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3 EUT C 231 af 20.9.2005 s. 19.
4 10805/05 CODEC 586 FSTR 50 REGIO 42 CADREFIN 143.

I. INDLEDNING

1. Den 14. juli 2004 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling1.

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 6. april 20052.

3. Regionsudvalget vedtog sin udtalelse den 13. april 20053.

4. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 6. juli 20054.

5. Den 5. maj 2006 nåede Rådet til politisk enighed med henblik på vedtagelse af en fælles 

holdning efter traktatens artikel 251.

6. Den 12. juni 2006 vedtog Rådet sin fælles holdning, der findes i dok. 9059/06.

II. FORMÅL

7. Det er ifølge artikel 158 i EF-traktaten Fællesskabets mål at fremme en harmonisk udvikling, 

og i henhold til artikel 160 skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) bidrage 

til at udligne regionale skævheder.

Forskellene i udviklingsniveauet i Fællesskabets regioner kræver en differentieret tilgang med 

hensyn til både midler og temaområder. EFRU's indsats varierer således afhængigt af den 

modtagende region, men er dog altid koncentreret om EU's prioriterede opgaver, der blev 

defineret i Lissabon og Göteborg.

Formålet med denne forordning er at fastlægge Den Europæiske Fond for Regionaludviklings 

opgaver, anvendelsesområdet for dens støtte og reglerne for, hvilke former for udgifter der er 

støtteberettigede. 
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III. FÆLLES HOLDNING

Generelt

8. Rådet er enigt i kommissionsforslagets formål, men har alligevel søgt at forbedre nogle af 

bestemmelserne og indføre yderligere elementer. De fleste af disse er beskrevet nedenfor. De 

vigtigste er følgende:

– Moms

Kommissionen foreslog, at ikke-refusionsberettiget moms kun skal være støtteberettiget for 

ESF. Det Europæiske Råd konkluderede, at ikke-refusionsberettiget moms kun skal være 

støtteberettiget efter reglerne i EFRU, ESF og Samhørighedsfonden for medlemsstater, hvis 

BNP ikke overstiger 85% af det gennemsnitlige BNP i EU. Europa-Parlamentet anmodede om, 

at de betingelser, der er besluttet for ovennævnte grupper af medlemsstater, udvides til at 

gælde for alle medlemsstater. Rådet har besluttet at efterkomme Europa-Parlamentets 

anmodning og har udvidet støtteberettigelsen for ikke-refusionsberettiget moms til alle 

medlemsstater.

– Boliger

Kommissionen foreslog, at boligudgifter ikke skal være støtteberettigede. Det Europæiske Råd 

foreslog, at boligudgifter skal gøres støtteberettigede i EFRU-forordningen for medlemsstater, 

hvis BNP ikke overstiger 85% af det gennemsnitlige BNP i EU; dette skal besluttes af Rådet 

og Europa-Parlamentet efter forslag fra Kommissionen. På grundlag af et forslag fra 

Kommissionen har Rådet derfor i sin fælles holdning indsat en specifik bestemmelse, der tager 

hensyn til de ændringer, Europa-Parlamentet foreslog ved sin førstebehandling, og som på

visse specifikke betingelser gør boligudgifter støtteberettigede for ovennævnte medlemsstater 

(artikel 7).
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– Udvidelse af anvendelsesområdet for målet "regional konkurrenceevne og beskæftigelse"

Kommissionen foreslog i artikel 5 (målet "regional konkurrenceevne og beskæftigelse") en 

lukket liste af aktiviteter berettiget til EFRU-finansiering. Rådet har imidlertid besluttet at 

udvide listen med andre aktiviteter (bl.a. størstedelen af dem, som Europa-Parlamentet har 

foreslået) og lade listen over aktiviteter være ikke-udtømmende. Rådet tog ikke desto mindre i 

den forbindelse hensyn til, at medlemsstaterne er forpligtet til at fokusere på bestemte 

prioriteter med tilknytning til Lissabon-strategien; der er derfor sikkerhed for, at der sker en vis 

koncentration som følge af denne såkaldte "øremærkning", der er indført i Rådets forordning 

om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond og Samhørighedsfonden efter Det Europæiske Råds relevante anbefaling. 

