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1. STRUKTURFONDENE OG SAMHØRIGHEDSFONDEN: EN SOLIDARITETSPOLITIK1 
 
                                                 
1 Oplysninger baseret på Inforegio-netsiden. Europa-Kommissionen: Generaldirektoratet for Regionalpolitik.  
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Hvorfor?  
 
Regionalpolitikken er det konkrete udtryk for den solidaritet mellem Europas folk, som er nævnt 
i præamblen til traktaten om Den Europæiske Union. Den bidrager til at nå et af traktatens 
grundlæggende mål: at styrke EU’s økonomiske og sociale samhørighed ved at formindske 
udviklingsmæssige forskelle mellem de forskellige regioner. Regionalpolitikken forbedrer i 
væsentlig grad regionernes konkurrenceevne og befolkningernes levevilkår, hovedsagelig ved 
samfinansiering af flerårige udviklingsprogrammer. Den skal gøre det muligt for alle regioner i 
Unionen at drage fuld fordel af de muligheder, som det indre marked tilbyder, og den skal 
bidrage til den økonomiske og monetære unions (ØMU) succes. 
 
  
Hvordan? 
 
Der ydes programstøtte af fire strukturfonde og Samhørighedsfonden:  
 
 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) finansierer infrastrukturprojekter og 

investeringer i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og SMV’er, 
 Den Europæiske Socialfond (ESF) finansierer uddannelse og foranstaltninger til fremme af 

social integration og beskæftigelse, 
 Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL, 

Udviklingssektionen) finansierer udvikling af landdistrikter og yder hjælp til landmænd, og 
 Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) yder støtte til tilpasning af 
fiskerisektoren.  

 
Samhørighedsfonden støtter miljø- og transportprojekter i de mindst velstående medlemsstater. 
 
Strukturfondene og Samhørighedsfonden giver tilskud; Den Europæiske Investeringsbank 
yder lån. 
 
Samhørighedsfonden giver direkte finansiel støtte til store transport- og miljørelaterede 
infrastrukturprojekter.  
 
Strukturfondene finansierer programmer med beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 
Udviklingsprogrammer udarbejdes af medlemsstaterne i samarbejde med de regionale og lokale 
myndigheder og de relevante sociale og økonomiske aktører. 
 
Prioriteter: 
 
Strukturfondenes midler er koncentreret om tre prioriterede mål:  
 
 hjælp til regioner med udviklingsefterslæb, så de kan hale ind på de øvrige regioner (mål 1), 
 socio-økonomisk omstilling i industri-, by- og landdistrikter samt fiskeriafhængige områder 

(mål 2), og 
 forbedring af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder (mål 3) (regionale programmer 

under mål 1 indeholder i forvejen sådanne foranstaltninger).  
 
Der ydes også støtte af fire fællesskabsinitiativer, som fremmer grænseoverskridende, 
tværregionalt og tværnationalt samarbejde i hele EU (Interreg III), genopbygning af kriseramte 
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byer og bykvarterer (Urban II), lighed på arbejdsmarkedet (Equal) og udvikling af landdistrikter 
(Leader+).  
 
Og endelig støttes nyskabende aktioner i forbindelse med eksperimenterende regionale 
programmer. 

 
 
Midlerne: 
Strukturfondene tegner sig for ca. en tredjedel af EU’s budget. For perioden 2000-2006 er der 
afsat 195 mia. EUR til EU-15 plus 15 mia. EUR til de nye medlemsstater i perioden 2004-2006. 
 
Samhørighedsfonden modtager 25,6 mia. EUR til EU-25. 

 
EU-støtten er et supplement til medlemsstaternes bistand. Fællesskabsfinansieringen varierer fra 
25 % til 85 % af de samlede omkostninger. Den er højest i de regioner, hvor den offentlige 
sektor ikke selv kan bære de økonomiske omkostninger, der er forbundet med udvikling. 
Offentlig bistand suppleres med finansiering fra den private sektor. 

 
Fastlæggelse af programmer 
 
Programmerne udarbejdes af Kommissionen og de nationale og regionale myndigheder på 
grundlag af Kommissionens retningslinjer og medlemsstaternes prioriteter. Medlemsstaterne 
vælger konkrete projekter og er ansvarlige for deres gennemførelse. EU-finansieringen supplerer 
den nationale bistand til regionerne og deres indbyggere, navnlig ved samfinansiering af flerårige 
udviklingsprogrammer. 
 
Fremtiden: 
 
For perioden 2007-2013 foreslår Kommissionen at koncentrere sine prioriteter under tre 
overskrifter. Det foreslåede samlede budget er på ca. 336 mia. EUR.  
 
 Konvergens: Målet er at stimulere vækst og beskæftigelse i de mindre udviklede regioner 

(hovedsagelig i de nye medlemsstater), som fortsat vil modtage støtte fra 
Samhørighedsfonden.  
 Konkurrenceevne: Målet er at foregribe ændringer i resten af EU. Der vil indgå en regional 

komponent, hvor den enkelte medlemsstat vælger de områder, der skal modtage støtte, og en 
national komponent, som er baseret på EU’s beskæftigelsesstrategi.  
 Samarbejde: På baggrund af erfaringerne med Interreg skal der sikres en harmonisk 

udvikling i hele EU. 
 
 
Europa-Parlamentets rolle 
 
Parlamentet har gjort brug af sine nye beføjelser på dette område:  
 
 Den europæiske fælles akt indførte proceduren for samarbejde med Rådet om gennemførelse 

af afgørelser vedrørende regulering af strukturfondene. 
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 Maastricht-traktaten indførte proceduren med samstemmende udtalelse vedrørende afgørelser 
om generelle forordninger. 
 Amsterdam-traktaten indførte den fælles beslutningsprocedure med Rådet vedrørende 

gennemførelsesbestemmelser. 
 Nice-traktaten bestemmer, at Rådet fra den 1. januar 2007 træffer afgørelse om generelle 

forordninger med kvalificeret flertal. 
 
Det er fastsat i den adfærdskodeks, som blev vedtaget sammen med Kommissionen i 1993 og 
udvidet i 1999, at Parlamentet løbende holdes underrettet om fondens aktiviteter. I forbindelse 
med 1999-reformen lykkedes det også Parlamentet at bevare Urban-programmet som et af 
fællesskabsinitiativerne.  
 

2. TERMINOLOGI 
 
 EU’s regionalpolitik: Retsgrundlag: Artikel 2 og 3 i traktaten om oprettelse af Det 

Europæiske Fællesskab. EU’s regionalpolitik handler om solidaritet: Den skal yde 
fællesskabsbistand med henblik på at hjælpe de mest ugunstigt stillede regioner til at 
overvinde deres problemer. Regionalpolitikken er også håndgribelig: Dens resultater kan 
tydeligt ses af EU’s borgere, som selv har direkte gavn af bistanden, idet de får hjælp til at 
finde arbejde og tilpasse sig ændringerne på arbejdsmarkedet, navnlig gennem uddannelse.  

 
 Samhørighedspolitik: Retsgrundlag: EF-traktatens afsnit XVII, artikel 158-1621. 

Samhørighedspolitikken retter op på udviklingsmæssige uligheder ved at påvirke 
økonomiske og sociale faktorer, og giver mindre velstående regioner de nødvendige midler 
til at sætte fart i udviklingen og forbedre levevilkårene, herunder grundlæggende faciliteter, 
uddannelse, teknologisk kapacitet, et attraktivt investeringsmiljø osv. Udviklingsmæssige 
skævheder påvirker ikke kun de mindre gunstigt stillede regioner, men bremser også væksten 
i EU og forhindrer en optimering af EU’s potentiale.  

 
 Økonomisk og social samhørighed: Europa-Parlamentets rolle: Parlamentet mener, at 

økonomisk og social samhørighed er afgørende for europæisk integration. Parlamentet har 
altid støttet forslag om øget tildeling af midler til strukturfondene, da det finder dette 
nødvendigt. Adfærdskodeksen fra 1993 om gennemførelsen af strukturpolitikken var et 
resultat af, at Parlamentet stod fast på kravet om tilstrækkelig finansiering. I medfør af sin 
beføjelse til at afgive samstemmende udtalelse om almindelige regler vedrørende 
strukturfondene gav Parlamentet udtryk for sin holdning2, og Rådet tog hensyn til de fleste af 
Parlamentets synspunkter. Denne adfærdskodeks for Kommissionen blev i 1999 udvidet til at 
omfatte alle strukturinstrumenterne. 

 

                                                 
1 Det er fastsat i den europæiske fælles akt, i form af EF-traktatens afsnit V, at afgørelser om reform af 
strukturfondenes struktur og operationelle regler træffes med enstemmighed af Rådet på forslag af 
Kommissionen og efter samstemmende udtalelse fra Parlamentet. Gennemførelsesforanstaltningerne vedrørende 
reformen vedtages med kvalificeret flertal af Rådet på forslag af Kommissionen. Amsterdam-traktaten fastsatte, 
at gennemførelsesbeslutninger skal vedtages ved den fælles beslutningsprocedure. Kommissionen skal hvert 
tredje år fremlægge en statusrapport for Rådet og Parlamentet. 
2 Beslutning af 19. november 1998. 
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 Strukturfondene: EU’s strukturfonde forvaltes af Kommissionen med henblik på 
finansiering af Fællesskabets strukturstøtte. Der er tale om EUGFL, Udviklingssektionen, i 
forbindelse med landbrug, Regionalfonden i forbindelse med strukturstøtte under 
regionalpolitikken, Socialfonden i forbindelse med socialpolitiske foranstaltninger og Det 
Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF). Finansiel støtte fra strukturfondene 
ydes hovedsagelig til de mindre velstående regioner med henblik på at styrke EU’s 
økonomiske og sociale samhørighed, således at det indre markeds muligheder kan udnyttes i 
hele EU.  

 
 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU): Retsgrundlag: EF-traktatens 

artikel 158-162. Målsætninger: At udligne regionale skævheder ved at deltage i 
strukturtilpasningen af svagere områder og i omstillingen af industriområder, der er i 
tilbagegang (artikel 160).  

 
 Den Europæiske Socialfond (ESF): Retsgrundlag: EF-traktatens artikel 146-148 og 158-

162. Forbedrer arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder inden for det indre marked ved 
hjælp af øget mobilitet og erhvervsuddannelse. Forordning 1784/1999 omdefinerer ESF’s 
rammer og politiske prioriteter for perioden 2000-2006. ESF støtter foranstaltninger, der 
tager sigte på at forhindre arbejdsløshed, udvikle de menneskelige ressourcer og fremme 
social integration. ESF yder støtte til opnåelse af de tre mål, der er fastlagt i den generelle 
forordning om strukturfondene.  

