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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til forordning om Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU). Efter hans opfattelse lykkes det i forslaget at sammenkæde 
samhørighedspolitikken med Lissabon- og Gøteborg-målene. Et af de vigtigste mål for Den 
Europæiske Union er at sikre en rimelig balance mellem de økonomiske, sociale og 
miljømæssige aspekter af udviklingsprocessen. Der er planlagt EFRU-intervention inden for 
en række aktuelle emner og områder, som generelt synes at være i overensstemmelse med de 
ovennævnte mål. Ordføreren mener imidlertid, at det er nødvendigt at indføje yderligere 
områder i de relevante artikler for at forbedre især denne fonds indsats på miljøområdet.

Som eksempel bør det understreges, at søjlen "miljøbeskyttelse" er vigtig, når det drejer sig 
om regionale fonde, der tager sigte på de mindre udviklede regioner i forbindelse med målet 
"konvergens". Disse regioner har ofte forældede industrier og stærkt forurenede lokaliteter og 
også en høj betælkningstæthed. Omstruktureringen af visse industrier i disse områder kræver 
ikke kun, at der opnås økonomisk rentabilitet men også, at der fastsættes høje 
miljøbeskyttelsesnormer. Derfor bør man fremme og finansiere direkte investeringsstøtte til 
indførelse af de mest avancerede teknologiske løsninger.

Det er vigtigt at skabe forudsætninger, der tager sigte på at mindske kløften mellem 
medlemsstaternes miljøbeskyttelsesforanstaltninger, og disse bør prioriteres, især som et led i 
den seneste udvidelse. Gennemførelsen af Natura 2000-nettet eller direktivet om 
vandforvaltning og fremme af en bæredygtig udviklingsstrategi som helhed bør ske på EU-
plan, hvis de skal være effektive.

EU's strukturpolitik ville kunne øge sin effektivitet betydeligt, hvis regionerne ikke blev 
overbebyrdet med en række langsigtede og strenge begrænsninger, hvor der lægges mere vægt 
på særlige lokale prioriteter. Endvidere ville en forenkling af procedurerne blive hilst 
velkommen, for så vidt angår anvendelsen af de pågældende midler. Rent faktisk indebærer 
detaljerede og specielle proceduremæssige krav en stor risiko for, at gennemførelsen af de nye 
rene teknologier af høj kvalitet forsinkes, og at hele processen med forbedringer af den 
miljømæssige beskyttelse blokeres. Derfor må der fra Kommissionens og medlemsstaternes 
side lægges særlig vægt på spørgsmålet om absorptionskapacitet. 

I forbindelse med et mere specielt punkt vedrørende reglerne om udgifters støtteberettigelse, 
står der i forslaget til forordning, at moms under alle omstændigheder ikke er berettiget til 
støtte fra EFRU (og Samhørighedsfonden), ligegyldigt om den skal godtgøres eller ikke. 
Følgelig ville den nuværende støttesats, hvis de nye regler om støtteberettigelse for moms 
træder i kraft, blive mindsket med den momssats, der anvendes, hvilket rent effektivt betyder, 
at den nationale samfinansiering vil stige. Under hensyntagen hertil mener ordføreren, at de 
nuværende regler om momsens støtteberettigelse bør bevares for den næste 
programmeringsperiode. Moms, som ikke skal godtgøres, bør derfor fortsat være berettiget til 
EFRU-bidrag, således som det er tilfældet for Socialfonden. Ordføreren mener, at de samme 
regler om udgifters støtteberettigelse bør finde anvendelse for alle fonde.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 2, stk. 1

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte til fordel for den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang.

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte til fordel for den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers bæredygtige strukturelle 
udvikling og tilpasning, herunder 
omlægning af industriområder i nedgang.

Begrundelse

Strukturfondene skal bidrage til og deltage i en bæredygtig udviklingsstrategi for EU.

Ændringsforslag 2
Artikel 2, stk. 2

EFRU skal herved gennemføre 
Fællesskabets prioriterede opgaver og især 
tilgodese behovet for at øge 
konkurrenceevnen og innovationen, skabe 
langsigtede beskæftigelsesmuligheder og 
fremme en miljømæssig bæredygtig vækst.

EFRU skal herved gennemføre 
Fællesskabets prioriterede opgaver og især 
tilgodese behovet for at øge 
konkurrenceevnen og innovationen, fremme 
en bæredygtig udvikling, skabe langsigtede 
beskæftigelsesmuligheder og beskytte og 
forbedre miljøet.

