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Indledning 
 
Dette arbejdsdokument er opdelt i to dele. I første del beskrives de grundlæggende principper og 
elementer i Kommissionens forslag samt de forskellige spørgsmål, drøftelserne centrerer sig om. 
Anden del beskriver status for forhandlingerne om det nærmere indhold i forslaget til forordning. 
 
I. GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER OG ELEMENTER I FORSLAGET 
 
(i) Baggrund 
 
Kommissionens forslag til forordning lægger sig tæt op ad konklusionerne i dens tredje rapport 
om økonomisk og social samhørighed1, som blev fremlagt i februar 2004. Kommissionen 
beskriver en sammenhængende overordnet struktur for strukturfondene baseret på en strategisk 
tilgang til følgende tre dimensioner: 
 

- en prioritet, som styrkes inden for rammerne af Unionens udvidelse, om udvisning af 
solidaritet med samhørighedslandene og konvergensområderne; 

 
- et tæt forhold mellem alle nationale, regionale og lokale aktører og Lissabon- og 

Göteborg-dagsordenerne gennem fastlæggelse af et mål for regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse; der skal i forbindelse med dette mål tages højde for de væsentlige forskelle 
og sigtes på at supplere konvergensmålet på resten af Fællesskabets område; 

 
- en styrkelse af det territoriale samarbejde. 

 

Dermed udgør dette langt den vigtigste politik om fremme af EU's mål over for borgerne på det 
lokale plan. 

(ii) Økonomiske aspekter 
 
For at sætte disse elementer i perspektiv er det nødvendigt at inddrage den budgetsaldo, der 
indgår i forslaget, selv om de detaljerede drøftelser om den overordnede økonomiske pakke skal 
finde sted i et andet regi.  
 
Kommissionen har foreslået, at det beløb, der afsættes til samhørighed, skal opretholdes målt 
som procentdel af Unionens BNI (bruttonationalindkomst). Dette ville betyde, at et beløb 
svarende til 0,41 % af EU's BNI ville blive afsat til strukturfondene og Samhørighedsfonden, 
hvilket svarer til 0,46 % før overførsler til de enkelte landbrugs- og fiskeriinstrumenter, som 
tildeles 0,5 % af EU's BNI. 
 
For at opnå dette har Kommissionen ikke foreslået, at loftet for bevillinger til EU-budgettet 
hæves, så det vil forblive på 1,24 % af BNI, men den foreslår derimod en øget udnyttelse af disse 
midler inden for loftet.  
 

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT, EU-Bulletin /2004/1/ 1.3.131, (KOM(2004) 107 - C5-0092/2004) 
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(iii) Budgetbevillinger 
 
Kommissionen foreslår følgende budgetbevillinger: 
 

 

Foreslåede budgetbevillinger for perioden 2007-2013 
 Beløb (EUR mia.) % af samlet beløb 
Mål: Konvergens 
heraf: 264,0 78,54 % 

Regioner med et BNP på mindre end 75 % af EU25-
gennemsnittet 177,8 52,90 % 
"Nedtrapningsregioner" (statistisk effekt) 22,1 6,58 % 
Samhørighedsfonden 63,0 18,74 % 
Regioner i Unionens yderste periferi 1,1 0,33 % 

Mål: Regional konkurrenceevne og beskæftigelse 
heraf: 57,9 17,22 % 

"Optrapningsregioner" (som ikke længere er berettiget 
til mål 1 pga. vækst i BNP) 9,6 2,85 % 
Regionalt program (EFRU) 24,1 7,18 % 
Nationalt program (ESF) 24,1 7,18 % 

Mål: Territorialt samarbejde 
heraf: 13,2 3,94 % 

Grænseoverskridende samarbejde 4,7 1,40 % 
Grænseoverskridende aspekter ved det Europæiske 
Naboskabs- og Partnerskabsinstrument 1,6 0,48 % 
Tværnationalt samarbejde 6,3 1,87 % 
Samarbejdsnet og udveksling af erfaringer 0,6 0,18 % 

