
(Ekstern oversættelse)

DT\553195DA.doc PE 353.399v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaludviklingsudvalget

17.1.2005

ARBEJDSDOKUMENT
om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden
(KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Alfonso Andria



(Ekstern oversættelse)

PE 353.399v02-00 2/6 DT\553195DA.doc

DA

1. Baggrund

Samhørighedsfonden1 blev oprettet i 1993 med Maastricht-traktaten inden for rammerne af 
forberedelsen af Den Økonomiske og Monetære Union. For at deltage i Den Økonomiske og 
Monetære Union skal medlemsstaterne nedbringe deres offentlige underskud og kontrollere 
deres offentlige gæld. Endvidere skal de mindre velstillede lande foretage store investeringer for 
at indhente de mest udviklede af deres naboer og øge deres vækstpotentiale. 
Samhørighedsfonden er således oprettet med det formål at give de mindre velstillede lande 
mulighed for at opfylde konvergenskriterierne, samtidig med at de ved hjælp af støtte fra 
Samhørighedsfonden kan fortsætte deres investeringer i infrastrukturerne. 

I traktatens artikel 161, stk. 2, fastsættes det, at "en Samhørighedsfond, der er oprettet af Rådet 
[...] yder finansielle bidrag til projekter inden for miljø og transeuropæiske net på 
transportinfrastrukturområdet".

Formålet er således at oprette en fond, der kan supplere EU's andre udviklingsinstrumenter inden 
for miljø og transportinfrastrukturer af almen interesse, for at fremme økonomisk og social 
samhørighed samt solidaritet mellem medlemslandene.

Europa-Parlamentet har hele tiden forsvaret vigtigheden og eksistensen af Samhørighedsfonden 
og dens bidrag til den økonomiske vækst i Europa.

Berettigede til støtte er kun de medlemslande, som har en bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger på under 90 % af EU-gennemsnittet, og som har et program til opfyldelse af de 
kriterier for økonomisk konvergens, der er fastsat i artikel 104 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab.

Siden udvidelsen af EU den 1. maj 2004 omfatter Samhørighedsfonden for slutningen af 
perioden 2000-2006 de 10 nye medlemsstater såvel som de tre modtagermedlemsstater i EU-15 
(Spanien, Portugal, Grækenland). Irland har siden den 1. januar 2004 ikke modtaget støtte. Ifølge 
Kommissionens beregning (Eurostat) opfylder Spanien fra og med den 1. januar 2007 ikke 
længere kriterierne for at være berettiget til at modtage støtte fra Samhørighedsfonden.

2. Fremlæggelse af forslaget til forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden

I sin tredje rapport om den økonomiske og sociale samhørighed2 og i sit forslag til en generel 
forordning3 vedrørende en reform af samhørighedspolitikken foreslår Kommissionen, at 
samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013 koncentreres om følgende tre grundlæggende 
målsætninger: konvergens, konkurrenceevne og samarbejde. 

  
1 Rådets forordning (EF) nr. 1164/94, ændret ved forordning (EF) nr. 1264/1999 og forordning (EF) nr. 1265/99.
2 Meddelelse fra Kommissionen - den tredje rapport om den økonomiske og sociale samhørighed, KOM(2004)0107 
af 17.2.2004.
3 KOM(2004)0492.
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Forordningen om oprettelse af Samhørighedsfonden er en særlig forordning, som kompletterer 
de generelle bestemmelser vedrørende struktur- og samhørighedsfondene. 

Nærværende forordning har til formål at fastsætte Samhørighedsfondens opgaver samt dens 
særlige betingelser for anvendelse, især for så vidt angår fondens anvendelsesområde og den 
betingede støtte.

Kommissionen foreslår, at Samhørighedsfonden tildeles 62.99 milliarder euro for perioden 2007-
2013, hvilket vil sige 23,86 % af de midler, der er afsat til konvergensmålet1-, hvilket udgør en 
betydelig stigning i Samhørighedsfondens midler i forhold til de 18 milliarder euro, der er afsat 
for perioden 2000-2006.