 
 Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF): Fællesskabets instrumenter 

for fiskeriet har siden 1994 været samlet i FIUF. FIUF finder anvendelse i alle kystregioner, 
hvor dets hovedopgave er at øge strukturernes konkurrenceevne og udvikle bæredygtige 
virksomheder inden for fiskeriet, samtidig med at det tilstræbes at opretholde balancen 
mellem fiskerikapaciteten og de tilgængelige ressourcer. 

 
 Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), 

Udviklingssektionen: EUGFL finansierer EU’s fælles landbrugspolitik. Fondens formål er 
at yde markedsstøtte og fremme strukturtilpasninger inden for landbruget. EUGFL er opdelt i 
to sektioner: Udviklingssektionen støtter rationaliseringsordninger, modernisering og 
strukturforbedringer inden for landbruget. 

 
 Samhørighedsfonden: I medfør af EF-traktatens artikel 161 blev Samhørighedsfonden 

oprettet i 1993 med henblik på at yde finansielle bidrag til projekter inden for miljø og 
transportinfrastruktur. Fonden yder kun finansiering til de fire fattigste EU-lande (Irland, 
Grækenland, Spanien og Portugal) med det formål at mindske forskellene mellem EU-
medlemsstaternes økonomier. Den betragtes ikke som en strukturfond. 

 
 Additionalitet: Et af de fire principper for strukturfondene, som blev styrket ved de 

reviderede forordninger, der blev vedtaget i juli 1993, og som indebærer, at projekter, der 
modtager fællesskabsstøtte, skal være nye projekter, som medlemsstaterne ikke ville have 
gennemført selv. Men finansieringen skal overvejende være national; fællesskabsstøtten er 
kun et supplement. De nationale og regionale myndigheder er ansvarlige for at udvælge 
projekterne og forvalte dem i overensstemmelse med de almindelige fællesskabskriterier. 
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 Partnerskab: Et strukturfondsprincip, som kræver tættest muligt samarbejde mellem 
Kommissionen og de relevante myndigheder på nationalt, regionalt eller lokalt plan i den 
enkelte medlemsstat fra forberedelse til gennemførelse af foranstaltningerne. 

 
 Nærhed: Nærhedsprincippet skal sikre, at beslutninger træffes så tæt på borgerne som 

muligt, idet det hele tiden undersøges, om der er grund til at handle på EU-niveau frem for at 
udnytte de muligheder, der findes på nationalt, regionalt eller lokalt plan. I praksis er det et 
princip om, at EU (bortset fra de områder, hvor den har enekompetence) udelukkende træffer 
foranstaltninger, hvor det vil være mere effektivt end foranstaltninger truffet på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan. Nærhedsprincippet er snævert forbundet med 
proportionalitetsprincippet og nødvendighedsprincippet, ifølge hvilke EU’s foranstaltninger 
ikke bør gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde traktatens målsætninger. 

 
 Programmering: Et strukturfondsprincip, som indebærer, at der udformes flerårige 

udviklingsprogrammer gennem en proces, der fører frem til en partnerskabsbeslutning. 
Processen har en række forskellige stadier og ender med, at foranstaltningerne overtages af 
offentlige eller private forvaltere. 

 
 Koncentration: Et strukturfondsprincip, som tager sigte på at koncentrere foranstaltningerne 

om de prioriterede udviklingsmål. 
 
 Bruttonationalprodukt (BNP): Den samlede værdi af produktionen af varer og 

tjenesteydelser inden for et lands grænser. 
 
 Bruttonationalindkomst (BNI): Den samlede indenlandske og udenlandske værditilvækst, 

som angives af et lands indbyggere. BNI omfatter BNP plus nettomodtagelser af 
primærindkomster (lønmodtagerindkomster og ejendomsindtægter) fra udlandet. 

 
 Mål 1-områder: BNP er på under 75 % af EU-gennemsnittet1. Målet er at hjælpe disse 

regioner til at hale ind på de andre, hvad angår konkurrenceevne. Det indebærer investeringer 
i infrastruktur og foranstaltninger til at fremme investeringer i industri. 

 
 Mål 2-områder: Områder med strukturproblemer. Støtte til projekter til social og industriel 

omstilling2. 
 
 Mål 3-områder: Fremme af moderne uddannelsessystemer og jobskabelse3. 

 
 Fællesskabsinitiativer: Forsøg på at finde fælles løsninger på specifikke problemer. 

Initiativerne er Interreg, Urban, Leader og Equal. 
 
 Interreg: Fællesskabsinitiativ til fremme af grænseoverskridende samarbejde. 

 
 Urban: Fællesskabsinitiativ for kriseramte byområder. 

 

                                                 
1 70 % af budgettet. 
2 11,5 % af midlerne. 
3 12,3 % af ressourcerne. 
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 Leader: Fællesskabsinitiativ, der forvaltes af GD for Landbrug1: Indbyrdes forbindelse 
mellem aktioner til erhvervsmæssig udvikling af landdistrikterne. 

 
 Equal: Fællesskabsinitiativ til bekæmpelse af uligheder og forskelsbehandling i forbindelse 

med adgangen til arbejdsmarkedet. 
 
 Regionerne i EU’s yderste periferi: De franske oversøiske områder, Azorerne, Madeira og 

De Kanariske Øer. 
 
 Den statistiske effekt: Udvidelsens effekt på 75 %-tærsklen for mål 1-status. 

 
 Overgangsordninger: Der er overgangsordninger for de områder, som tidligere faldt ind 

under mål 1 eller mål 2, men ikke gør det længere på grund af udvidelsen2. 
 
 Bistand: De former for bistand, der ydes af fondene: operationelle programmer eller 

enhedsprogrammeringsdokumenter, fællesskabsinitiativprogrammer samt støtte til faglig 
bistand og nyskabende foranstaltninger.  

 
 EF-støtteramme: Koordinerer EU’s regionale aktiviteter, undertiden med inddragelse af de 

fire strukturfonde (EFRU, ESF, EUGFL, FIUF) og EIB. I hvert enkelt tilfælde skal 
projekterne imidlertid inkorporeres i planer, der allerede er udarbejdet af de nationale og 
regionale myndigheder og deres økonomiske partnere. 

 
 Enhedsprogrammeringsdokument: Et enkelt dokument, der er godkendt af 

Kommissionen, og som indeholder de samme oplysninger som en EF-støtteramme og et 
operationelt program.  

 
 Operationelt program: Det af Kommissionen godkendte dokument til gennemførelse af en 

EF-støtteramme, der omfatter et sæt sammenhængende, prioriterede felter, der består af 
flerårige foranstaltninger, og som kan finansieres af en eller flere fonde og af et eller flere af 
de øvrige eksisterende finansielle instrumenter samt af EIB.  

 
 Integreret operationelt program: Et operationelt program, der finansieres af flere fonde. 

 
 Udviklingsprogrammer: Hver medlemsstat indgår med Kommissionen en aftale kaldet et 

operationelt program eller et enhedsprogrammeringsdokument. Disse aftaler dækker flere år 
og skal føres ud i livet af de nationale og regionale myndigheder, som udpeges af 
medlemsstaterne. Disse myndigheder vælger også de specifikke projekter, der skal 
finansieres. Kommissionen arbejder dog sammen med de ansvarlige myndigheder i 
programmernes overvågningsudvalg. 

 
 Territoriale beskæftigelsespagter: En pagt er en aftale mellem lokale partnere, som 

offentliggøres i et strategidokument og ledsages af operationelle eller finansielle forpligtelser 
fra parterne. Foranstaltningerne skal fremme jobskabelse og økonomisk udvikling. En pagt 
kan udarbejdes for en by, et landdistrikt eller et lokalt arbejdsmarked. Territoriet er normalt 
større end en kommune, men mindre end en region. 

                                                 
1 Der er 13 forskellige initiativer til støtte for udvikling af landdistrikter. 
2 Den statistiske effekt. 
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 Forvaltningsmyndighed: Offentlig eller privat myndighed eller organ på nationalt, regionalt 

eller lokalt plan, som af medlemsstaten er udpeget til at forvalte bistanden fra 
strukturfondene, eller medlemsstaten, hvis denne selv varetager denne funktion. 

 
 Betalingsmyndighed: En eller flere nationale, regionale eller lokale myndigheder eller 

organer, som af medlemsstaten er udpeget til at udarbejde og indgive betalingsanmodninger 
og modtage betalinger fra Kommissionen.  

 
 Europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS): På grundlag af 

traktatens artikel 159 og med henblik på at overvinde de eksisterende hindringer for 
grænseoverskridende samarbejde oprettes der et nyt juridisk instrument, der skaber frivillige 
rammer for oprettelse af europæiske samarbejdsmyndigheder.  

 
 Nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS): Blev udarbejdet af Det 

Europæiske Fællesskabs Statistiske Kontor (Eurostat) med det formål at skabe én 
sammenhængende opdeling af Fællesskabets territorium. Den har været anvendt i 
fællesskabslovgivningen om strukturfondene siden 1988. 

 
 Førtiltrædelsesstøtte: Førtiltrædelsesstøtten er hovedhjørnestenen i EU’s strategi for 

kandidatlandene. Førtiltrædelsesstøtten til landene i Central- og Østeuropa for perioden 
2000-2006 omfatter flere dele: Phare-programmet, Sapard-programmet og Ispa-programmet 
(førtiltrædelsesinstrumenter). 

 
 Førtiltrædelsesstrukturinstrumentet (Ispa): Det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument 

Ispa finansierer miljø- og transportprojekter. 
 
 Phare: Finansierer styrkelse af den administrative og institutionelle kapacitet i de 

kommende/nye medlemsstater før deres tiltrædelse.  
 
 Sapard: Det særlige tiltrædelsesprogram vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter.  

 
 Absorptionskapacitet: En national administrations evne til at planlægge og implementere 

ekstern bistand.  
 
 Tiltrædelsespartnerskabsdokument: Vedtages af Rådet og angiver EU’s vurdering af 

prioriteterne i forbindelse med kandidatlandenes tiltrædelsesforberedelser på kort og 
mellemlang sigt.  

 
 Backlog: de samlede Phare-forpligtelser eller de forpligtelser for et enkelt land, som der 

endnu ikke er indgået kontrakter for.  
 
