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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

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

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden 
(KOM(2004)0494 – 2004/0166 (AVC))1,

– der henviser til Rådets anmodning om en samstemmende udtalelse i medfør af EF-
traktatens artikel 161, andet afsnit (C6-0000/2005),

– der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om Kommissionens meddelelse om den 
tredje rapport om økonomisk og social samhørighed1,

– der henviser til Regionaludviklingsudvalgets udtalelse om de politiske udfordringer og 
budgetmidlerne i den udvidede Union 2007-20132 samt Kommissionens meddelelse om 
de finansielle overslag 2007-20133, 

– der henviser til forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492)4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 3,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget og Transport- og Turismeudvalget (A6-
0000/2005),

1. opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage hensyn til følgende henstillinger:

i) mener, at økonomisk og social samhørighed bør forblive et vigtigt og grundlæggende 
element med henblik på definition af den europæiske integration; mener derfor, at 
Samhørighedsfonden fortsat bør tjene Unionens mål om at fremme samhørighed og 
solidaritet mellem medlemsstaterne;

ii) støtter Samhørighedsfondens mål og de vigtigste midler, der anvendes for at nå disse, 
sådan som de foreslås af Kommissionen;

iii) opfordrer til at støtte forhøjelsen af Samhørighedsfondens rammebeløb med 18 
millioner euro (for perioden 2000-2006) til 62,99 millioner euro og en ligelig 
fordeling mellem de støtteberettigede sektorer inden for miljø og 
transportinfrastrukturer med en vis fleksibilitet i fondens interventioner;

  
1 Vedtagne tekster, P5_TA(2004)0368.
2 2004/2209(INI) af 5.2.2005.
3 KOM(2004)0487.
4 EUT C [...] af [...], s. [...].
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iv) mener, at reglerne om store projekter, der er opstillet i artikel 38-40 i forslaget til 
forordning om generelle bestemmelser, udtrykkeligt bør indarbejdes i forordningen 
om Samhørighedsfonden;

v) opfordrer til, at finansieringen af faglig bistand (undersøgelser, evalueringer, 
rapporter fra eksperter, statistikker osv.), der er omhandlet i artikel 43 i forslaget til 
forordning om generelle bestemmelser, udtrykkeligt medtages;

vi) anser det for hensigtsmæssigt, at Samhørighedsfondens egne prioriteter fastsættes i 
de nationale strategiske referencerammer adskilt fra EFRU's prioriteter;

vii) understreger, at det er nødvendigt at indføre en fleksibilitetsbestemmelse i 
tilknytning til reglen om, at udgifter til køb af jord for et beløb, der udgør mere end 
10 % af de samlede støtteberettigede udgifter til den pågældende foranstaltning som 
omhandlet i artikel 3, stk. 3, i denne forordning, ikke er støtteberettigede, for at gøre 
det muligt at gennemføre et projekt i de tilfælde, hvor denne sats er utilstrækkelig og 
kan give problemer med gennemførelsen;

viii) opfordrer Kommissionen til i programmeringsfasen at udarbejde en liste over 
vejledende prioriteter for kvalitet og evaluering af projektresultaterne og for 
fællesskabsfinansieringens effektivitet;

ix) opfordrer Kommissionen til at indføre princippet om et "belønningssystem", så de 
fremskridt, som de mest effektive medlemsstater realiserer, belønnes;

x) mener, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke de nationale og regionale 
administrationers indsats for at anvende midlerne fra Samhørighedsfonden: 
specifikke ledsageforanstaltninger og anvendelse af bedste praksis-ordningen;

xi) støtter, at reglen om automatisk frigørelse (N+2) anvendes på Samhørighedsfonden; 
kræver dog en fleksibel anvendelse af denne i den nye programmeringsperiodes 
første tre år;

xii) mener, at forordningen om Samhørighedsfonden skal fastlægge betingelser og 
retningslinjer for en overgangsordning for gradvis ophævelse af den tildelte støtte til 
støtteberettigede medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger 
ligger på over 90 % af fællesskabsgennemsnittet, for at undgå alvorlige økonomiske 
problemer som følge af en nedsættelse af støtten;