Kriterier for støtteberettigelse til midler fra Samhørighedsfonden (artikel 5.3. i forslaget til 
en generel forordning2)

Som det var tilfældet for perioden 2000-2006, er kun de medlemsstater, som har en 
bruttonationalindkomst pr. indbygger (BNI) på under 90 % af EU-gennemsnittet, og som har et 
program til opfyldelse af de kriterier for økonomisk konvergens, der er fastsat i artikel 104 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, støtteberettigede. Disse kriterier er 
følgende: 

• kontrol med de offentlige udgifter. Medlemsstaten kan ikke modtage støtte fra 
Samhørighedsfonden, hvis den har et uforholdsmæssigt stort underskud (over 3 % af BNP)

• opfyldelse af de økonomiske konvergenskriterier, som er fastsat inden for rammerne af Den 
Økonomiske og Monetære Union (stabilitets- og vækstpagten).

Støttens anvendelsesområde (artikel 2 i nærværende forordning)

De transeuropæiske transportnet, især projekterne af europæisk interesse, og 
miljøinfrastrukturerne vedbliver at være centrale prioriterede opgaver for Samhørighedsfonden. 
Som noget nyt fastsættes det i forordningen, at Samhørighedsfonden, i overensstemmelse med 
Göteborg-målsætningerne skal øge sit bidrag til en bæredygtig udvikling. Fonden kan således 
herefter finansiere projekter inden for transportområdet, som ud over de transeuropæiske net 
vedrører jernbaner, sø- og lufttransport og indre vandveje, programmer for multimodal transport, 
bæredygtig transport i byer og miljømæssigt vigtige investeringer i bæredygtig udvikling såsom 
de centrale områder effektiv energiudnyttelse og vedvarende energi.

Betinget støtte (artikel 4 i nærværende forordning)

Med det nuværende system bliver forpligtelserne suspenderet, hvis den tilladte grænse for 
offentligt underskud overskrides, og igangværende projekter bliver dermed øjeblikkeligt stoppet.
I henhold til den nye forordning er det i forbindelse med overskridelse af den tilladte grænse for 
offentligt underskud kun forpligtelserne, der suspenderes med virkning fra den 1. januar det 

  
1 Mål 1 om konvergens udgør 78,5 % af de finansielle midler, der tildeles de tre mål, dvs. 264 milliarder euro. 17,2 
% til mål 2 om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, dvs. 57, 9 milliarder euro, og 3,94 % til mål 3 om 
europæisk territorialt samarbejde, dvs. 13,2 milliarder euro.
2 KOM(2004)0492.
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følgende år, hvis den pågældende medlemsstat efter Rådets konstatering af et uforholdsmæssigt 
stort underskud ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger. Suspensionen af forpligtelserne 
medfører ophævelse af fremtidige projekter og ikke af igangværende projekter. Suspensionen 
ophører, hvis Rådet konstaterer, at den pågældende medlemsstat har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til igen at bringe situationen i overensstemmelse med traktaten og Rådets 
beslutninger.

Forenkling (artikel 33 og 38 i forslaget til en generel forordning)

I forbindelse med forenklingen af gennemførelsen af den regionale politik integreres støtten fra 
Samhørighedsfonden i den flerårige programmering af strukturfondene og er underlagt de 
samme generelle principper1 som støtte inden for rammerne af strukturfondene. 
Samhørighedsfonden vil fremover, sammen med EFRU (Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling), finansiere flerårige investeringsprogrammer med en decentraliseret 
forvaltning. Fonden vil finansiere "prioriterede opgaver" frem for at være nødt til at fremlægge 
"individuelle projekter" til godkendelse hos Kommissionen. Finansieringen omfatter "store 
projekter", i forbindelse med hvilke udgifterne overstiger 25 millioner euro, hvis der er tale om 
miljøområdet, og 50 millioner euro, hvis der er tale om andre områder.

Fællesskabsstøtte og forfinansiering (artikel 51 og 81 i forslaget til en generel forordning)

Samhørighedsfondens bidrag til hver prioriteret opgave i programmerne er underlagt et loft på 85 
% af de offentlige udgifter, som medfinansieres af Samhørighedsfonden. Efter at Kommissionen 
har truffet afgørelse om godkendelse af støtten fra fondene til det operationelle program, betaler 
Kommissionen et forfinansieringsbeløb til det af medlemsstaten udpegede organ. Dette beløb 
udgør 10,5 % af støtten fra Samhørighedsfonden til det pågældende operationelle program.