 Kandidatlande: Lande, der har søgt om optagelse i EU, og hvis ansøgning er blevet 

modtaget, men som ikke tiltrådte EU i 2004. Aktuelt er Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet 
kandidatlande. 
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 CFCU: Den centrale finans- og kontraktenhed, der er oprettet i hvert enkelt kandidatland, og 
som forvalter udbud, kontrakter og betalinger i forbindelse med alle 
institutionsopbygningsprojekter og nogle investeringsprojekter. 

 
 Decentralisering: Den proces, hvorved forvaltningen af EU-midler decentraliseres til 

administrationerne i kandidatlandet. Dette sker i dag gennem det decentrale 
gennemførelsessystem (DIS). Det er hensigten at erstatte Kommissionens forudgående 
kontrol med en efterfølgende kontrol som led i et udvidet decentralt gennemførelsessystem 
(EDIS). 

 
 Dekoncentrering: Den proces, hvorved forvaltningen af EU-midler overdrages fra 

Kommissionens hovedkvarter til delegationerne. 
 
 Efterfølgende kontrol: Evaluering af en aktivitets effekt, efter at aktiviteten er afsluttet.  

 
 Gennemførelsesinstans: Den instans i kandidatlandet, som er ansvarlig for udbud, 

kontrakter og betalinger vedrørende projekter. CFCU er gennemførelsesinstans i forbindelse 
med institutionsopbygningsprojekter. 

 
 Fælles overvågningsudvalg: Det udvalg, der er oprettet i hvert enkelt kandidatland med 

henblik på overvågning og vurdering af førtiltrædelsesstøtten.  
 
 Overvågning og vurdering: Indsamling af data vedrørende de fremskridt, der gøres i 

forbindelse med projektet, vurdering af, om målene kan nås, og om fornødent anbefaling af 
ændringer i fremgangsmåden.  

 
 National bistandskoordinator: Den nationale bistandskoordinator sørger for, at der i det 

støttemodtagende lands administrationer er en tæt forbindelse mellem den generelle 
tiltrædelsesproces og anvendelsen af EF’s finansielle bistand. 

 
 National anvisningsberettiget: En tjenestemand i den nationale administration, der forvalter 

den nationale fond. Den nationale anvisningsberettigede er ansvarlig for den finansielle 
forvaltning af Phare-midlerne.  

 
 National udviklingsplan: Kandidatlandets program for økonomisk og social samhørighed 

og foranstaltninger af mål 1-typen. 
 
 Den nationale fond: Den centrale finansforvaltningsenhed, hvorigennem EF-midlerne 

kanaliseres til kandidatlandet eller den nye medlemsstat.  
 
 Nationalt program for overtagelse af den gældende EU-ret: Handlingsprogram for 

tiltrædelsesforberedelse, som kandidatlandet selv planlægger og finansierer.  
 
 Nye medlemsstater: Tidligere kandidatlande, som har afsluttet forhandlingerne og blev 

medlemmer af EU den 1. maj 2004: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, 
Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. 

 
 Projektanvisningsberettiget: Leder af en gennemførelsesinstans. 
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 Periodisk rapport: Kommissionens årlige rapport om, hvorvidt de enkelte kandidatlande er 

klar til medlemskab. 
 
 Overgangsfacilitet med midlertidig finansiel bistand (2004-2006): Så de nye 

medlemsstater kan udvikle og styrke deres administrative kapacitet med henblik på 
gennemførelse og håndhævelse af fællesskabslovgivningen og udveksle god praksis med 
hinanden. 

 
 Twinning: En aftale mellem et kandidatland og administrationerne i en eller flere 

medlemsstater om overførsel af kvalifikationer og viden, som er relaterede til EU-retten 
(fremskridt hen imod vedtagelse af en del af EU-retten). 

 

3. TRAKTATGRUNDLAG OG EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN 
 
Traktat om Den Europæiske Union 
 

Artikel 2 
 
Unionen har som mål: 
 
at fremme økonomiske og sociale fremskridt og et højt beskæftigelsesniveau og opnå en 
afbalanceret og bæredygtig udvikling, navnlig gennem etableringen af et område uden indre 
grænser, styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed og oprettelsen af en Økonomisk 
og Monetær Union, der i sin endelige udformning skal omfatte en fælles valuta i 
overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat [...]. 
 
 
Traktat om oprettelse af det Europæiske Fællesskab 
 

Artikel 2 
 
Fællesskabet har til opgave gennem oprettelsen af et fælles marked og en Økonomisk og 
Monetær Union samt gennem iværksættelsen af fælles politikker eller aktioner som omhandlet i 
artikel 3 og 4 i Fællesskabet som helhed at fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig 
udvikling af den økonomiske virksomhed, et højt beskæftigelsesniveau, et højt socialt 
beskyttelsesniveau, ligestilling mellem mænd og kvinder, en bæredygtig og ikke-inflationær 
vækst, høj konkurrenceevne og en høj grad af konvergens med hensyn til de økonomiske 
resultater, et højt niveau for miljøbeskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, højnelse af 
levestandarden og livskvaliteten, økonomisk og social samhørighed samt solidaritet mellem 
medlemsstaterne. 
 

Artikel 3 
 
Med de i artikel 2 nævnte mål for øje skal Fællesskabets virke under de betingelser og i det 
tempo, som er foreskrevet i denne traktat, indebære: 
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(k) styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed 
 
 

Artikel 16 
 
Med forbehold af artikel 73, 86 og 87 og i betragtning af den plads, som tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse indtager i Unionens fælles værdinormer, og den rolle, som de spiller med 
henblik på at fremme social og territorial samhørighed, sørger Fællesskabet og 
medlemsstaterne inden for deres respektive kompetenceområde og inden for rammerne af denne 
traktats anvendelsesområde for, at sådanne tjenester ydes på grundlag af principper og vilkår, 
der gør det muligt for dem at opfylde deres opgaver. 
 

AFSNIT XVII 
 

ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED 
 

Artikel 158 
 
For at fremme en harmonisk udvikling af Fællesskabet som helhed udvikler og fortsætter dette 
sin indsats for at styrke sin økonomiske og sociale samhørighed. 
 
Fællesskabet stræber navnlig efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder eller øer, 
herunder landdistrikter. 
 

Artikel 1591 
 
Medlemsstaterne fører deres økonomiske politik og samordner denne med henblik på tillige at nå 
de mål, der er fastlagt i artikel 158. Udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets 
politikker og aktioner samt gennemførelsen af det indre marked skal ske under hensyntagen til 
målene i artikel 158 og skal bidrage til deres virkeliggørelse. Fællesskabet støtter ligeledes 
denne virkeliggørelse med den virksomhed, som det udøver gennem strukturfondene (Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen, Den Europæiske 
Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling), Den Europæiske Investeringsbank 
og andre eksisterende finansielle instrumenter. 
 
Kommissionen aflægger hvert tredje år rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fremskridtene i forbindelse med virkeliggørelsen af 
den økonomiske og sociale samhørighed, og om hvordan de forskellige midler efter denne 
artikel har bidraget hertil. Rapporten ledsages i givet fald af passende forslag. 
 
Hvis det viser sig nødvendigt med særlige aktioner ud over fondene og med forbehold af de 
foranstaltninger, der træffes som led i Fællesskabets øvrige politikker, kan disse aktioner 
vedtages af Rådet, der træffer afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af 
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. 
 

                                                 
1 Artiklen er ændret ved Nice-traktaten. 
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Artikel 160 
 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling skal bidrage til at udligne de største regionale 
skævheder i Fællesskabet ved at deltage i udviklingen og strukturtilpasningen af de områder, der 
er bagefter i udvikling, og i omstillingen af de industriområder, der er i tilbagegang. 
 

Artikel 1611 
 
Med forbehold af artikel 162 definerer Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på 
forslag af Kommissionen og efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet og efter 
høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, strukturfondenes opgaver, 
hovedmål og indretning, hvilket kan medføre en sammenlægning af fondene. Rådet fastsætter 
også efter samme fremgangsmåde de almindelige regler, der skal gælde for fondene, samt de 
nødvendige bestemmelser for at sikre disses effektivitet og samordningen mellem fondene 
indbyrdes og med andre eksisterende finansielle instrumenter. 
 
En Samhørighedsfond, der er oprettet af Rådet efter samme fremgangsmåde, yder finansielle 
bidrag til projekter inden for miljø og transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet. 
 
Fra den 1. januar 2007 træffer Rådet afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af 
Kommissionen, efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, såfremt de flerårige finansielle overslag, 
der gælder fra 1. januar 2007, og den dertil knyttede interinstitutionelle aftale er vedtaget på 
dette tidspunkt. Hvis det ikke er tilfældet, finder fremgangsmåden i dette stykke anvendelse fra 
datoen for vedtagelsen heraf. 
 

Artikel 162 
 
Gennemførelsesbeslutningerne vedrørende Den Europæiske Fond for Regionaludvikling træffes 
af Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251, og efter høring af Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget. 
 
For så vidt angår Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, 
Udviklingssektionen, og Den Europæiske Socialfond, finder henholdsvis artikel 37 og 148 fortsat 
anvendelse. 
 

                                                 
1 Artiklen er ændret ved Nice-traktaten. 
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Europa-Parlamentets forretningsorden1 
 

BILAG VI 
 

DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER 
 

XII. REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET 
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter: Regional- og samhørighedspolitik, herunder især:  
 
a) Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og de øvrige instrumenter 
inden for Unionens regionalpolitik 
 
b) evaluering af andre EU-politikkers indvirkning på den økonomiske og sociale samhørighed 
 
c) koordinering af Unionens strukturelle instrumenter 
 
d) regioner i EU’s yderste periferi og øområder samt samarbejde på tværs af grænserne og 
mellem regionerne 
 
e) forbindelserne til Regionsudvalget, interregionale samarbejdsorganisationer og lokale og 
regionale myndigheder. 
 
 

4. Historisk baggrund 
 
 1957: I Rom-traktaten omtales behovet for ”harmonisk udvikling”. Præambel: ”at styrke 

enheden i [landenes] økonomier og at fremme disses harmoniske udvikling ved at 
formindske ulighederne mellem de forskellige områder og forbedre de mindre begunstigede 
områders stilling”. Der bliver ikke vedtaget en specifik fælles politik. 

 
 1958: Oprettelse af ESF og EUGFL. En afspejling af de grundlæggende staters 

prioriteringsområder: landbrug – Frankrig, industrifornyelse – Tyskland. 
 
 1973: Første udvidelse: Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige. 

 
 1975: EFRU oprettes med henblik på at omfordele en del af medlemsstaternes bidrag til de 

dårligst stillede regioner. Irland og Danmark modtager støtte. Det Forenede Kongerige får 
også hjælp – Nordirland, Highlands and Islands. Afhjælper britiske forbehold over for et 
EØF-budget, der er domineret af landbrug. 