Resultatreserve 10,1 3,00 % 
Teknisk bistand 1,0 0,30 % 
SAMHØRIGHEDSPOLITIK I ALT  336,1 100,00 % 
 

 
(iv) De største ændringer i forhold til foregående periode 
 
De vigtigste nye elementer i forslaget er følgende: 

- større fokus på konvergensmålet, som udgør næsten 80 % af det samlede beløb i forhold 
til lige under 70 % i den foregående periode; 

- en relativ reduktion i midlerne til det nye mål for regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse i forhold til de gamle mål 2 og 3: 23,8 % i 2000-2006 i forhold til 14,3 % 
for perioden efter 2007 (uden for "optrapning", som tidligere var omfattet af mål 1); 

- en stor stigning i midlerne til målet for territorialt samarbejde i forhold til den foregående 
periodes Interreg III-initiativ med henblik på at tage højde for: 

o en stigning i grænseoverskridende programmer efter udvidelsen 

o det nye naboskabsinstrument 

o den tværnationale dimensions stigende betydning 
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- Fællesskabsinitiativer som Urban, Equal og Leader er blevet optaget i 
hovedprogrammeringen; 

- udvidelse af partnerskabet mellem de kompetente regionale, lokale, bymæssige og andre 
offentlige myndigheder, de økonomiske partnere og arbejdsmarkedets parter samt ethvert 
andet relevant organ, der repræsenterer civilsamfundet, miljømæssige partnere, ikke-
statslige organisationer; 

- anvendelse af "proportionalitetsprincippet", hvor Fællesskabets kontrol skal stå i et 
rimeligt forhold til størrelsen af EU's bidrag til et projekt; 

- indførelse af en strategisk fremgangsmåde på grundlag af Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for samhørighed og de nationale strategiske referencerammer; 

- en forenklet og decentraliseret gennemførelsessystem med hensyn til forvaltning, kontrol 
og programmering med fokus på programmeringens kontraktlige aspekter; disse 
ændringer vil afskaffe Fællesskabets støtterammer og programtillæg, så der kun er de 
operationelle programmer tilbage; 

- oprettelse af en omfattende fællesskabsreserve for kvalitet og resultater med henblik på at 
belønne de fremskridt, der er gjort i forhold til udgangssituationen, og en national reserve 
til uforudsete udgifter til imødegåelse af uforudsete lokale eller sektormæssige kriser; 

 
Endelig skal det bemærkes, at det er usandsynligt, at der vil ske overskridelser af programmer i 
næste periode, takket være reglen om automatisk frigørelse (N+2), som vil blive opretholdt. 
Midler, som ikke er udbetalt fra EU-budgettet inden for to år fra forpligtelsen, vil gå tabt. 
 
II. DEN AKTUELLE SITUATION 
 
I lyset af ovenstående sammendrag af forslagets vigtigste elementer kan de aktuelle drøftelser i 
Rådet om forslaget til forordning siges at fokusere på to primære spørgsmål: 
 

- drøftelsen om de økonomiske aspekter i lyset af, at samhørighedspolitikken udgør en af 
de største poster i de finansielle overslag; 

 
- de politiske aspekter og spørgsmålet om regeringsførelse; balancen mellem Fællesskabets 

og de nationale aktiviteter med henblik på at opfylde samhørighedsmålene og balancen 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne med hensyn til forvaltningen af og kontrollen 
med Unionens politik. 

 
Disse spørgsmål beskrives nedenfor, hvorefter følger en gennemgang af de vigtigste 
stridspunkter i selve forslaget. 
 
(i) De økonomiske drøftelser 
 
For så vidt angår de økonomiske aspekter, kan vi pga. Parlamentet ikke indgå i en detaljeret 
diskussion som følge af det igangværende arbejde i Det Midlertidige Udvalg om 
Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013. Årsagen hertil er, at Europa-
Parlamentet skal kunne tale med én stemme om dette spørgsmål. 
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Ikke desto mindre er det særdeles vigtigt at drøfte dette område, eftersom den finansielle pakke 
er en afgørende integreret faktor for samhørighedspolitikkens succes. Endvidere skal dette ses i 
lyset af seks medlemsstaters trusler om budgetnedskæringer i form af et krav om et loft på 1 % af 
BNI. Uanset hvilket beløb man i sidste ende bliver enige om, står det imidlertid klart, at EU-
budgettet vil forblive meget begrænset. Selv med 1,24 % af BNI vil det knap nok udgøre 2,5 % 
af de samlede offentlige udgifter i Unionen. 
 