Kommissionen havde ingen indvendinger mod denne tankegang.

9. Under den detaljerede gennemgang af forslaget (juli 2004 - maj 2006) er der blevet foretaget 

en række redaktionelle ændringer for at gøre teksten klarere og tage højde for 

juridiske/sproglige spørgsmål samt for at sikre overordnet sammenhæng i forordningen og 

mellem de forskellige forordninger i pakken. Disse ændringer er ikke omhandlet i denne note, 

medmindre de er udtryk for accept af Europa-Parlamentets ændringer.

10. Ved afstemningen på plenarmødet den 6. juli 2006 vedtog Europa-Parlamentet 102 ændringer 

til forslaget; de fleste af disse er blevet indarbejdet i Rådets fælles holdning, enten fuldt ud eller 

delvist eller principielt.
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11. I forbindelse med jurist-lingvisternes gennemgang af teksten til den fælles holdning er visse 

betragtninger og artikler blevet omnummereret. Dette dokument følger den nummerering, der 

er anvendt i den fælles holdning, og derfor afviger nummereringen af og til fra den, der er 

anvendt i Europa-Parlamentets udtalelse og det ændrede forslag.

Betragtninger 

12. Rådet har ændret en række af betragtningerne i Kommissionens forslag og indsat nogle 

supplerende betragtninger for at afspejle ændringer foretaget i forordningens centrale del. 

Rådet har dermed helt eller delvist eller efter omformulering accepteret Europa-Parlamentets 

ændring 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14.

Kapitel I - Generelle bestemmelser (artikel 1-7)

13. I de generelle bestemmelser har Rådet ud over de i punkt 8 omhandlede substansændringer 

foretaget en række ændringer, der tager sigte på i højere grad at anerkende EFRU-indsatsens 

særlige karakteristika inden for de tre mål. Rådet har derfor indført nogle nye indsatsområder, 

bl.a. en stor del af dem, som Europa-Parlamentet har foreslået. Disse nævnes i det følgende.

14. I artikel 3 har Rådet fuldt ud accepteret ændring 20 og delvist accepteret ændring 21 (netværk, 

samarbejde og erfaringsudveksling) og 22 (foranstaltningerne omfatter støtte og tjenesteydelser 

til virksomheder, navnlig SMV'er).

15. I artikel 4, der omhandler konvergensmålet, har Rådet fuldt ud accepteret ændring 29.
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Det har desuden delvist accepteret følgende ændringer: 25 (oprettelse af lokale økonomiske 

strukturer samt skabelse og beskyttelse af bæredygtige arbejdspladser), 27 og 28 (det 

europæiske forskningsområde samt private og offentlige partnerskaber), 30 (lokale 

udviklingsinitiativer og støtte til strukturer i lokalsamfundet med henblik på oprettelse af nye 

arbejdspladser, hvis sådanne initiativer falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EF) 

nr. …/…(ESF)), 117/32 (vandforsyning, vand- og affaldshåndtering samt investeringer i 

Natura 2000-lokaliteter), 34 (tilskyndelse til en ny og mere bæredygtig turisme) (en del af 

denne ændring (kultur) har Rådet udbygget betydeligt i artikel 4, stk. 6 og 7) og 38 (henvisning 

til erhvervsfaglig uddannelse).

Mens Rådet efter grundig overvejelse ikke har kunnet acceptere ændring 40, anmodede 

Kommissionen om optagelse af en erklæring om offentlig sikkerhed i Rådets mødeprotokol.

16. I artikel 5, der omhandler målet "regional konkurrenceevne og beskæftigelse", har Rådet fuldt 

ud accepteret ændring 44 (fleksibilitet for indfasningsregioner), 53 og 60.

Det har delvist eller indholdsmæssigt accepteret følgende ændringer: 45 (hensyntagen til lokale 

behov), 46 (fremme af industriel FTU og SVM'er), 47 (lettelse af små og mellemstore 

virksomheders adgang til finansiering), 51 (højere uddannelses- og forskningsinstitutioner), 112 

(ubeboede lokaliteter og landområder, udbygning af infrastruktur til beskyttelse af biodiversitet 

og Natura 2000, kultur og turisme), 59 (udvikling af effektive energistyringssystemer), 63 

(radiale forbindelser til større jernbanelinjer) og 64 (udvikling af handlingsplaner for meget små

virksomheder og håndværksvirksomheder).