 
 1980’erne: Grækenland, Portugal og Spanien bliver medlemmer af Fællesskabet: Der bliver 

klarhed om det økonomiske behov for at mindske forskellene og den politiske vilje til at gøre 
det. Anerkendelse af behovet for at afhjælpe skævheden mellem rige og fattige områder. 

                                                 
1 16. udgave – juli 2004. 
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Fællesskabet forpligter sig til at hjælpe de mindre udviklede områder i Europa til at hale ind 
på kerneområderne. Forpligtelsen nedfældes i den europæiske fælles akt af 1986. 

 
 Perioden 1989-1993: Det Europæiske Råd vedtager i Bruxelles1 en reform af 

strukturfondenes virkemåde. De tildeles 68 mia. ECU2. Formål: at fremme en højere 
levestandard for befolkningerne i Europa. Der udformes programmer med henblik på at 
hjælpe bestemte socialgrupper og regioner til at drage fordel af den økonomiske integration 
og det indre markeds muligheder. Regioner og byer etablerer transnationale 
sammenslutninger, der opstår interregionalt samarbejde, og regioner åbner kontorer i 
Bruxelles.  

 
 1992: Traktaten om Den Europæiske Union3: Samhørighed: et af EU’s hovedmål ved 

siden af Den Økonomiske og Monetære Union og det indre marked. Stipulerer oprettelsen af 
en samhørighedsfond for at støtte miljø- og transportprojekter4. Betydningen af den 
europæiske regionalisme understreges i traktaten om Den Europæiske Union, som indeholder 
bestemmelser om oprettelse af et nyt organ, Regionsudvalget, med henblik på at give de 
regionale aktører et uafhængigt talerør i EU’s beslutningsproces. 

 
 Perioden 1994-1999: Det Europæiske Råd beslutter i Edinburgh (december 1993) at tildele 

samhørighedspolitikken 177 mia. ECU (i 1999-priser), svarende til en tredjedel af EU-
budgettet. Som et supplement til strukturfondene indføres Det Finansielle Instrument til 
Udvikling af Fiskeriet (FIUF).  

 
 1997: Samhørighedspolitikkens betydning bekræftes af Amsterdam-traktaten, der også 

indeholder et afsnit om beskæftigelse, som omhandler behovet for at samarbejde om at 
nedbringe arbejdsløsheden.  

 
 Perioden 2000-2006: Det Europæiske Råd vedtager i Berlin5 en reform af strukturfondene 

og ændrer til dels Samhørighedsfondens virkemåde. Disse fonde vil modtage 213 mia. EUR 
over syv år6. Det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (Ispa) og det særlige 
tiltrædelsesprogram vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter (Sapard) føjes til 
Phare-programmet for at fremme den økonomiske og sociale udvikling i de central- og 
østeuropæiske ansøgerlande. 

 
 2000-2001: Det Europæiske Råd vedtager i Lissabon (marts 2000) en strategi, der er 

centreret om beskæftigelse og har til formål at gøre EU til ”den mest konkurrencedygtige 
videnbaserede økonomi i verden inden 2010”. Ved Det Europæiske Råds møde i Göteborg 
(juni 2001) fuldendes denne strategi ved at tilføje bæredygtig udvikling.  

 
 2002: Ved Det Europæiske Råds møde i København (december 2002) indgås en aftale om 

tiltrædelsesbetingelserne for ti nye EU-medlemsstater.  
 

                                                 
1 Februar 1988. 
2 I 1997-priser. 
3 Trådte i kraft i 1993. 
4 I de mindst velstående medlemsstater.  
5 Marts 1999. 
6 2000-2006. 
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 Juli 2003: I sit udkast til forfatning for Europa tilføjer konventet territorial samhørighed i 
artikel III-116, som bekræftet på regeringskonferencen i juni 20041. 

 
 Februar 2004: Kommissionen fremlægger sin tredje rapport om den økonomiske og 

sociale samhørighed, som præsenterer Kommissionens vision for EU’s fremtidige politik til 
mindskelse af forskelle og fremme af større økonomisk, social og territorial samhørighed. 
Kommissionen fremlægger også de finansielle overslag for perioden 2007-2013 (”Prodi-
pakken”). I perioden 2007-2013 tegner samhørighedspolitikken sig for ca. en tredjedel af 
EU-budgettet, i alt 336,1 milliard EUR. Hovedparten af disse midler vil blive brugt i de 
mindre udviklede medlemsstater og regioner. 

 
 Maj 2004: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet 

og Ungarn indtræder i Den Europæiske Union. 
 
 Juli 2004: Kommissionen vedtager forslag til fem nye forordninger om nye strukturfonde 

og instrumenter. Denne pakke af forordninger omfatter en generel forordning, der 
fastlægger et fælles regelsæt for alle instrumenter, samt specifikke forordninger for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og 
Samhørighedsfonden. Desuden foreslås der en ny forordning om etablering af en europæisk 
gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS).  

 

5. Strukturstøtte 2000-2006 

 
Samlede finansieringsrammer: Det Europæiske Råds møde i Berlin, marts 1999 (”Agenda 
2000”). 
 

• 213 mia. EUR til samhørighedspolitikken (33 % af det samlede EU-budget for 2004) 
– 195 mia. EUR til strukturfondene 
– 18 mia. EUR til Samhørighedsfonden 

 
• Før- og eftertiltrædelsesmidler til strukturforanstaltninger 

– 7,3 mia. EUR til Ispa 
– 39,6 mia. EUR til strukturforanstaltninger efter tiltrædelsen 

5.1. Strukturfondene 
 
Årligt loft for forpligtelser: 108,5 mia. EUR, heraf 37 mia. EUR til strukturforanstaltninger i 
2004-priser. 
 
 Mål 1-områder: NUTS II-regioner, hvis bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger er på 

under 75 % af EU-gennemsnittet2. Listen opstilles af Kommissionen. 22 % af EU’s 
befolkning. Formål: at hjælpe disse regioner til at hale ind på de andre, hvad angår 
konkurrenceevne. Investeringer i infrastruktur og foranstaltninger til at fremme investeringer 

                                                 
1 Jf. også KOM(2004) 492 endelig. 
2 70 % af budgettet. 
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i industri. Omfatter regionerne i EU’s yderste periferi, tidligere mål 6-regioner, Peace-
programmet og de svenske kystprogrammer. Budget: 135,95 mia. EUR. 

 
 Mål 2-områder: Områder præget af socio-økonomisk omstilling1: områder med industri og 

tjenesteydelser (10 %); landdistrikter (5 %); byområder (2 %); fiskeriafhængige områder 
(1 %). 18 % af EU’s befolkning. Budget: 22,45 mia. EUR. 

 
 Mål 3-områder: Regioner, der ikke er omfattet af mål 12. En referenceramme for alle 

foranstaltninger vedrørende beskæftigelse i medlemsstaterne. Formål: uddannelsessystemer 
og jobskabelse. Budget: 24,05 mia. EUR. 

 
 Fællesskabsinitiativer: Fælles løsninger på specifikke problemer3. Der lægges vægt på EF-

merværdi. Budget: 10,44 mia. EUR. Fortsættes ikke efter 2006! Fire aktionsområder: 
 

• Interreg III: Støtter grænseoverskridende, tværnationale og tværregionale 
samarbejdsprojekter (finansieres af EFRU).  

• Urban II: Finder anvendelse i kriseramte byområder (finansieres af EFRU). 
• Leader+: Forvaltes af GD for Landbrug4: Indbyrdes forbindelse mellem aktioner til 

erhvervsmæssig udvikling af landdistrikterne (finansieres af EUGFL, 
Udviklingssektionen). 

• Equal: Bekæmpelse af uligheder og forskelsbehandling i forbindelse med adgangen til 
arbejdsmarkedet (finansieres af ESF). 

 
 Nyskabende aktioner: Idéer, der endnu ikke er udnyttet tilstrækkeligt5. Tre arbejdstemaer: 

Viden og teknologisk innovation; informationssamfundet og regionaludvikling; regional 
identitet og bæredygtig udvikling. Budget: 1 mia. EUR. Fortsættes ikke efter 2006! 

  
Budget for de nye EU-medlemsstater: 22 mia. EUR6. Finansiel bistand fra Phare til de nye 
medlemsstater i mindst tre år7. Samlet støtte, inklusive Samhørighedsfonden: 7,3 mia. EUR pr. 
år8. 
 
Operationel aftale: For at opnå maksimal effekt er foranstaltningerne i den første 
programmeringsperiode koncentreret om et begrænset antal prioriteter. I de fire største lande9 
gennemføres bistanden ved hjælp af en EF-støtteramme, som ledsages af operationelle 
programmer. I de andre lande sker gennemførelsen ved hjælp af et 
enhedsprogrammeringsdokument.  
 
Administrativ kapacitet: Decentraliseringen efter 2006 forudsætter en styrkelse af den 
administrative kapacitet. 

                                                 
1 11,5 % af strukturfondsmidlerne. 
2 12,3 % af strukturfondsmidlerne. 
3 5,35 % af strukturfondsmidlerne. 
4 Der er 13 forskellige initiativer til støtte for udvikling af landdistrikterne. 
5 0,5 % af strukturfondsmidlerne. 
6 Det Europæiske Råds møde i København. 
7 Programmet fortsætter for Rumænien og Bulgarien efter de tre år. 
8 I 1999-priser. 
9 Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet. 
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 De nye medlemsstater: Udvidelsen1 har medført, at der er større forskelle. En tredjedel af 
Samhørighedsfondens midler, to tredjedele af strukturfondsmidlerne – hovedsagelig mål 1-
finansiering2. På Det Europæiske Råds møde i København3 blev de finansielle forpligtelser 
fra Det Europæiske Råds møde i Berlin4 reduceret, fordi EU-15 modsatte sig en forøgelse af 
fondens størrelse, og fordi der var usikkerhed med hensyn til de nye medlemsstaters 
absorptionskapacitet. 

 
 Den statistiske effekt: Udvidelsen har øget EU’s befolkningsantal betydeligt5 og samtidig 

haft en nedsættende effekt på BNP6. Resultatet er, at en række EU-15-regioner, som tidligere 
var berettiget til støtte, ikke er det længere. For at mindske den statistiske effekt7 vil støtten 
til mål 1-regioner i EU-15 være større end vedtaget i Berlin. Overgangsperioden for de 
områder, der ikke længere er støtteberettigede, afhænger af deres klassifikation8.  