Det står ikke desto mindre klart, at i lyset af, at beslutningerne om landbrugsudgifterne (den 
anden store post i EU-budgettet) i det væsentlige allerede er truffet for perioden indtil 2013, vil 
eventuelle nedskæringer i Unionens budget for størstedelens vedkommende ramme 
samhørighedspolitikken. Der skal normalt være enighed om de nye finansielle overslag, før 
Kommissionen begynder at udarbejde det foreløbige budgetforslag for 2007. Hvis der ikke kan 
opnås enighed, gælder de årlige budgetter, hvilket som minimum vil resultere i en periode med 
stor usikkerhed og skabe tvivl om de flerårige programmer under strukturfondene. 
 
(ii) De politiske drøftelser 
 
Der er bred enighed om, at Den Europæiske Union skal spille en stor rolle i forbindelse med 
bistanden til Europas fattigste regioner. Der hersker imidlertid stadig tvivl om, hvorvidt der skal 
træffes EU-foranstaltninger uden for konvergensmålet, og i hvilken grad Unionens politik skal 
fastlægges, forvaltes og kontrolleres fra centralt hold. Med andre ord skal politikkerne uden for 
konvergensmålet renationaliseres, og skal medlemsstaterne have større fleksibilitet til at 
gennemføre fællesskabspolitikkerne, som de vil? 
 
Disse spørgsmål var genstand for adskillige drøftelser efter offentliggørelsen af SAPIR-
rapporten1 i sommeren 2003. Disse blev analyseret af Europa-Kommissionen, som efter grundige 
undersøgelser valgte den nuværende hypotese, hvorefter Unionen er et "solidaritetens 
Fællesskab", med den overbevisning, at Fællesskabets aktiviteter ikke kun skaber stor merværdi 
med hensyn til økonomisk og social samhørighed, men også giver valuta for pengene for 
Unionen og medlemsstaterne. EU's samhørighedspolitik udgør langt mindre end 1 % af de 
samlede offentlige udgifter i Europa, men på trods af de forholdsvist begrænsede ressourcer har 
strukturfondene ikke desto mindre kapacitet til at skabe en løftestangseffekt for den økonomiske 
udvikling. Som Kommissionen har påpeget, viser erfaringerne, at de regioner, der nyder godt af 
samhørighedspolitikken, har haft en betydelig større vækst end EU-gennemsnittet. Endvidere har 
de medlemsstater, der er nettobidragydere, store økonomiske fordele ved denne politik, idet de 
for hver euro, de bruger, får flere retur.2 
 
Denne drøftelse skal også ses i lyset af den såkaldte Lissabon-strategi om at gøre EU til den mest 
vellykkede og konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i verden i 2010 med bæredygtig 
økonomisk vækst og større social samhørighed. Hvilken rolle skal Unionens samhørighedspolitik 
spille i forbindelse med opfyldelsen af dette mål? I hvilken udstrækning skal medlemsstaterne, 
regionerne og andre samfundsøkonomiske aktører involveres i strategien?  

                                                 
1 Rapport udarbejdet af en uafhængig ekspertgruppe på anmodning fra formanden for Europa-Kommissionen, 
Bruxelles, juli 2003. 
2 3 euro, mål 2-regioner. 
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Det handler først og fremmest om, hvorvidt vi anerkender, at partnerskab kan skabe resultater, 
som svarer til vores mål. Drøftelsen drejer sig derfor om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at 
anvende en "top-down"-metode til at skabe bæredygtig økonomisk udvikling, eller om det ikke 
ville være bedre fuldt ud at inddrage alle de relevante regionale og lokale aktører aktivt på alle 
trin i processen.  
 
