes nødvendig af hensyn 
til det grænseoverskridende samarbejde og en bedre forståelse af forskellige kulturer.

Ændringsforslag 23
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 

d) etablering af videnskabs- og 
teknologinetværk, der beskæftiger sig med 
emner vedrørende bæredygtig udvikling af 
tværnationale områder og mindskelse 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 
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med henblik på at støtte forskning og 
teknologisk udvikling i små og mellemstore 
virksomheder.

og fælles finansieringstekniske instrumenter 
med henblik på at støtte forskning og 
teknologisk udvikling i små og mellemstore 
virksomheder.

Begrundelse

Formålet er at mindske teknologikløften mellem regionerne.

Ændringsforslag 24
Artikel 6, nr. 2, litra d a (nyt)

da) fremme af den decentraliserede 
Interreg-forvaltningsmodel.

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer logikken i betragtning 12 om fastlæggelse af særskilte 
bestemmelser, hvoraf en vedrører forvaltning. Den decentraliserede Interreg-model har vist 
sin værdi og bør derfor betragtes som hensigtsmæssig i det territoriale samarbejde.

Ændringsforslag 25
Artikel 6, nr. 2, litra d b (nyt)

db) beskyttelse og styrkelse af den naturlige 
og/eller fysiske kulturarv til støtte for den 
økonomiske udvikling, byfornyelse, 
fornyelse i landdistrikter og turisme ved at 
fremme den decentraliserede Interreg-
forvaltningsmodel.

Begrundelse

Dette aktivitetsområde bør ikke blot begrænses til det lokale eller regionale plan. Der er klare 
eksempler på, at tværnationalt samarbejde med hensyn til problemløsning og udveksling af 
bedste praksis fører til en betydelig forøgelse i den europæiske merværdi på måder, som ikke 
bliver taget op i netværk. Fornyelsesprojekter omfatter ofte det historiske miljø, og det har 
kunnet konstateres, at de forskellige EU-regioner tackler de samme problemer med henblik på 
at skabe bæredygtig udvikling. Der må gøres en øget indsats, og tværnationale projekter er en 
effektiv metode til at skabe fremskridt og sikre, at det er de bedst mulige teknikker og den 
bedste knowhow, der bliver anvendt.
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Ændringsforslag 26
Artikel 6, nr. 3

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder og offentlige organer
med fokus på emner omhandlet i artikel 5, 
stk. 1 og 2, og artikel 8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Begrundelse

Den nuværende formulering er for restriktiv. Der vil kunne skabes stor europæisk merværdi 
ved at gøre det lettere for en række organisationer at slutte sig sammen i netværk for dermed 
at forbedre den europæiske standard og ekspertise på områder inden for regionalpolitikken.

Ændringsforslag 27
Artikel 6, nr. 3 a (nyt)

3a) Netværksprojekter koordineret i en 
enkelt zone omfattende hele EU.
Der foretages en midvejsevaluering af de 
allerede eksisterende netværk såsom 
Espon, Urbact og Interact.

Begrundelse

På nuværende tidspunkt er Interreg IIIc opdelt i en nordlig, sydlig, østlig og vestlig zone. Da 
netværkene bevisligt går på tværs af disse zoner, er de unødigt bureaukratiske, dyre i drift og 
formålsløse. Der er god grund til at rationalisere og fokusere på en enkelt netværkszone, som 
omfatter hele EU. Dette vil indebære en bedre udnyttelse af budgetmidlerne og øge 
effektiviteten samt medføre konsekvente projekter.

De nuværende netværk støttet via Interreg IIIc omfatter tre netværk sponsoreret af 
Kommissionen, nemlig Espon, Urbact og Interact, og disse har ikke været gjort til genstand 
for en evaluering.
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Ændringsforslag 28
Artikel 9, stk. 2, nr. 5 a (nyt)

5a) bevarelse og vedligeholdelse af 
historiske gårdbygninger.

Begrundelse

Et af de problemer, udviklingen af landdistrikter står over for, er antallet af forsømte 
gårdbygninger. Dette er et problem i landdistrikterne i hele det udvidede EU. Der er ofte tale 
om historiske bygninger, som - hvis de bliver bevaret og taget i brug igen - kan yde et vigtigt 
bidrag til forbedring af livskvaliteten i landdistriksterne. Dette vil endvidere bidrage til 
bæredygtighed, men er ikke at betragte som investeringsstøtte, da disse bygningers tilstand 
kan tilskrives markedssvigt.

Ændringsforslag 29
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, fremme og 
udvikle alle former for økonomiske 
aktiviteter, dvs. ikke kun dem med 
tilknytning til kulturarven, men også 
aktiviteter med tilknytning til innovation og 
nye teknologier med særlig relevans for de 
respektive regioners karakteristika 
(telecentre i landdistrikter osv.), fremme en 
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og 
udvikle turistsektoren.

Begrundelse

Styrkelse af en politik med sigte på innovation og ny teknologi inden for turisme, i 
landdistrikter og andre områder med naturbetingede handicap.

Ændringsforslag 30
Artikel 11, litra b a (nyt)

ba) støtte til at indhente efterslæbet inden 
for teknologisk innovation samt forskning 
og udvikling (FUI).
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Begrundelse

Adgangsproblemerne findes ikke kun inden for godstransport og transportydelser, men også -
og i særdeleshed - på områderne elektronisk kommunikation, telekommunikation og udvikling 
af informationssamfundet.

Ændringsforslag 31
Artikel 17, stk. 2 a (nyt)

2a. Støtten udbetales til den ledende 
støttemodtager og til de enkelte 
støttemodtagere før, under og efter 
gennemførelsen af et projekt.

Begrundelse

Mange virksomheder og organisationer har svært ved at få adgang til risikovillig kapital og 
får dermed likviditetsproblemer, når hele støtten først udbetales længe efter, at udgifterne er 
afholdt. I ekstreme tilfælde har dette ført til, at det har været nødvendigt at afbryde projekter, 
fordi den pågældende enkelte støttemodtager er gået konkurs. Hvis 25% af støtten udbetales 
før projektets start, 50% under gennemførelsen og 25% efter afslutningen, vil dette problem 
kunne afhjælpes.
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