2. pålægger sin formand at kræve en fortsat behandling i samarbejde med Rådet i henhold til 
dets forretningsordens artikel 75, stk. 3, og i givet fald at indlede den samrådsprocedure 
med Rådet, der er omhandlet i fælleserklæringen fra 1975 i medfør af forretningsordenens 
artikel 56;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

1. De grundlæggende mål med Samhørighedsfonden

Samhørighedsfonden1 blev oprettet i 1993 ved Maastricht-traktaten i forbindelse med 
forberedelsen af Den Økonomiske og Monetære Union. For at kunne deltage i Den 
Økonomiske og Monetære Union skal medlemsstaterne således nedbringe deres 
budgetunderskud og kontrollere statsgælden. Endvidere skal de mindst velstående lande 
investere kraftigt for at nå op på niveau med de mest udviklede lande og øge deres 
vækstmuligheder. Samhørighedsfonden blev således oprettet for at gøre det muligt for de 
mindst velstående lande at tilnærme sig konvergenskriterierne, samtidig med at de fortsat 
investerede i infrastrukturer takket være støtten fra Samhørighedsfonden. 

I artikel 161, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union bestemmes det, at: "En 
samhørighedsfond (...) yder finansielle bidrag til projekter inden for miljø og transeuropæiske 
net på transportinfrastrukturområdet".
Målet er således at oprette en fond, der supplerer de øvrige fællesskabsinstrumenter inden for 
regional udvikling, miljø, transportinfrastrukturer af fælles interesse for at fremme den 
økonomiske og sociale samhørighed og solidariteten mellem medlemsstaterne.

Kun medlemsstater, hvis nationale bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger er under 90 % 
af gennemsnittet i Fællesskabet, og som har et program, der fører til opfyldelse af de 
økonomiske konvergenskriterier, der er fastsat i artikel 104 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab, er støtteberettigede.

2. Tilpasninger af forordningen om oprettelse af Samhørighedsfonden

Siden udvidelsen af EU den 1. maj 2004 finder Samhørighedsfonden anvendelse på de 10 nye 
medlemsstater samt på de tre medlemsstater i EU-15, der var støtteberettigede (Spanien, 
Portugal, Grækenland), for resten af perioden 2000-2006. Irland er fra den 1. januar 2004 ikke 
længere støtteberettiget, og Spanien vil ikke længere opfylde kriterierne for støtteberettigelse 
fra den 1. januar 2007.

Kommissionens forslag er veltilpasset til den udvidede Unions behov med større forskelle 
mellem medlemsstaterne og regioner og til tilskyndelserne til solidaritet samt økonomisk og 
social samhørighed. Takket være støtten fra fonden drager de mindst udviklede regioner 
fordel af målet om "konvergens".

Ordføreren anerkender dog de vigtige tilpasninger, der er foretaget af forordningen: 

Udvidelsen af den finansielle ramme for Samhørighedsfonden med 18 millioner euro (for 
perioden 2000-2006) til 62,99 millioner euro er vigtig, da over halvdelen af medlemsstaterne 
modtager støtte fra Samhørighedsfonden. Udvidelsen af anvendelsesområdet for 
Samhørighedsfondens foranstaltninger svarer til de tilsvarende bestemmelser i traktaten og de 
prioriterede områder, der blev besluttet i Lissabon, og indgår i målet om en bæredygtig 
udvikling, der blev vedtaget i Göteborg. Dette gør det således muligt at imødekomme de store 

  
1 Forordning (EF) nr. 1164/94, ændret ved forordninger (EF) nr. 1264/1999 og (EF) nr. 1265/99.
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behov for finansiering i de støttemodtagende medlemsstater på områderne miljø og transport. 
Fællesskabsstøtten bør fordeles ligeligt mellem de støtteberettigede sektorer miljø og 
transport. For at sikre en vis fleksibilitet i Samhørighedsfondens interventioner er det dog 
vigtigt, at denne tilpasses den enkelte medlemsstats behov. 