Samtidig afspejles denne mere overordnede debat i holdningerne vedrørende de tekniske 
aspekter af, hvordan Unionens samhørighedspolitik skal fungere. Der er derfor en løbende debat 
om, hvorvidt procedurerne skal forenkles meget mere, og hvorvidt forvaltningen af politikken 
skal være mere fleksibel. Sagens kerne er derfor, hvorvidt der skal fokuseres på 
fællesskabsforanstaltninger eller på nationale foranstaltninger, og i hvilken grad det er 
nødvendigt eller ønskværdigt at udøve kontrol fra centralt hold. 
 
Dette vigtige spørgsmål går igen i de nedenfor beskrevne stridspunkter. 
 
(iii) Mulige specifikke stridspunkter i forslaget 
 
Rådet er kommet langt i behandlingen af forslaget under det nederlandske formandskab, hvor en 
arbejdsgruppe om strukturforanstaltninger har foretaget en dybtgående gennemgang af teksten. 
Selv om Parlamentet formelt er udelukket fra disse drøftelser, har der ikke desto mindre været en 
række antydninger om, hvor der kunne herske nogen uenighed. 
 
Disse gennemgås nedenfor med henvisning til Parlamentets holdning, som vedtoges i dens 
beslutning af torsdag den 22. april 2004 om den tredje rapport om økonomisk og social 
samhørighed.1 I disse henvisninger tales der om "afsnit" i beslutningen, mens "artikler" henviser 
til Kommissionens forslag (KOM(2004) 492). 
 
Partnerskab (artikel 10) 
 
Dette princip skal hilses velkommen, herunder navnlig forslaget om, at medlemsstaterne i høj 
grad inddrager regionerne i et aktivt partnerskab, ikke kun i forbindelse med gennemførelsen af 
strukturforanstaltninger, men også i forbindelse med forberedelse og overvågning af den 
nationale strategiske referenceramme. I denne forbindelse anførte Europa-Parlamentet i sin 
beslutning, at det "støtter forslagene om at styrke partnerskabet og samarbejdet mellem lokale, 
regionale, nationale og EU-kompetenceområder samt at tilskynde medlemsstaterne til at udnytte 
muligheden for at indgå trepartsaftaler, hvor dette er relevant". Endvidere anmodede det 
"Kommissionen om at udarbejde harmoniserede og bindende regler og kriterier for 
partnerskabssammenslutninger og -udvikling inden for rammerne af strukturfondsforordningen 
for 2007-2013 og samtidig sikre effektive partnerskaber ved hjælp af finansiering af udgifterne 
til deltagelse" (afsnit 94). 
                                                 
1 Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om den tredje rapport om økonomisk og social 
samhørighed af torsdag den 22. april 2004, (KOM(2004) 107 - C5-0092/2004 - 2004/2005(INI)), A5-0272/2004, 
P5_TA-PROV (2004) 0368. 
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Forslaget om at opretholde princippet om partnerskab synes at være blevet bredt accepteret i 
Rådet, og der synes at have været bred anerkendelse af den merværdi, som dette princip kan 
skabe. Der har imidlertid været kritiske røster over for Kommissionens inddragelse af "ethvert 
andet relevant organ, der repræsenterer civilsamfundet, miljømæssige partnere, ikke-statslige 
organisationer og organer, der er ansvarlige for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder" 
blandt partnerne. 
 
Subsidiær og proportional indsats (artikel 11) 
 
Man har generelt glædet sig over indførelsen af proportionalitetsprincippet, hvorefter de 
administrative ordninger og kontroller skal stå i rimeligt forhold til EU-midlerne med henblik på 
at reducere transaktionsomkostningerne. Her tager Parlamentet forbehold, idet det anførte, at 
"Kommissionen bør fastholde en uafhængig overvågnings- og kontrolbeføjelse med hensyn til 
gennemførelsen af strukturinterventioner og disses overholdelse af EU-lovgivning og -mål". Det 
forbeholdt sig dog ret "til at først at udtale sig endeligt, når det har fået kendskab til forslagene til 
forordninger om strukturfondene og Samhørighedsfonden" (afsnit 86). 
 