17. I artikel 6, der omhandler målet "territorialt samarbejde", har Rådet fuldt ud accepteret 

ændring 65 og 67.

Det har desuden delvist eller indholdsmæssigt accepteret følgende ændringer: 68 (støtte til 

forbindelser mellem by- og landområder), 72 (ikke udtømmende liste), 74 (tørke), 80 

(tværregionalt samarbejde, henvisning til artikel 8) og 82 (støtteberettigelse for lokaleudgifter 

på visse betingelser).
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Kapitel II - Særlige bestemmelser for områder med særlige territoriale karakteristika 

(artikel 8-11)

18. Denne del af den fælles holdning er ikke grundlæggende ændret i forhold til Kommissionens 

forslag. De væsentligste ændringer er derfor dem, der er inspireret af Europa-Parlamentet, 

navnlig styrkelsen af den bymæssige dimension.

Europa-Parlamentets ændring 83 (næsten alle: bæredygtig byudvikling, bæredygtig vækst og 

forbedring af den bymæssige udvikling mm.), 88 (henvisning til traktaten), 84 (forhøjelse af 

tærsklen), 89 og 90 (ved at åbne listen i artikel 4 og 5) er delvist eller indholdsmæssigt 

indarbejdet i dette kapitel.

Kapitel III - Særlige bestemmelser for målet "Europæisk territorialt samarbejde" 

(artikel 12-21)

19. Rådets fælles holdning om dette kapitel var underlagt et krav om at skulle afspejle de 

tilsvarende bestemmelser i den generelle forordning. Ændringerne i denne anden forordning er 

derfor indsat i dette kapitel. Denne fremgangsmåde har ofte medført en ændret affattelse af 

Kommissionens forslag (ofte med samme indhold), og en række af Europa-Parlamentets 

ændringer er derfor ikke medtaget, da de som følge af den nye affattelse har mistet deres 

relevans. Ændring 102 og 108 kunne dog have været indarbejdet fuldt ud i den fælles holdning.
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IV. ÆNDRINGER FRA EUROPA-PARLAMENTET, DER IKKE ER ACCEPTERET

20. Efter grundig gennemgang og moden overvejelse har Rådet ikke kunnet acceptere følgende 

ændringer fra Europa-Parlamentet: 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 

36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 91-

101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.

21. Nogle af disse ændringer kunne ikke accepteres, for de var uforenelige med bestemmelserne i 

Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, f.eks. dem, der 

vedrører ændringen af betegnelsen for målet "regional konkurrenceevne og beskæftigelse", dvs. 

ændring 16 og 19. I visse andre tilfælde, f.eks. ændring 18, 85 og 106, medførte den nye 

affattelse af teksten, at ændringen ikke længere passede til den. For så vidt angår ændring 31, 

36, 91 og 103 har Rådet medtaget dem horisontalt i Rådets forordning om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 

Samhørighedsfonden. I andre tilfælde har Rådet fundet, at ændringerne ville medføre en for 

stor udvidelse af forordningens anvendelsesområde; dette er tilfældet med bl.a. ændring 19, 24, 

26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. 

Ændring 91-101 har ikke kunnet accepteres, fordi indholdet af programmet for målet 

"Europæisk territorialt samarbejde" skal ligge så tæt som muligt på de operationelle 

programmer for de to andre mål. 
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V. KONKLUSION

22. Rådet har indarbejdet et betydeligt antal af Europa-Parlamentets ændringer i sin fælles 

holdning, der er i fuld overensstemmelse med målene for Kommissionens forslag. 

23. Rådet har i hele den fælles holdning søgt at opnå en fornuftig og konstruktiv balance mellem de 

involveredes og andre berørte parters interesser. Den overordnede balance i Rådets fælles 

holdning er blevet anerkendt af Kommissionen og bekræftet ved en enstemmig politisk enighed 

på samlingen i Rådet den 5. maj 2006.

________________________