 
 2000-2005: Gradvist reduceret finansiering fra EFRU, ESF, EUGFL og FIUF til 

tidligere mål 1-regioner.  
 2006: Programmet forlænges i nogle dele af mål 2-regionerne; i andre områder 

fortsætter ESF, EUGFL og FIUF støtten inden for det eksisterende program (uden 
EFRU). Tidligere mål 2 og 5b: Gradvist reduceret støtte fra EFRU alene + 7 år med 
støtte under det horisontale mål 3, udvikling af landdistrikter og FIUF-programmer. 

 
 FIUF: Indsatsområder: Foranstaltninger til at sikre en bæredygtig balance mellem udbud og 

efterspørgsel; styrkelse af konkurrenceevnen; forarbejdning og afsætning; revitalisering af 
fiskeriområder. 

 
 EUGFL-støtte til udvikling af landdistrikter: Indsatsområder: Ledsageforanstaltninger – 

førtidspension – landbrugsmiljø – skovbrug – ugunstigt stillede områder9. Omstrukturering af 
bedrifter; unge landbrugeres etablering; uddannelse; forarbejdning og afsætning. 
Foranstaltninger til udvikling af landdistrikter. 

 

5.2. Samhørighedsfonden 
 
Samhørighedsfonden kan hjælpe medlemsstater, hvis BNP er på under 90 % af EU-
gennemsnittet. I indeværende periode foreslår Kommissionen at anvende følgende 
støtteberettigelseskriterier: 

 
- lande, hvis BNP pr. indbygger er på under 90 % af EU-gennemsnittet 
- projekter inden for transport og miljø. 

 
Samlet budget: 18 mia. EUR.  
                                                 
1 Maj 2004. 
2 Ca. 14 mia. EUR. 
3 December 2002. 
4 Marts 1999. 
5 En stigning på ca. 20 %. 
6 Udvidelsen har øget EU’s BNP med lidt under 5 %. 
7 Vedtaget i København. 
8 Tidligere mål 1: 6-7 år, tidligere mål 2: 6 år. 
9 Tidligere mål 5a. 
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Årligt budget: 2,6 mia. EUR pr. år. 
 
Vurdering af støtteberettigelse i 2003. 
 

6. DEN FREMTIDIGE STRUKTURSTØTTE 2007-2013 

6.1. De finansielle overslag 2007-2013 
 
De politiske udfordringer og budgetmidlerne i det udvidede EU. Det nuværende udgiftsloft 
fastholdes (1,24 % af EU’s BNI). Kommissionens forslag: forpligtelser1 1,22 % og betalinger 
1,14 %. Fire prioriteter for EU: bæredygtig udvikling – konkurrenceevne, samhørighed (med 
henblik på vækst og beskæftigelse); bevarelse og forvaltning af naturressourcer; 
unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed; EU som en global partner.  
 
Loft for forpligtelser pr. år: 146,4 mia. EUR for EU-27, heraf 48 mia. EUR til 
strukturforanstaltninger, i 2004-priser (udvikling af landdistrikter ikke medregnet). 
 
Samhørighedspolitik: 336,3 mia. EUR (34 % af EU’s budget)2. Ca. 0,41 % af EU’s BNP 
(med udvikling af landdistrikter og fiskeri: 0,46 %). Mere end 75 % til regioner og 
medlemsstater med udviklingsefterslæb. Omtrent ligelig fordeling mellem gamle og nye 
medlemsstater. 
 

6.2. Den tredje samhørighedsrapport3: Et nyt partnerskab for samhørighed 

Økonomisk og socialt klima: Der skal skabes fire millioner arbejdspladser for at hæve 
beskæftigelsen i de ti nye medlemsstater til niveauet i resten af EU; EU’s økonomi har været 
træg siden 2001; potentielle problemer: globalisering, befolkningsaldring, stigende indvandring 
og den teknologiske revolution. 
 
Effekten af udvidelsen: EU’s befolkning stiger fra 380 til 454 millioner (EU-25) eller 485 
millioner (EU-27); de nye medlemsstater tilfører mere dynamisk vækst (4 % pr. år mod 2,5 % i 
EU-15); BNP pr. indbygger falder: -12,5 % i EU-25; -18 % i EU-27; befolkningen i regioner 
inden for konvergensmålet stiger fra 84 millioner til 123 millioner; udviklingskløften mellem 
regionerne fordobles: det gennemsnitlige BNP i mål 1-regioner er 69 % – det gennemsnitlige 
BNP i de nye medlemsstater er 46 %; Beskæftigelsesgraden i EU-15 steg fra 60 % til 64 % 
(1996-2002) – i de nye medlemsstater var den 56 % (59 % i 1999). 
 
De nationale politikkers bidrag: De nationale budgetter er gennemsnitligt på 47 % af BNP; 
samhørighedsbudgettet er på 0,43 % af BNP. De nationale budgetter prioriterer grundlæggende 
tjenester og indkomststøtte; strukturfondene tager sigte på at forbedre faktorer med betydning for 

                                                 
1 146,4 mia. EUR pr. år for EU-27; 48 mia. EUR til strukturforanstaltninger. 
2 I 2004-priser. 
3 Kommissionens meddelelse – Tredje rapport om den økonomiske og sociale samhørighed. KOM(2004) 107 
endelig. 18. februar 2004. 
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regional konvergens og støtter fysiske og menneskelige investeringer – ca. 80 % af det samlede 
budget. 
 
Bidrag fra andre fællesskabspolitikker: Tager sigte på specifikke målsætninger i traktaten. 
Har ikke altid samhørighed som målsætning, men der er sket forbedringer. Der bør træffes 
foranstaltninger til at styrke sammenhængen mellem disse politikker og målsætningen om 
samhørighed, især med hensyn til de nye medlemsstater. 
 
Samhørighedspolitikkens effekt: Øger offentlig og privat investering i de støttemodtagende 
regioner (vækst); bidrager til at forhøje BNP (konvergens); skaber arbejdspladser og maksimerer 
de menneskelige ressourcers potentiale; øger den fysiske og menneskelige kapital; sikrer bedre 
regional og lokal forvaltning; sikrer finansiel stabilitet i syv år. 
 
Et nyt partnerskab for samhørighed: Med henblik på EU’s prioriteter; med hensyn til 
udvidelsen og samhørighedspolitikkens øgede ansvar; omfatter alle lande, regioner og byer – 
mere nærhed. Tre prioriteter: konvergens, konkurrenceevne og samarbejde. 
 
1. Prioriteten ”Konvergens” 
 

 Budget: ca. 78 % af det samlede budget (261,8 mio. EUR). 
 Omfang:  

 
♦ Mindre udviklede områder (mål 1). Af størst interesse for de nye medlemsstater og 

de regioner, der udgør en prioritet for samhørighedspolitikken1. Vedrører primært 
regioner med et BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet. Der vil blive 
ydet støtte til projekter vedrørende transeuropæiske transportnet af fælles europæisk 
interesse, programmer for multimodal transport (uden for TEN-T), jernbaner, transport 
på hav og ad indre vandveje, bæredygtig bytransport og vigtige miljøinvesteringer 
inden for energi. Der lægges vægt på styrkelse af institutionel kapacitet. Stigende 
dækningsgrad, fra 22 % af befolkningen i EU-15 til 25,6 % af befolkningen i EU-25 
(116,6 mio. mennesker). 

 
♦ Regioner, der rammes af den statistiske effekt (mål 1a): For at kompensere for den 

”statistiske effekt” af udvidelsen foreslås det, at der midlertidigt (syvårig 
overgangsperiode) ydes støtte til regioner, hvis BNP pr. indbygger ville have været på 
under 75 % (5,2 % af befolkningen i EU-25). Støtten er højere end i de nuværende 
mål 1-regioner, hvor støtten udfases. Der er fastsat særlige bestemmelser vedrørende 
national og regional bistand.  

 
♦ Regionerne i EU’s yderste periferi: Vil modtage en særlig støtte, som er højere end 

det maksimale fællesskabsbidrag, for at kompensere for deres særlige byrder2. 
 
♦ Samhørighedsfonden: Medlemsstater med et BNP på under 90 % af EU-

gennemsnittet vil være berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, som hjælper 
med finansiering af transport- og miljøprogrammer. Alle de nye medlemsstater 

                                                 
1 I henhold til EF-traktatens artikel 158. 
2 Som ønsket af Det Europæiske Råd på mødet i Sevilla i juni 2002. 
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(undtagen Cypern), Portugal og Grækenland. Der er ikke fastsat nogen kompensation 
for den statistiske effekt.  

 
2. Prioriteten ”Regional konkurrenceevne og beskæftigelse” 
 

 Budget: ca. 18 % af det samlede budget (61 mia. EUR). 
 
 Omfang: Der skelnes mellem to grupper af regioner: 

 
♦ Nuværende mål 1-regioner, som ikke opfylder kriterierne for 

konvergensprioriteten, selv uden den statistiske effekt: Modtager støtte fra 
regionale ”indfasningsprogrammer” (EFRU/ESF)1 (3,6 % af EU’s befolkning (16,4 
mio.)). 

♦ Alle andre regioner, der hverken er dækket af konvergensprogrammerne eller 
af ”indfasningsstøtten”: Ingen zoneinddeling på EU-plan. Ligelig fordeling af 
finansieringen mellem regionale programmer til fremme af konkurrenceevnen 
(EFRU) og de nationale beskæftigelsesprogrammer (ESF). 

 
 Dobbelt indfaldsvinkel:  

 
♦ Tildeling af midler til medlemsstaterne (nationale programmer): Gennem ESF-

programmer kan samhørighedspolitikken hjælpe med at foregribe og fremme 
økonomisk forandring ved at styrke konkurrenceevnen i overensstemmelse med 
prioriteterne i den europæiske beskæftigelsesstrategi, og ved at understøtte politikker 
med sigte på fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet på arbejdspladserne samt 
social inddragelse. 

 
♦ Tildeling af midler inden for medlemsstaterne (regionale programmer): Gennem 

EFRU-programmer kan samhørighedspolitikken hjælpe regioner og regionale 
myndigheder med at foregribe og fremme økonomisk forandring i industri-, by- og 
landområder ved at styrke deres konkurrenceevne og tiltrækningskraft under 
hensyntagen til eksisterende økonomiske, sociale og territoriale uligheder. Nye 
regionale programmer med stærkere fokus på de tre prioriteringstemaer2. EFRU er 
den eneste finansieringskilde for nye programmer.  

 
3. Prioriteten ”Europæisk territorialt samarbejde”  
 

 Budget: væsentligt forhøjet finansiering – 4 % af budgettet (13,5 mia. EUR). 
  