3. Bemærkninger og forslag

Gennemførelsen af Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2007-2013 vil være 
væsentligt ændret som følge af de ændringer af gennemførelsesbestemmelserne, der blev 
foretaget mellem 1993 og 2003. Allerede i 1999 havde en væsentlig reform af 
Samhørighedsfonden medført ændringer af reglerne for Samhørighedsfonden og indførelse af en 
mere strategisk fremgangsmåde samt en forbedring af bestemmelserne, forvaltningen og den 
finansielle kontrol med projekterne. Reglerne for Samhørighedsfonden har i løbet af de seneste 
år tilnærmet sig reglerne for strukturfondene, hvilket resulterer i, at reglerne for 
Samhørighedsfonden i Kommissionens nye forslag integreres i reglerne for strukturfondene. 
Denne forenkling har til formål at øge effektiviteten i forvaltningen af de forskellige fonde. 
I lyset af de problemer, der har været i den nuværende periode, og med henblik på en forbedring 
af funktionsmåden i fremtiden, anbefales det imidlertid, at reglerne for store projekter 
udtrykkeligt integreres i reglerne for Samhørighedsfonden, da disse regler, der er fastsat i 
artikel 38-40 i forslaget til en generel forordning, er af afgørende betydning for fondens tildeling 
af støtte. Ligeledes bør der i nærværende forordning fastsættes bestemmelser for finansieringen 
af teknisk bistand (undersøgelser, evalueringer, rapporter fra eksperter, statistikker osv.).

  
1 Flerårig programmering, partnerskab, evaluering, additionalitet, forvaltning, opfølgning og evaluering af 
anvendelsen af fondene, betaling og finansiel kontrol, N+2-reglen.
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For perioden 2007-2013 forvaltes Samhørighedsfonden og EFRU efter ét 
programmeringssystem, når der er tale om transport- og miljøinfrastrukturer med henblik på at 
fremme synergien. Store projekter, hvis samlede udgifter overstiger 25 millioner euro, hvis der 
er tale om miljøområdet, og 50 millioner euro, hvis der er tale om andre områder, vedtages dog 
særskilt af Kommissionen, men forvaltes inden for de relevante programmer. Det var ønskeligt, 
om Samhørighedsfonden inden for de nationale rammer opstillede sine egne 
prioritetsområder, særskilt fra EFRU's prioriteter. 

Forhøjelsen af finansieringsrammen for Samhørighedsfonden fra 18 (for perioden 2000-2006) til 
62,99 milliarder euro er vigtig, eftersom mere end halvdelen af medlemsstaterne vil modtage 
støtte fra fonden. Udvidelsen af anvendelsesområdet for Samhørighedsfondens aktioner er et led 
i strategien om bæredygtig udvikling, som fastsat på Göteborg-mødet, og gør det muligt at 
imødekomme de nye medlemsstaters betydelige krav om finansiering på miljø- og 
transportområdet. Fællesskabsfinansieringen skal fordeles mere ligeligt mellem de berettigede 
sektorer inden for miljø- og transportområdet. For at sikre fleksibilitet i tildelingen af støtte fra 
fonden er det imidlertid vigtigt, at tildelingen tilpasses hvert enkelt medlemsstats behov. 

I artikel 3, stk. 3, i nærværende forordning fastsættes det, at udgifter til køb af jord for et beløb, 
der udgør mere end 10 % af de samlede støtteberettigede udgifter til den pågældende 
foranstaltning, ikke er støtteberettigede. Det er dog nødvendigt at indføre en 
fleksibilitetsbestemmelse for i visse tilfælde at kunne opnå dispensation og dermed sikre større 
fleksibilitet i fastsættelsen af støtteberettigede udgifter. 

Kommissionens forslag om forenkling og større effektivitet i forvaltningen er ændringer, der 
hilses velkommen. I Kommissionens forslag fastsættes det, at fremgangsmåden for 
programmeringen skal være mere strategisk og baseres på "Fællesskabets strategiske 
samhørighedsretningslinjer" samt Kommissionens prioriteter og de nye nationale strategiske 
referencerammer. Disse referencedokumenter erstatter de nuværende EF-støtterammer (EFSR), 
enhedsprogrammeringsdokumenterne (EPD) og programtillæggene. 