Nogle medlemsstater kræver nu yderligere forenkling og udvidelse af 
proportionalitetsprincippet. Dette ville i praksis betyde, at Kommissionens kontrolfunktioner 
ville blive reduceret. 
 
Parlamentet har altid ment, at forenkling af samhørighedspolitikken skal prioriteres højt, og at 
Kommissionen bør "lette virksomhedernes, universiteternes og civilsamfundets organisationers 
muligheder for at tage del i projekter, uden at bureaukrati, indberetninger om betalinger og lign. 
besværliggør gennemførelsen unødigt" (afsnit 88).  Der er imidlertid en hårfin grænse mellem 
mindre kontrol og slet ingen kontrol. 
 
Parlamentet skal overveje, hvordan det sikres, at man opnår den rigtige balance. 
 
Additionalitet (artikel 13) 
 
Der er bred enighed om, at additionalitet bør forblive et af hovedprincipperne i 
samhørighedspolitikken. Som Kommissionen skriver i sit forslag: "Støtten fra strukturfondene 
må ikke erstatte offentlige eller tilsvarende strukturelle udgifter for en medlemsstat". EU's bidrag 
skal derfor skabe merværdi i forhold til det, en medlemsstat alligevel havde planlagt at bruge. 
 
Dette er af indlysende årsager vanskeligt at kontrollere. Europa-Parlamentet understregede 
imidlertid i denne forbindelse "behovet for, at det specielt overvåges, at de ansvarlige statslige og 
regionale myndigheder overholder additionalitetsprincippet, så midlerne fra Fællesskabet 
supplerer de statslige midler i stedet for at erstatte dem, ligesom Kommissionen bør råde over 
den nødvendige kontrolmyndighed" (afsnit 95). 
 
Kommissionens bestræbelser på at sikre, at dette princip respekteres, navnlig gennem den 
nationale strategiske referenceramme, skal derfor hilses velkommen. Det synes imidlertid 
mærkeligt, at midtvejsefterprøvninger kun skal foretages for konvergensmålet og ikke for målet 
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om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Dette gælder især, fordi formålet med dette mål 
er at skabe en mere afbalanceret udvikling. 
 
Det er også blevet påpeget, at denne ide kunne være i strid med princippet om ligebehandling, og 
at den kunne udgøre forskelsbehandling af de fattigste medlemsstater. 
 
Ligestilling mellem mænd og kvinder (artikel 14) 
 
Kommissionens forslag om ligestilling mellem mænd og kvinder og integreringen af 
kønsaspektet er allerede en accepteret del af Fællesskabets regelværk. Der er allerede 
fremkommet mange anmodninger om at udvide dette princip til at omfatte andre sociale grupper. 
Parlamentet har selv påpeget, at man bør "fremme social integration af ugunstigt stillede grupper 
og fjerne hindringer for handicappedes adgang" (afsnit 19). 
 
Parlamentet skal derfor nøje overveje sådanne anmodninger. 
  
Strategiske fællesskabsretningslinjer til sikring af samhørighed (artikel 23-24) 
National strategisk referenceramme (artikel 25-26) 
 
Parlamentet har konsekvent ønsket bedre koordinering af regionalpolitikken med andre 
sektorpolitikker og har i denne forbindelse anerkendt, "at der skabes bedre sammenhæng og 
komplementaritet, hvis regionalpolitikken koncentreres om få temaer, og der udarbejdes en 
omfattende samhørighedsstrategi"  (afsnit 74). Specifikt støttede det i sin beslutning "vedtagelsen 
af et overordnet europæisk strategidokument for samhørighedspolitik og medlemsstaternes 
udarbejdelse af strategiske politiske dokumenter" (afsnit 87). 
 
Som det allerede er blevet drøftet, er nogle medlemsstater imod en sådan fællesskabsorienteret 
strategi og foretrækker en mere national tilgang. Europa-Parlamentet har imidlertid været 
konsekvent og stået fast på dette spørgsmål. Det bifalder derfor i sin beslutning, "at 
Kommissionen anerkender, at den europæiske regionalpolitik vedrører alle Unionens regioner og 
medlemsstater, og udtrykker derfor sin tilfredshed med, at der ikke er foreslået nogen 
renationalisering af samhørighedspolitikken" (afsnit 4). 
 