De transeuropæiske transportnet, navnlig projekter af fælles interesse, og infrastrukturer i 
tilknytning til miljø udgør fortsat Samhørighedsfondens interventionsprioriteter. Den nyhed, 
der indføres med forordningen, er, at Samhørighedsfonden i overensstemmelse med de 
prioriteter, der blev vedtaget i Göteborg, styrker sit bidrag til en bæredygtig udvikling. Den 
kan således fremover finansiere projekter på transportområdet uden for de transeuropæiske 
net vedrørende jernbaner, indre vandveje og søveje, multimodale transportprogrammer, 
bæredygtig bytransport og på områder, der favoriserer bæredygtig udvikling med en 
miljødimension såsom nøglesektorerne energieffektivitet og vedvarende energi. 

Kommissionen understreger i betragtningerne (1), hvor vigtigt det er, at 
Samhørighedsfondens opgaver præciseres i forhold til den nye ramme, navnlig i forhold til 
forordningen om de generelle bestemmelser. På grund af problemerne i den aktuelle periode 
og for at sikre en bedre funktion i fremtiden og en større åbenhed mener ordføreren, at de 
store projekter, der udgør Samhørighedsfondens vigtigste interventionsredskab, og 
finansieringen af faglig bistand (undersøgelser, evalueringer, rapporter fra eksperter, 
statistikker osv.) skal præciseres tydeligt i denne forordning. En sådan åbenhed er ikke i 
modstrid med forenklingen af gennemførelsen af regionalpolitikken, men understreger de 
store projekters opgave og betydning for Samhørighedsfondens programmer.

I perioden 2007-2013 forvaltes Samhørighedsfonden og EFRU, hvad angår infrastrukturer i 
tilknytning til transport og miljø, i henhold til et enhedsprogrammeringssystem for at fremme 
en større synergi. De store projekter, hvis samlede omkostninger overstiger 25 millioner euro, 
hvis der er tale om miljøprojekter, og 50 millioner euro, hvis der er tale om andre områder, 
vedtages dog separat af Kommissionen, men forvaltes inden for rammerne af de dertil 
knyttede programmer. Det ville være ønskeligt, om Samhørighedsfonden inden for de
nationale rammer fastsætter sine egne prioriteter, der er adskilt fra EFRU's.

I artikel 3, stk. 3, i denne forordning bestemmes det, at udgifter til køb af jord for et beløb, der 
udgør mere end 10 % af de samlede støtteberettigede udgifter til den pågældende 
foranstaltning, ikke er støtteberettigede. I nogle tilfælde forhindrer grænsen på 10 % for 
udgifter til køb af jord, at et projekt gennemføres inden for rammerne af 
Samhørighedsfonden. Ordføreren mener, at det er nødvendigt at indføre en 
fleksibilitetsbestemmelse, der i visse tilfælde gør det muligt at opnå dispensation og dermed 
større fleksibilitet i fastsættelsen af støtteberettigede udgifter, så projektet kan gennemføres. 
Samtidig bør en fleksibilitetsbestemmelse kombineres med en effektiv kontrolmekanisme for 
at undgå problemer med svig og korruption. 

Til trods for forenklingen, decentraliseringen og den mere strategiske programmering vil det 
være ønskeligt, om Kommissionen i programmeringsfasen udarbejder en liste over 
vejledende prioriteter for kvaliteten og evalueringen af projektresultaterne samt for 
effektiviteten af fællesskabsfinansieringen. 