Det vil trods dette være ønskeligt med en liste over prioriterede indsatsområder i 
programmeringsfasen. Denne liste skulle udarbejdes af Kommissionen med henblik på at sikre 
kvalitet og evaluering af projektresultaterne samt sikre en effektiv anvendelse af 
fællesskabsstøtten. 

Der er kun fastsat et "belønningssystem" i form af en "fællesskabsreserve for kvalitet og 
resultater" for strukturfondene (artikel 20, 48 og 49 i forslaget til en generel forordning). 
Samhørighedsfonden har et andet formål end strukturfondene. Den har til formål at træde i stedet 
for de nationale budgetudgifter med henblik på at støtte projekter i de medlemsstater, som 
modtager støtte, uden at gøre forskel på de enkelte regioner. Samhørighedsfonden er af 
afgørende betydning for perioden 2007-2013, idet mere end halvdelen af medlemsstaterne som 
følge af udvidelsen vil modtage støtte derfra. Fællesskabsfinansieringen bliver endvidere tre 
gange større end i den foregående periode. Det er således vigtigt, at Samhørighedsfondens bidrag 
til virkeliggørelsen af den økonomiske og sociale samhørighed evalueres korrekt, og at de lande, 
der gør de største fremskridt, belønnes. 
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For at gøre landene og deres territorier konkurrencedygtige er det nødvendigt at indføre et 
"belønningssystem" baseret på tre hovedkriterier: kvaliteten af det foreslåede og udførte projekt, 
modtagermedlemsstatens evne til at anvende budgetbevillingerne fra Samhørighedsfonden samt 
gennemførelsen af projektet. Dette belønningssystem kan også tænkes at omfatte andre kriterier 
som f.eks. projektets grænseoverskridende karakter, de bestræbelser, der gøres for at fremme en 
bæredygtig udvikling, nabostaters grad af samarbejde og koordinering i anvendelsen af støtten på 
miljø- såvel som transportområdet samt projektets indvirkning på anvendelsen af vedvarende 
energikilder eller på en økologisk forsvarlig affaldsbehandling.

Samhørighedspolitikken bevæger sig på nuværende tidspunkt, i henhold til 
subsidiaritetsprincippet, i retning af en progressiv og gunstig styrkelse af de regionale aktørers 
rolle. Hvad angår gennemførelsen af projekter, modsvarer den tekniske og administrative 
kapacitet på lokalt plan dog ikke altid denne nye rolle. Særlige ledsageforanstaltninger og 
anvendelse af et "bedste praksis"-system kunne i den henseende være nyttige redskaber for de 
nationale og regionale myndigheder med henblik på en bedre forvaltning af de tildelte midler.

Indførelsen af N+2-reglen1 i Samhørighedsfonden, som fremover er underlagt de samme regler 
som EFRU og ESF, tilskynder til en hurtig anvendelse af midlerne fra Samhørighedsfonden. 
Erfaringerne fra den nuværende periode har vist, at denne regel medfører større effektivitet, 
omhu og præcision i forberedelsen af projekter og i forvaltningen af strukturfondene. Det er 
imidlertid nødvendigt nøje at overvåge anvendelsen af N+2-reglen i forbindelse med støtte fra 
Samhørighedsfonden, som er af en anden karakter end støtte fra strukturfondene.

I drøftelserne om Samhørighedsfondens fremtid taler visse til fordel for en "phasing out"-
mekanisme som den, der er fastsat for strukturfondene. Da der er væsentlige finansielle og 
tekniske vanskeligheder forbundet med anvendelsen af en sådan mekanisme, ville det ligeledes 
være gunstigt med en overgangshjælp til de lande, som på grund af den statistiske effekt af 
udvidelsen ikke længere vil være berettiget til at modtage støtte fra Samhørighedsfonden.

  
1 Automatisk frigørelse af bevillinger, som ikke er blevet anvendt det andet år efter året for den budgetmæssige 
forpligtelse (artikel 92-96 i forslaget til en generel forordning).