 Indfaldsvinkel: På basis af Interreg III-initiativet (merværdi) muliggøres en harmonisk 

og afbalanceret integration af Unionens samlede landområde ved at støtte samarbejde på 
grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt plan. 

 
 Omfang: tre dimensioner:  

                                                 
1 Overgangsstøtte svarende til den støtte, der gives til regioner, der ikke længere er mål 1-berettigede i perioden 
2000-2006. 
2 Jf. målsætningen ”Regional konkurrenceevne og beskæftigelse” under EFRU. 
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♦ Grænseoverskridende samarbejde:  
 

 Grænseregioner: Finansieres af EFRU. Målrettes på integrerede programmer 
forvaltet af en samlet myndighed i henhold til de centrale fællesskabsprioriteter, 
der blev afstukket på topmøderne i Lissabon og Göteborg. Vedrører: Alle regioner 
langs de indre landegrænser, nogle regioner langs de ydre landegrænser og 
tilstødende søgrænser, som er berettigede til støtte til grænseoverskridende 
arbejde. Formål: At finde fælles løsninger på fælles problemer. Nye 
lovgivningsinstrumenter for samarbejde: den ”grænseoverskridende regionale 
myndighed” vedrørende indre grænser. 

 
 Grænseoverskridende samarbejde ved de ydre grænser: Er forbundet med det 

nye ”nyt naboskabsinstrument” vedrørende de ydre grænser og omfatter flerårig 
programmering og et enkelt finansielt instrument. Formål: At lette samarbejdet 
med nabolande. 

 
♦ Tværregionalt samarbejde er integreret i de regionale programmer. 
♦ Transnationalt samarbejde 

 
Der tages hensyn til de territoriale karakteristika:  
 

♦ Byområder: Foranstaltninger for byområder vil blive fuldt ud integreret i de 
regionale programmer, så der kan ydes støtte til flere byer end under 
fællesskabsinitiativet Urban II.  

♦ Regionerne i EU’s yderste periferi: Under det kommende ”konvergensmål” vil 
Kommissionen oprette et specifikt program for de syv yderstliggende regioner 
(Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana, Réunion, De Kanariske Øer, Azorerne og 
Madeira).  

♦ Zoner med geografiske eller naturlige handicap: Mange øer, visse bjergegne og 
tyndt befolkede egne har store problemer med svær tilgængelighed, hvilket der vil 
blive taget højde for ved allokeringen af midler til målsætningen ”Regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse”, idet de regionale kriterier fastlægges, og det 
maksimale fællesskabsbidrag øges.  

♦ Desuden vil instrumenterne til støtte for landdistrikternes udvikling og fiskeriet 
blive forenklet og gjort mere klare. Fællesskabsinitiativet Leader+, som støtter 
nyskabende udviklingsstrategier i landdistrikter, vil fuldt ud indgå i den overordnede 
programmering. 

 

6.3. Gennemførelsessystemet 
 
 Forenkling vedrørende fiskeriet og landdistrikternes udvikling: De nuværende 

instrumenter i relation til udvikling af landdistrikter skal samles i ét enkelt instrument 
under den fælles landbrugspolitik. Formål: At øge landbrugssektorens konkurrenceevne 
gennem støtte til omstrukturering; at styrke miljøet gennem støtte til landforvaltning; at 
forbedre livskvaliteten gennem diversificering af økonomiske aktiviteter. Leader+ integreres 
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i den overordnede programmering. Foranstaltninger til fordel for fiskeriet samles under ét 
enkelt instrument med fokus på aktioner med henblik på omstrukturering af sektoren. 

 
 Reformeret afviklingssystem – programmering: Medlemsstaten udarbejder et nationalt 

rammedokument, som skal forhandles med Kommissionen og danne rammen for 
udarbejdelse af tematiske og regionale programmer. Det skal ikke fungere som et 
styringsredskab. På grundlag af det politiske dokument vedtager Kommissionen nationale 
og regionale programmer for hvert land.  

 
 Antallet af fonde skal begrænses til tre (EFRU, ESF, Samhørighedsfonden). Fremover skal 

EFRU- og ESF-interventioner fungere med én enkelt fond pr. program. Den vejledende 
fordeling af budgettet på 336,1 mia. EUR i perioden 2007-2013 er som følger: 78 % ⇒ 
Konvergens, 18 % ⇒ Regional konkurrenceevne og beskæftigelse, 4 % ⇒ Europæisk 
territorialt samarbejde. 

 
 EFRU: Udvidelse = længere grænser ⇒ Territorialt samarbejde baseret på fælles projekter 

og aktioner, der fremmer territorial udvikling. EFRU-aktionerne tilpasses de enkelte 
regioner, men koncentreres om Lissabon- og Göteborg-prioriteterne. 
 Målsætningen ”Konvergens”: Der lægges vægt på forskning, innovation, 

risikoforebyggelse og infratruktur. 
 Målsætningen ”Regional konkurrenceevne og beskæftigelse”: Tre temaer: Innovation 

og vidensøkonomi, miljø og risikoforebyggelse, tilgængelighed for transport og IKT1. 
 Målsætningen ”Territorialt samarbejde”: Grænseoverskridende og transnationale 

elementer, aktioner forbundet med Lissabon- og Göteborg-strategien. Baseret på en 
bottom-up-metode, der inddrager alle aktører; udvikling af netværk mellem regioner og 
nationale myndigheder med henblik på udveksling, analyse og undersøgelser. 
Programmerings- og forvaltningsreglerne forenkles. Der tages særligt hensyn til de 
territoriale karakteristika2. I programplanlægningen kan fremgangsmåder tilpasses, så der 
tages højde for særlige forhold i byområder, landområder og områder med naturlige 
handicap. Der tages højde for finansiering af yderligere omkostninger i yderregionerne. 

 
 ESF: Styrkelse af forbindelsen mellem Fællesskabets finansielle instrument og EU’s 

politiske ramme. ESF skal støtte de af medlemsstaternes politikker, som er i tråd med den 
europæiske beskæftigelsesstrategi og målsætningen om social inddragelse og uddannelse.  

 
 Under målsætningerne ”Konvergens” og ”Regional konkurrenceevne og 

beskæftigelse”: Støtte til foranstaltninger, der hjælper med at foregribe og forvalte 
sociale forandringer. Fire nøgleområder: Forøgelse af arbejdstageres og virksomheders 
tilpasningsevne; forbedring af adgangen til beskæftigelse, forebyggelse af arbejdsløshed 
og forlængelse af arbejdslivet; styrkelse af den sociale inddragelse af ugunstigt stillede 
mennesker ved integration på arbejdsmarkedet og bekæmpelse af forskelsbehandling; 
fremme af partnerskaber for reform inden for uddannelse og inddragelse.  
 De mindst velstående regioner og medlemsstater: Fremme af strukturtilpasninger, 

vækst og jobskabelse.  

                                                 
1 Informations- og kommunikationsteknologi. 
2 I henhold til EF-traktatens artikel 299, stk. 2. 
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 Under konvergensmålet skal ESF også støtte forbedringer i uddannelsessystemer og 
aktioner til forbedring af den institutionelle kapacitet og effektivitet i offentlige 
myndigheder på alle planer. Der gives prioritet til transnationalt samarbejde; der lægges 
særlig vægt på at fremme god forvaltning. Under konvergensmålet opfordres 
arbejdsmarkedets parter til at deltage i kapacitetsopbygning. 

 
 Samhørighedsfonden: Formål: At yde finansielle bidrag til interventioner vedrørende miljø 

og de transeuropæiske net. Efter udvidelsen omfatter fonden indtil udgangen af 2006 de ti 
nye medlemsstater såvel som Grækenland, Portugal og Spanien. Den næste 
programmeringsperiode1: Fonden skal bidrage til de ti nye staters konvergens. Interventioner 
under Samhørighedsfonden integreres i den flerårige strukturfondsprogrammering. 
Transportnet: Aktionerne følger retningslinjerne2. Miljø: Målsætningerne fastsat i EF-
traktatens artikel 174. Fonden kan også støtte aktioner vedrørende bæredygtig udvikling3. 

 
 Territorial samhørighed: Artikel 1594 giver mulighed for specifikke aktioner uden for 

fondene ⇒ større social og økonomisk samhørighed. Grænseoverskridende samarbejde 
kræver et samarbejdsinstrument ⇒ EGSS5: Har beføjelser til at handle på vegne af sine 
medlemmer. Mandat ⇒ konvention om grænseoverskridende samarbejde i Europa. Kan 
gennemføre programmer for grænseoverskridende samarbejde, som finansieres af 
strukturfondene og af nationale og regionale samarbejdsprogrammer, samt programmer for 
grænseoverskridende samarbejde, som ikke finansieres af EF. 

6.4. Finansforvaltning og finanskontrol 
 
 Klarere fordeling af ansvaret mellem Kommissionen og medlemsstaterne (klarere definition 

af forskellige kontrolniveauer). 
 
 Generel anvendelse af N+2-reglen: produktivitet og disciplin. 

 
 Kommissionens kontrol og overvågning skal være proportionel med den grad af sikkerhed, 

medlemsstaten kan dokumentere, og de finansielle midler, der er tale om. 
 
 Betalinger gøres betingede af, at medlemsstaterne forpligter sig til at sørge for pålidelige 

forvaltnings- og kontrolsystemer. 
  
 Afklaring af mekanismerne for finansiel korrektion i tilfælde af uregelmæssigheder. 

 
 Støtte fra Samhørighedsfonden gøres betinget af, at konvergensprogrammerne overholdes 

(midlertidig suspension af forpligtelser, men mulighed for restitution). 
 

6.5. De nye lovgivningsforslag 
 
                                                 
1 2007-2013. 
2 1692/96 EF (revideret). 
3 Når de har en miljømæssig dimension. 
4 EF-traktaten. 
5 Europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde – inddragelse ikke obligatorisk. 
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Lovgivningsforslagene gennemføres i form af fem forordninger: 
 

 En generel forordning om interventioner, programmering og forvaltning af fondene, 
som fastsætter de vigtigste mål og støtteberettigelsesregler1. 
 Tre forordninger om henholdsvis EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, som 

fastsætter de specifikke bestemmelser for hver fond2. 
 En forordning om europæiske grupper for grænseoverskridende samarbejde, som 

opretter et nyt samarbejdsredskab til brug for regionale og lokale organisationer3. 
 