Kommissionens forslag går ikke længere i sin fastlæggelse af de vigtigste elementer i de 
strategiske retningslinjer. Det vil blive nødvendigt at overveje, om det ville være nyttigt, at denne 
forordning mere detaljeret beskrev, hvordan de primære samhørighedsmål skulle nås, eller om 
dette skal vente, indtil de strategiske retningslinjer er vedtaget. 
 
Under alle omstændigheder står det klart, at den proces, der skal anvendes til vedtagelsen af 
disse retningslinjer - proceduren med samstemmende udtalelse i henhold til traktatens artikel 
161, ikke er tilstrækkelig til at opfylde Parlamentets krav om afbalancerede partnerskaber. 
Parlamentet fastholdt i beslutningen, "at et europæisk strategidokument vedrørende samhørighed 
skal være underlagt fællesskabsretlige bestemmelser, som udarbejdes med fuld deltagelse af 
Europa-Parlamentet i henhold til artikel III-119 i udkastet til traktat om en forfatning for Europa" 
(afsnit 89). 
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For så vidt angår den nationale strategiske referenceramme, har den nærmere afvejning af de 
foreslåede strategiske og operationelle sektioner og indholdet i disse allerede skabt stor 
uenighed. Parlamentet gentager i denne forbindelse sin holdning om, at "den ansvarlige 
forvaltning af strukturfondene" skal vægtes højest (afsnit 91). 
 
Strategisk opfølgning og årlig drøftelse (artikel 27-30) 
 
Kommissionens forslag om en årlig rapport fra medlemsstaterne, en årsrapport fra 
Kommissionen og en årlig undersøgelse synes ikke at være blevet godt modtaget i de fleste 
medlemsstater. Der synes i stedet for at være bred støtte til rapporter og undersøgelser hvert 
tredje år. 
 
Parlamentet har allerede reageret positivt på forslaget om, "at de europæiske institutioner 
foretager en årlig revision med henblik på at drøfte de opnåede fremskridt; foreslår, at denne 
revision skal finde sted i forbindelse med Det Europæiske Råds forårsmøde efter forudgående 
høring af Parlamentet" (afsnit 90). 
 
Evaluering (artikel 45-47) 
 
For så vidt angår evaluering, anmodede Parlamentet om, "at Kommissionen inden næste 
programmeringsperiode udarbejder procedurer for kontrol med additionalitetsprincippet, som er 
mere praktiske, er integreret i rammerne for programmering, kontrol og evaluering, og som kan 
anvendes sammen med de disponible budgetmæssige og statistiske oplysninger". Det anmodede 
endvidere Kommissionen om at "udvikle specifikke foranstaltninger såsom sanktioner for at 
sikre overholdelse af dette princip" (afsnit 97). 
 
Kommissionens forslag, navnlig hvad angår forudgående evaluering, synes nu at møde stor 
modstand i medlemsstaterne, som mener, at de er unødvendige og byrdefulde. Disse 
medlemsstater går ind for at bevare de eksisterende mere fleksible ordninger. 
 
Fællesskabsreserve for kvalitet og resultater (artikel 48) 
 
Reserven for kvalitet og resultater udgør en vigtig del af Kommissionens forslag, som blev 
støttet af Parlamentet i beslutningen som en mekanisme til belønning af fremskridt (afsnit 96). 
 
De fleste medlemsstater synes nu at være imod denne ide. Der skal dog i hvert fald bevares nogle 
af de positive metoder til at sikre, at der arbejdes på de forskellige mål.  
 
National reserve til uforudsete udgifter (artikel 49) 
 
Parlamentet glædede sig især over, "at der oprettes nationale reserver til uventede sektormæssige 
og lokale hændelser på betingelse af, at disse fonde har en reel værdi og ikke blot er symbolske 
gestus" (afsnit 96). 
 
Der synes nu at være enighed blandt medlemsstaterne om, at disse reserver skal være frivillige, 
således at de enkelte medlemsstater selv kan bestemme, hvorvidt de vil oprette en. 
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