Der er kun planlagt et "belønningssystem" i form af en "fællesskabsreserve for kvalitet og 
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resultater" for strukturfondene (artikel 20, 48, 49 i forslaget til en generel forordning). Målet 
med Samhørighedsfonden er forskelligt fra målet med strukturfondene. Samhørighedsfonden 
sigter mod at træde i stedet for nationale budgetudgifter for at støtte projekter i de 
støtteberettigede medlemsstater uden nogen form for intern regional skelnen. 
Samhørighedsfonden vil få stor betydning i perioden 2007-2013, da over halvdelen af 
medlemsstaterne efter udvidelsen drager fordel af dens interventioner. Endvidere vil 
fællesskabsfinansieringen være tredoblet i forhold til den foregående periode. Det er således 
vigtigt, at Samhørighedsfondens bidrag til realisering af økonomisk og social samhørighed 
evalueres korrekt, og at de fremskridt, som de mest effektive medlemsstater gør, belønnes. 
For at motivere landene og deres territorier til at udforme og udvælge projekter af høj kvalitet 
og af fællesskabsinteresse synes det nødvendigt at indføre en ordning med et 
"belønningssystem" baseret på en række vigtige kriterier som f.eks. det foreslåede og det 
gennemførte projekts kvalitet, den støttemodtagende medlemsstats kapacitet til at anvende de 
budgetmidler, som Samhørighedsfonden tildeler, projektgennemførelsen, projektets 
transnationalitet, bestræbelserne på at fremme en bæredygtig udvikling, graden af samarbejde 
og koordinering af interventionerne mellem nabolande på såvel transport- som miljøområdet, 
projekternes bidrag til vedvarende energikilder eller en miljøvenlig affaldsbehandling.

I øjeblikket går samhørighedspolitikken i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i 
retning af en gradvis og hensigtsmæssig styrkelse af de regionale aktørers rolle. Når det 
kommer til gennemførelsen, er den tekniske og administrative kapacitet på lokalt plan 
imidlertid ikke altid tilpasset denne nye rolle. Specifikke ledsageforanstaltninger og 
anvendelse af bedste praksis-ordningen kan være nyttige interventioner for de nationale og 
regionale administrationer, når det drejer sig om at kunne forvalte de modtagne ressourcer 
bedre.

Indførelsen af reglen om automatisk frigørelse (N+2) i forbindelse med Samhørighedsfonden, 
der fremover er underlagt de samme regler som EFRU og ESF, gør det muligt at fremme en 
hurtig anvendelse af Samhørighedsfondens ressourcer. Erfaringerne fra den aktuelle periode 
har vist, at denne regel medfører en effektiv disciplin i den omhyggelige og præcise 
forberedelse af projekterne og forvaltningen af strukturfondene. Det er imidlertid nødvendigt 
nøje at følge anvendelsen af N+2-reglen på Samhørighedsfondens interventioner, der er 
forskellige fra strukturfondenes interventioner. Ordføreren mener, at en overgangsperiode på 
tre år er et godt kompromis mellem den støttemodtagende medlemsstats forpligtelse til at 
anvende budgetmidlerne inden for to år efter, at de er forpligtet, og problemerne med 
forvaltning af store projekter.

I drøftelserne om den fremtidige Samhørighedsfond spiller udvidelsen en vigtig rolle, da over 
halvdelen af medlemsstaterne drager fordel af Samhørighedsfonden.
De mindst velstående lande skal investere kraftigt for at nå op på niveau med de mest 
udviklede lande og for at øge deres vækstmuligheder. Ophævelse af støtten til de 
medlemsstater, der i adskillige år har modtaget støtte fra Samhørighedsfonden, og hvis 
bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger er nået op på 90 % af Fællesskabets gennemsnit, 
vil helt sikkert indvirke på landenes økonomi. Ophævelsen risikerer at annullere de 
fremskridt, der er gjort takket være Samhørighedsfonden, og at få indvirkning ikke blot på det 
pågældende land, men også på Fællesskabets stabilitet, hvad angår økonomisk og social 
samhørighed. 
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Selv om der findes store problemer på det finansielle og det tekniske plan, mener ordføreren, 
at det vil være hensigtsmæssigt at indføre en overgangsordning for gradvis ophævelse af 
den støtte, der tildeles de medlemsstater, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden. Der 
bør dog være tale om en overgangsordning, der er midlertidig og begrænset til igangværende 
projekter.

Forordningen om oprettelse af Samhørighedsfonden skal træde i kraft til tiden, for at de nye 
projekter kan være operationelle fra den 1. januar 2007 inden for rammerne af den nye 
programmeringsperiode.
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