Omlægning af samhørighedspolitikken baseret på EU’s prioriteter (Lissabon og Göteborg). 
Fokusering på den bæredygtige udviklings tre søjler: 
 

 Konkurrenceevne: innovation, forskning, uddannelse og tilgængelighed. 
 Beskæftigelse og social inddragelse. 
 Miljø og risikoforebyggelse. 

 

6.6. Foreslået tidsplan 
 
 

SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN 
 

 
DE FINANSIELLE OVERSLAG 

2007-2013 
Juli 2004: Kommissionen vedtager 
lovpakken 
 

Pakke med lovforslag vedrørende perioden 
efter 2006 – et forslag til en ny 
interinstitutionel aftale (IIA) om 
budgetdisciplin og et forslag om ændring af 
systemet med egne indtægter 
 

Udgangen af 2005: Afgørelse af Rådet og 
Europa-Parlamentet 
 

Det Europæiske Råd træffer afgørelse om de 
nye finansielle overslag (enighed om tal og 
om IIA) 
 

2006: Udarbejdelse af programmer for 
perioden 2007-2013 
 

Udarbejdelse af programmer for perioden 
2007-2013 
 

1. januar 2007: Gennemførelsen begynder 
 

Gennemførelsen begynder 

 
 

                                                 
1 Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, 
the European Social Fund and the Cohesion Fund. COM (2004) 492 final, 14th July 2004. 
2 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development 
Fund. COM (2004) 495 final, 14th July 2004; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on the European Social Fund. COM (2004) 493 final, 14th July 2004; Proposal for a Council Regulation 
establishing a Cohesion Fund. COM (2004) 494 final, 14th July 2004. 
3Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of 
cross-border cooperation (EGCC). COM (2004) 496 final, 14th July 2004. 
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7. EUROPA-PARLAMENTETS OG REGIONSUDVALGETS 
INSTITUTIONELLE ROLLE 

 

7.1. Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige beføjelser 
 
Parlamentet har gjort brug af sine nye beføjelser på dette område:  
 

7.1.1. Lovgivningsmæssige beføjelser 
 
 EF-traktatens artikel 159, stk. 31, giver mulighed for at vedtage særlige aktioner ud over 

fondene med henblik på at nå den målsætning om social og økonomisk samhørighed, 
som er fastsat i traktaten Sådanne aktioner kan vedtages efter den fælles 
beslutningsprocedure (artikel 251). På grundlag af denne artikel og med henblik på at 
overvinde de eksisterende hindringer for grænseoverskridende samarbejde oprettes der et nyt 
juridisk instrument, der skaber frivillige rammer for oprettelse af europæiske 
samarbejdsmyndigheder.  

 
 EF-traktatens artikel 161 indførte proceduren med samstemmende udtalelse vedrørende 

afgørelser om generelle forordninger: På forslag af Kommissionen og efter samstemmende 
udtalelse fra Europa-Parlamentet og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget træffer Rådet med enstemmighed afgørelse om følgende forhold vedrørende 
både strukturfondene og Samhørighedsfonden: deres opgaver, hovedmål og indretning; de 
almindelige regler, der skal gælde for dem; de nødvendige bestemmelser for at sikre deres 
effektivitet og samordningen mellem fondene indbyrdes og med andre eksisterende 
finansielle instrumenter. I et nyt afsnit bestemmes det, at fra den 1. januar 2007 træffer 
Rådet afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, efter samstemmende 
udtalelse fra Europa-Parlamentet, såfremt de flerårige finansielle overslag, der gælder fra 1. 
januar 2007, og den dertil knyttede interinstitutionelle aftale er vedtaget på dette tidspunkt.  

 
 EF-traktatens artikel 148 og 162 indførte den fælles beslutningsprocedure med Rådet 

vedrørende gennemførelsesbestemmelser med hensyn til EFRU og ESF.  
 
Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme anførte i sin udtalelse om indkaldelse af 
regeringskonferencen i 20002, at det ikke mente, at inddragelse af Parlamentet i afgørelser om 
den kommende definition af strukturfondenes og Samhørighedsfondens opgaver, hovedmål og 
indretning blev sikret på hensigtsmæssig vis gennem proceduren med samstemmende udtalelse. 
Det understregede derfor, at traktatens artikel 161 skulle ændres, således at proceduren med 
samstemmende udtalelse blev erstattet af den fælles beslutningsprocedure og enstemmighed 
med kvalificeret flertalsafstemning. Det mente også, at den næste regeringskonference skulle 
understrege den territoriale samhørigheds betydning ved at indføre en tydeligere henvisning 
under afsnittet om økonomisk og social samhørighed (jf. notatet om forfatningstraktaten).  
 

                                                 
1 Artiklen er ændret ved Nice-traktaten. 
2 A5-0086/00. 
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7.1.2. Ikke-lovgivningsmæssige beføjelser 
 
 Det er fastsat i EF-traktatens artikel 159, stk. 2, at Kommissionen hvert tredje år aflægger 

rapport om den økonomiske og sociale samhørighed til Europa-Parlamentet 
(Regionaludviklingsudvalget – tidligere RETT), Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget. Rapporten skal analysere fremskridtene i forbindelse med samhørighed 
og angive, hvordan Kommissionens politikker har bidraget hertil.  

 
 Adfærdskodeksen for Kommissionens iværksættelse af strukturpolitikkerne, som blev 

vedtaget med Kommissionen i 1993 og udvidet i 19991, vedrører de foranstaltninger, 
hvorved Parlamentet skal inddrages i Fællesskabets strukturpolitikker i perioden 2000-2006. 

 
Endelig er det fastsat i EF-traktatens artikel 159, stk. 1, at udformningen og gennemførelsen af 
Fællesskabets øvrige politikker (dvs. miljøpolitik, landbrugspolitik, konkurrencepolitik) og 
aktioner samt gennemførelsen af det indre marked skal ske under hensyntagen til målene for 
samhørighedspolitikken og skal bidrage til deres virkeliggørelse. Regionaludviklingsudvalget vil 
ofte blive anmodet om at afgive udtalelse til de korresponderende udvalg (ENVI, EMPL, 
IMCO).  
 
 
 

7.2. Regionsudvalgets institutionelle rolle2 
 
Regionsudvalget er et rådgivende organ bestående af repræsentanter for de regionale og lokale 
myndigheder i Unionen. Det er talerør for disse myndigheder og forsvarer deres interesser over 
for Kommissionen og Rådet, som det afgiver udtalelser til.  
 

7.2.1. Afgivelse af udtalelse efter anmodning fra andre institutioner 
 

a. Obligatoriske høringer 
 
Vedrørende økonomisk og social samhørighed skal Rådet og Kommissionen høre 
Regionsudvalget, inden de træffer afgørelse om:  
 

• særlige aktioner (artikel 159) 
• definition af strukturfondenes opgaver, hovedmål og indretning (artikel 161) 
• gennemførelsesbeslutninger vedrørende Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

(artikel 162). 
 
 

                                                 
1 EFT C 279 af 1.10.1999, s. 488. 
2 Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Forskning, ”Europa-Parlamentet: Emneblade”, Luxembourg, 2001, 
9. udg.  
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b. Fakultative høringer 
 
Regionsudvalget kan i øvrigt høres om alle spørgsmål af Kommissionen, Rådet eller 
Parlamentet, hvis disse institutioner finder det hensigtsmæssigt. Når Rådet eller Kommissionen 
hører Regionsudvalget (såvel obligatorisk som fakultativt), kan de give udvalget en frist (på 
mindst en måned). Efter fristens udløb kan sagen behandles, uanset at udtalelsen ikke foreligger. 
 

7.2.2. Afgivelse af udtalelse på Regionsudvalgets eget initiativ 
 

a. I forbindelse med en høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
 
Når Det Økonomiske og Sociale Udvalg høres af Rådet eller Kommissionen, underrettes 
Regionsudvalget herom og kan, når det finder, at der er særlige regionale interesser på spil, selv 
afgive udtalelse om det pågældende spørgsmål.  
 

b. Generelt 
 
Regionsudvalget kan generelt afgive udtalelse i de tilfælde, hvor det finder det hensigtsmæssigt. 
Regionsudvalget har afgivet udtalelse på eget initiativ på relevante områder, dvs. vedrørende 
strukturfonde og byudvikling.  
 
Udkastet til forfatningstraktat har øget Regionsudvalget beføjelser med hensyn til1:  
 

 sager indbragt for Domstolen om overtrædelse af nærhedsprincippet: ”Domstolen har 
kompetence til at udtale sig om klager over lovgivningsmæssige retsakters krænkelser 
af nærhedsprincippet. [...] Regionsudvalget [kan] også indbringe sådanne klager 
over lovgivningsmæssige retsakter, hvis vedtagelse det ifølge forfatningen skal høres 
om”2;  

 
 beskyttelse af dets prærogativer (dvs. økonomisk og social samhørighed): ”[...] 

Domstolen [har] kompetence til at udtale sig om klager, der af en medlemsstat, af 
Europa-Parlamentet, af Ministerrådet eller af Kommissionen indbringes under 
påberåbelse af inkompetence, væsentlige formelle mangler, overtrædelse af 
forfatningen eller af retsregler vedrørende dens gennemførelse samt magtfordrejning. 
Domstolen har [...] kompetence til at udtale sig om klager, der indbringes af [...] 
Regionsudvalget med henblik på at bevare [dets] prærogativer”3. 

 

                                                 
1 Jf. Sammendrag af aftalen om forfatningstraktaten – Regionalpolitiske emner, udarbejdet af sekretariatet.  
2 Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 
3 Artikel III-365. 
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BILAG 1 NYTTIGE KONTAKTER I EUROPA-PARLAMENTET OG ANDRE 
INSTITUTIONER   

 
EUROPA-PARLAMENTET. REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET 

 
Medlemmer og suppleanter 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sekretariatet 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordinatorer og repræsentanter for de politiske grupper 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

EUROPA-KOMMISSIONEN 
 
Olivier Brunet 
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tlf.: +32 (02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 
 
Rafael de Bustamante 
Direktorat II – Social- og Arbejdsmarkedspolitiske samt Regionale Anliggender; Regionalpolitik 
og økonomisk og social samhørighed 
40 GH 04 
Tlf.: +32 (0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
..� Targetafael.debustamante@consilium.eu.int
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REGIONSUDVALGET 

 
Underudvalget for Territorial Samhørighed (COTER) 
 
Serafino Nardi Damian Lluna Taberner 
Tlf.: +32(2) 282 2508/2141 Tlf.: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

BILAG 2 LISTE OVER IGANGVÆRENDE PROJEKTER I MEDLEMSSTATERNE 
 
Listen over igangværende projekter i de forskellige medlemsstater kan findes på følgende 
netsider (EN, FR, DE). 
 