Begrundelse

Et af Den Europæiske Unions vigtigste mål er at sikre en rimelig balance mellem de 
økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af udviklingsprocessen. Man kan ikke 
undervurdere betydningen af søjlen "miljøbeskyttelse", når det drejer sig om regionale fonde, 
der er koncentreret om de mindre udviklede regioner i forbindelse med målet "konvergens" 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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(artikel 4 i EFRU-forordningen, KOM(2004)0495). I disse regioner tilsidesætter man som 
følge af den lave investeringsrate ikke kun udviklingen og civilisationsprocessen men også 
miljøbeskyttelsen.

Ændringsforslag 3
Artikel 4, nr. 3

3) Miljø, herunder investeringer i 
affaldshåndtering, vandforsyning, rensning 
af byspildevand og luft, integreret 
forureningsforebyggelse og -kontrol, 
rensning af forurenede lokaliteter og 
landområder, fremme af biodiversitet og 
naturbeskyttelse, støtte til små og 
mellemstore virksomheder med henblik på 
at fremme bæredygtige produktionsmønstre 
ved indførelse af omkostningseffektive 
miljøforvaltningssystemer og anvendelse af 
forureningsforebyggende teknologier

3) Miljø, herunder investeringer i 
affaldshåndtering, vandforsyning, 
vandkvalitet, beskyttelse og forvaltning af 
flodbækkener, miljørisikominimering 
(herunder beskyttelse mod oversvømmelser 
og forurening af indre vandveje), rensning 
af byspildevand og luft, integreret 
forureningsforebyggelse og -kontrol, 
forebyggelse af støjforurening, rensning af 
forurenede lokaliteter og landområder, 
landskabsudvikling i landdistrikter, fremme 
af biodiversitet og naturbeskyttelse, støtte til 
små og mellemstore virksomheder med 
henblik på at fremme bæredygtige 
produktionsmønstre ved indførelse af 
omkostningseffektive 
miljøforvaltningssystemer og anvendelse af 
forureningsforebyggende teknologier, 
herunder teknologier til forebyggelse af 
klimaændringer

Begrundelse

Det er vigtigt, at der under prioriteterne i forbindelse med målet "konvergens" medtages 
yderligere områder.

Ændringsforslag 4
Artikel 4, nr. 10 a (nyt)

10a) Direkte investeringsstøtte med særlig 
vægt på rene teknologier af høj kvalitet for 
at sikre en omstrukturering af de tunge 
industrier i de regioner, hvor overgangen 
til markedsøkonomi først har fundet sted 
for nylig.
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Begrundelse

De regioner, der modtager støtte i forbindelse med målet "konvergens" har ofte forældede 
industrier og stærkt forurenede lokaliteter. Endvidere har disse regioner også en høj 
befolkningstæthed. Derfor kræver omstruktureringen af visse industrier i disse områder ikke 
kun, at der opnås økonomisk rentabilitet men også, at der fastsættes høje 
miljøbeskyttelsesnormer. Derfor er det nødvendigt at anvende de mest avancerede 
teknologiske løsninger.

Ændringsforslag 5
Artikel 5, nr. 2, litra a

a) fremme investeringer til rensning af 
forurenede lokaliteter og landområder og 
udbygge infrastruktur til beskyttelse af 
biodiversitet og styrkelse af Natura 2000, 
som bidrager til bæredygtig økonomisk 
udvikling og diversificering af 
landdistrikter

a) fremme investeringer til rensning af 
forurenede lokaliteter og landområder, som 
fremmer de økonomiske, sociale og 
miljømæssige muligheder

Begrundelse

Det er vigtigt at forbedre de miljømæssige ressourcer i forurenede lokaliteter til fordel for 
natur og biodiversitet og erkende, at disse har vidtrækkende sociale, miljømæssige og 
økonomiske fordele. Jf. også begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 5, nr. 2, litra aa 
(nyt).

Ændringsforslag 6
Artikel 5, nr. 2, litra a a (nyt)

aa) fremme udbygning af infrastruktur i 
forbindelse med gennemførelsen af 
rammedirektivet om vandforvaltning, 
biodiversitet og forvaltning af Natura 2000, 
som bidrager til bæredygtig udvikling og 
diversificering af landdistrikter

Begrundelse

Investering i biodiversitet og Natura 2000-lokaliteter bør ikke kun kædes sammen med direkte 
økonomiske fordele men bør også bidrage til målet med en bæredygtig udvikling i regionerne. 
Jf. også begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 5, nr. 2, litra a.