 
Gateways 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Denne side er en indgang til andre netsider med specifikke oplysninger om EU’s regioner og 
regionale udviklingsprogrammer:  
 

• Regionale udviklingsprogrammer 2000-2006 (mål 1 og mål 2)  
• Interreg-programmer 
• Urban-programmer 
• Nyskabende aktioner (artikel 10) 
• Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv (ESDP) 
• Europæiske netværk og organisationer 

 
Success Stories. Profiles of projects in Europe 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Forvaltningsmyndigheder 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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BILAG 3 YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 

GENERELLE OPLYSNINGER 
 
 
Den Europæiske Unions aktiviteter – Regionalpolitik 
 
Vigtige netsider, dokumentation, faktablade, retsinformation osv. 
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus – Regionalpolitik 
 
Nyttigt sammendrag af lovgivningen om regionalpolitik (sprog: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, 
IT, NL, PT, SV). 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
EUR-Lex: Portalen til EU-retten 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(alle sprog) 
 
- Den Europæiske Unions Tidende 
- Traktatsamling 
- Lovgivning 
- Lovgivning under forberedelse 
- Retspraksis 
- Parlamentsforespørgsler 
- Dokumenter af interesse for offentligheden 
- Udvidelse 
  
 PreLex, database med oplysninger om de interinstitutionelle procedurer 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(sprog: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Den giver mulighed for, at man kan følge de vigtigste trin i beslutningsprocessen mellem 
Kommissionen og de andre institutioner:  

• trin i proceduren 
• institutionernes beslutninger 
• personnavne 
• ansvarlige tjenestegrene 
• henvisninger til dokumenter osv. 

 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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CELEX, Den Europæiske Unions lovgivning 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(alle sprog) 
 
- lovgivning 
- forberedende retsakter 
- retspraksis 
- nationale gennemførelsesforanstaltninger til direktiver 
- parlamentsforespørgsler 
- konsoliderede dokumenter 
- EFTA-dokumenter 
- Den Europæiske Unions Tidende, C-serien 

 
 

EUROPA-KOMMISSIONEN 
 
Inforegio-netsiden 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
På denne netside finder man: 

-  seneste nyt om samhørighedspolitikken: 
-  samhørighedspolitikkens prioriteter og instrumenter; 
- dokumenter om de nye forslag til forordninger om strukturfondene i 

programmeringsperioden 2007-2013:  
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
- tematiske dataark 
- faktablade om medlemsstater og regioner i EU 
- succeshistorier 
- masser af informationskilder og eksterne links 
- adresser på forvaltningsmyndigheder i medlemsstaterne 
- dokumenter om evaluering af strukturprogrammer 
- historisk evaluering af strukturfondsrapporter, undersøgelser og andre dokumenter 

om evaluering 
- samt andre oplysninger og dokumenter 

(netsiden er tilgængelig på følgende sprog: DE, EN, ES, FR og IT – nogle dokumenter kan 
downloades på alle officielle EU-sprog). 
 
 
 
 
 
 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Regelmæssige publikationer 
 

• Det månedlige nyhedsbrev ”Inforegio news” giver et hurtigt overblik over de seneste 
oplysninger om samhørighedspolitikken på EU-plan 
(sprog: CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL og 
SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Magasinet ”Inforegio Panorama” indeholder rapporter og interviews med de personer, 

der fører samhørighedspolitikken ud i livet (udgives tre gange om året) 
(sprog: EN og FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Seneste publikationer 
 

• Tredje rapport om den økonomiske og sociale samhørighed. Et nyt partnerskab for 
samhørighed – konvergens konkurrenceevne samarbejde. Vedtaget af Kommissionen den 
18. februar 2004 (sprog: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, 
PL, PT, RO, SK, SL og SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_en.htm 
 

• I regionernes tjeneste (ajourført i maj 2004) 
Generel præsentation af regionalpolitikken på EU-plan 
(sprog: EN, FR, DE; CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL og 
SV ved udgangen af august) 

 
• Konkurrenceevne, bæredygtig udvikling og samhørighed i EU – Fra Lissabon til 

Göteborg (2003) 
Regionalpolitikkens bidrag til opnåelse af Det Europæiske Råds målsætninger fra 
Lissabon og Göteborg illustreret med 26 eksempler på projekter 
(sprog: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Partnerskab med byer – EU-initiativet URBAN (2003) 
”Urban-metoden” illustreret med udvalgte projekter 
(sprog: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Samarbejde uden grænser (2002) 
”Interreg-metoden” illustreret med udvalgte projekter 
(sprog: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 

 
• Adskillige brochurer om de enkelte medlemsstater med præsentation af udvalgte 

projekter, der samfinansieres af EU i disse lande (1997-2003) 
 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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Inforegio Service: Center for information om EU’s regionalpolitik 
 
Ovennævnte publikationer kan fås ved henvendelse til informationscentret for Kommissionens 
Generaldirektorat for Regionalpolitik (gruppebesøg, anmodning om oplysninger, netcafé, 
konferencefaciliteter). 
 
Desuden findes der forskellige bøger og rapporter om regionalpolitik i informationscentrets 
bibliotek. Ønsker De flere oplysninger, er De velkommen til at rette direkte henvendelse til 
regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Informationscentret og biblioteket er åbne for offentligheden mandag til fredag 9.30-12.30 og 
14.00-17.00. 
 
Inforegio Service, Av. de Tervueren 41, B-1040 Bruxelles 
Tlf.: + 32 2 296 60 34 
Fax: + 32 2 296 60 03 
E-mail : regio-info@cec.eu.int 
 
 

EUROPA-PARLAMENTET 
 
 
Europa-Parlamentets emneblade: Regionalpolitik 
 
Denne elektroniske udgave af emnebladene fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for 
Forskning er en ajourføring af den seneste papirudgave, der var den niende i rækken, siden 
dokumentet blev udgivet første gang i anledning af de første direkte valg til Europa-Parlamentet 
i 1979. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(sprog: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Regionaludviklingsudvalgets netside 

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(sprog: EN og FR) 
 

- Præsentation og ansvarsområder 
- Mødekalender og dagsordener 
- Medlemmer 
- Igangværende arbejde 
- Mødedokumenter 
- Vedtagne betænkninger (2004-2009) 
- 5. valgperiode (1999-2004) – Aktivitetsrapport 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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- Betænkning om den tredje rapport om økonomisk og social samhørighed (Konstantinos 
Hatzidakis) (A5-0272/2004). 
- Nyhedsbrev 
- Notat om forfatningstraktaten – Regionalpolitiske emner, udarbejdet af sekretariatet 
- Vademecum om regional- og samhørighedspolitik, udarbejdet af sekretariatet 
- Links til biblioteket, ResearchNet og Den Europæiske Unions politikker – 

Regionalpolitik. 
 
 

Europa-Parlamentets bibliotek 
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(sprog: kun EN) 
- Bibliotekskatalog 
- Databaser og andre informationskilder 
- Informationssøgning 
- Politikområder efter emne eller udvalg: Regionaludvikling 
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Nyt 
• Nøgleemner 
• Datakilder 
• Informationssøgning 
 

- Nationale og europæiske nyhedsbureauer 
 
Anmodninger og forespørgsler 
Anmodninger og forespørgsler kan rettes via e-mail, telefon, fax eller brev eller ved personligt 
fremmøde på biblioteket i Bruxelles (ASP 5D) eller Strasbourg (WIC M1039). 
 
E-mail: library@europarl.eu.int 
Telefon: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Intern post: ASP 05D47 
 
 
 Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(sprog: EN og FR) 
 
- Nyheder og generel information 
- Procedurer og opfølgning 
- Alle procedurer vedrørende nøgleemner i EU 
- Prognoser og resultater 
 

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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Plenarmøder 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(alle sprog) 
- Dagsorden 
- Mødekalender 
- Betænkninger 
- Beslutningsforslag 
- Forhandlinger 
- Tekster vedtaget af Parlamentet 
- Protokoller 
- Afvikling af mødet 
- Konsoliderede lovgivningsdokumenter 
- Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget 
- Fælles holdninger 
 
 
Europa-Parlamentets betænkninger 
 
Parlamentets betænkninger kan findes på plenarmødesiden: 
(alle sprog) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Hvis De ønsker at se vedtagne betænkninger om regionalpolitik for 1999-2004, så klik på 1999-
2004 og skriv første del af A5-nummeret i kassen, f.eks. 0272 for Hatzidakis-betænkningen om 
den tredje rapport om økonomisk og social samhørighed. 
 
Hvis De ønsker at se vedtagne betænkninger om regionalpolitik for 2004-2009, så klik på 2004-
2009 og skriv første del at A6-nummeret i kassen. 
 
 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 
 
Almindelige anliggender og eksterne forbindelser 
(alle sprog) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 
Økonomi og finans (Økofin) 
(alle sprog) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
 

http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
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Det offentlige register over Rådets dokumenter 
(alle sprog) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Bibliotek 
Telefon: (32-2) 285 65 25 
Fax: (32-2) 285 81 74 
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 DET EUROPÆISKE RÅD 
 
 
Det nederlandske EU-formandskab 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(sprog: NL, EN og FR) 
 
Politikområde: Økonomiske og finansielle anliggender 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 
 
 
Vedtagne udtalelser 
(sprog: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Publikationer 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• The future of EU cohesion policy (sprog: EN og FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Det offentlige register over EØSU’s dokumenter 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 

http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg flytter! 
 
Ny adresse fra 1. juli 2004: 99, rue Belliard, B-1040 BRUXELLES 
 
Telefon- og faxnumre samt e-mailadresser forbliver uændrede! 
 
Tlf.: +32 (0)2 546 90 11 
Fax: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

REGIONSUDVALGET 
 

COTER: Underudvalget for Territorial Samhørighed 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(sprog: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

- Formand, første næstformand og fuldmægtige 
- Begivenheder 
- Mødekalender og dagsordener 
- Arbejdsprogram 2004 
- Dokumenter 

- Medlemmer 

 
Database med vedtagne udtalelser 
(sprog: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Ny adresse fra juni 2004: 
Rue Belliard 101B, 1040-Bruxelles - Belgien 
Tlf. (32-2) 282 2211 - Fax (32-2) 282 2325 
 
 

ANDRE ORGANER OG ORGANISATIONER 
 
 
Konferencen af Byer i Atlanterhavsregionen 
http://www.arcat.org/ 
 
 

http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
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Forsamlingen af Regioner i Europa (AER) 
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Foreningen af Europæiske Grænseregioner (AEBR) 
http://www.aebr.net/ 
 
 

http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39