Ændringsforslag 7
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Artikel 5, nr. 2, litra d

d) udarbejde planer for og foranstaltninger 
til at minimere eller håndtere naturlige og 
teknologiske risici.

d) udarbejde planer for og foranstaltninger 
til at minimere eller håndtere naturlige og 
teknologiske risici, herunder afsvækning af 
og tilpasning til klimaændringer og 
mindskelse af risikoen for oversvømmelser 
gennem vedtagelsen af rammedirektivet om 
vandforvaltning.

Begrundelse

Klimaændringer er en af de største miljøtrusler, vi står over for. Oversvømmelser og 
rammedirektivet om vandforvaltning hører sammen, og det bør nævnes her.

Ændringsforslag 8
Artikel 5, nr. 2, litra d a (nyt)

da) fremme af en bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer og forøgelse af de 
regionale ressourcer gennem forebyggelse 
af forurening og gennem en bæredygtig 
spildevands- og vandforvaltning.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at hjælpe virksomheder med at mindske deres 
miljøforurening, især via spildevands- og vandforvaltning.

Ændringsforslag 9
Artikel 5, nr. 2, litra c

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, jordskælv og laviner. Sådanne 
programmer kan omfatte levering af udstyr 
og udbygning af infrastruktur, udarbejdelse 
og gennemførelse af tværnationale 
interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
teknologiske risici

c) risikominimering, herunder øget 
sikkerhed til søs og beskyttelse mod 
oversvømmelse, forurening af hav og indre 
vandveje, forebyggelse af og beskyttelse 
mod erosion, jordskælv og laviner og 
afsvækning af og tilpasning til 
klimaændringer. Sådanne programmer kan 
omfatte levering af udstyr og udbygning af 
infrastruktur, udarbejdelse og gennemførelse 
af tværnationale interventionsplaner, fælles 
risikokortlægningssystemer og udvikling af 
fælles metoder til analyse, forebyggelse, 
overvågning og begrænsning af naturlige og 
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teknologiske risici

Ændringsforslag 10
Artikel 7, litra a

a) moms a) moms, der kan refunderes,

Begrundelse

Jf. ordførerens korte begrundelse.

Ændringsforslag 11
Artikel 9, nr. 5

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder i landdistrikter.

5) øget turisme og større udbud af moderne 
bekvemmeligheder i landdistrikter og 
forøgelse af de fysiske ressourcer, herunder 
infrastruktur med henblik på biodiversitet 
og forvaltning af Natura 2000.

Ændringsforslag 12
Artikel 12, nr. 1

1) en analyse af situationen i 
samarbejdsområdet med hensyn til stærke og 
svage sider og den strategi, der vælges som 
reaktion herpå

1) en analyse af situationen i 
samarbejdsområdet med hensyn til stærke og 
svage sider og målene for en bæredygtig 
udvikling og den strategi, der vælges som 
reaktion herpå

Begrundelse

Alle de nationale strategier bør tage højde for de strategiske mål for en bæredygtig udvikling 
i Europa.

Ændringsforslag 13
Artikel 12, nr. 3

3) oplysninger om de prioriterede opgaver 
med deres særlige mål. De pågældende mål 
skal kvantificeres ved anvendelse af et 
begrænset antal indikatorer for 
gennemførelse, resultater og virkning. 

3) oplysninger om de prioriterede opgaver 
med deres særlige mål. De pågældende mål 
skal kvantificeres ved anvendelse af et 
begrænset antal indikatorer for 
gennemførelse, resultater og virkning. 
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Indikatorerne skal gøre det muligt at måle, 
hvor langt man er kommet med 
gennemførelsen af målene for udførelsen af 
de prioriterede opgaver, og hvor effektivt 
dette er sket

Indikatorerne skal gøre det muligt at måle, 
hvor langt man er kommet med 
gennemførelsen af målene for udførelsen af 
de prioriterede opgaver, og hvor effektivt 
dette er sket, og skal forholde sig til den 
socio-økonomiske, strukturelle og 
miljømæssige situation

Begrundelse

Projekter og programmer bør vurderes på grundlag af en blanding af miljømæssige, sociale 
og økonomiske indikatorer.


