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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden
(KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)),

– der henviser til EF-traktatens artikel 161,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2004 om den tredje rapport 
om økonomisk og social samhørighed1,

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

– der henviser til interimsbetænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og 
Turismeudvalget, Fiskeriudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A6-0000/2005),

1. finder, at forslaget til forordning generelt er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
beslutning af 22. april 2004, og foretager derfor ikke yderligere direkte godkendelse af 
Kommissionens forslag; opfordrer imidlertid Kommissionen og Rådet til, især med 
henvisning til drøftelserne i Rådet, at tage hensyn til nedenstående konkrete henstillinger;

2. afviser enhver væsentlig ændring af den generelle opbygning af Kommissionens forslag, 
især ethvert forsøg på helt eller delvis at renationalisere EU's regionalpolitik (afsnit I);

3. opfordrer til, at den maksimalt tilladte indbyrdes afstand mellem Fællesskabets regioner 
på NUTS III-niveau langs søgrænserne udvides til 200 km, når det drejer sig om disse 
regioners berettigelse til støtte i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde; 
opfordrer endvidere til, at der indføjes en henvisning til behovet for at sørge for 
forbindelsesmuligheder for områderne i den yderste periferi (artikel 7);

4. afviser enhver svækkelse af partnerskabsprincippet som omhandlet i det oprindelige 
forslag og opfordrer til at bevare listen over relevante organer, herunder ngo'er på 
miljøområdet og organer, som repræsenterer handicappede (artikel 10);

5. opfordrer til, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder udvides, således at det 
sikres, at der ikke sker forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og ikke mindst at det sikres, at 

  
1 Vedtagne tekster, PA_TA(2004)0368.
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adgang for handicappede er en forudsætning for at modtage midler fra fondene, og at dette 
overvåges på fondenes forskellige gennemførelsesstadier (artikel 14);

6. opfordrer til, at alle forsøg på at justere den foreslåede finansielle ramme, herunder såvel 
de samlede midler som fordelingen af midlerne mellem de forskellige mål og disses 
bestanddele, klart afvises (artikel 15-22);

7. opfordrer til at bevare klare og bindende strategiske fællesskabsretningslinjer til sikring af 
samhørighed, som skal vedtages i henhold til den ved traktatens artikel 161 fastsatte 
procedure; opfordrer endvidere til, at en eventuel midtvejsrevision foretages i henhold til 
samme procedure, medmindre traktaten om en forfatning for Europa er trådt i kraft; i 
sidstnævnte tilfælde anvendes artikel III-119, således at den fælles beslutningsprocedure 
anvendes i fuld udstrækning (artikel 23-24);

8. opfordrer til, at der indføjes en henvisning til øer, tyndt befolkede områder og 
bjergområder under de tematiske og territoriale prioriterede opgaver, der skal anføres i 
den strategiske del af den nationale strategiske referenceramme (artikel 25);

9. opfordrer til at bevare en national strategisk referenceramme, som udarbejdes i tæt 
samarbejde med de i artikel 10 omhandlede partnere, og som stadigvæk skal gøres til 
genstand for en afgørelse, som træffes af Kommissionen, som fører forhandlinger herom 
inden for rammerne af partnerskabet (artikel 26);

10. opfordrer til, at der indføjes en mulighed for revision af den nationale strategiske 
referenceramme (artikel 26);

11. opfordrer til, at den strategiske opfølgning forenkles, således at der to gange om året 
afgives rapport fra medlemsstaterne og fra Kommissionen (artikel 27 og 28); opfordrer i 
denne forbindelse til, at der to gange om året gennemføres en drøftelse i et strategisk 
forum, som omfatter Europa-Parlamentet, Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne 
(artikel 29);

12. opfordrer i forbindelse med princippet om finansiering fra én fond pr. program til, at den 
grænse, inden for hvilken henholdsvis ESF og EFRU kan finansiere foranstaltninger, der 
hører ind under den anden fond, forhøjes fra 5 % til 10 % (artikel 33);

13. opfordrer til, med henblik på at sætte fokus på den bymæssige dimension, at der i 
forbindelse med operationelle programmer med tilknytning til målene om konvergens og 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som finansieres af EFRU, fastholdes et krav 
om oplysninger om den bymæssige approach, herunder listen over udvalgte byer og 
fremgangsmåderne for videredelegering; opfordrer til, at sådanne procedurer etableres 
som led i regionale partnerskaber (artikel 36);

14. opfordrer til at bibeholde forslaget om en fællesskabsreserve for kvalitet og resultater som 
et middel til at belønne fremskridt, men med mere fair og mere objektive kriterier, som i 
højere grad nyder bred accept og dermed sikrer, at målet virkelig nås (artikel 48);

15. opfordrer til at bibeholde princippet om en obligatorisk national reserve til uforudsete 



(Ekstern oversættelse)

PR\558087DA.doc 5/12 PE 355.471v01-00

DA

udgifter, men henstiller, at der åbnes mulighed for øget fleksibilitet med hensyn til 
midlerne til gennemførelse heraf (artikel 49);

16. afviser presset for at ændre de foreslåede medfinansieringssatser (artikel 51), men 
opfordrer til, at den tilladte forhøjelse fordobles til 10 procentpoint, når det drejer sig om 
områder, som lider under mere end et geografisk eller naturligt handicap som defineret i 
forslaget (artikel 52);

17. opfordrer til at bibeholde forslaget om forenkling, hvorefter Fællesskabets 
medfinansiering begrænses til en procentdel af de anførte offentlige udgifter; afviser 
derfor enhver tanke om, at fællesskabsmidler skal være med til at finansiere private 
investeringer (artikel 51 og 76);

18. opfordrer til, at der indføjes en henvisning til behovet for særdeles gode evner og 
kvalifikationer med hensyn til projektstyring som en afgørende forudsætning for at sikre, 
at projekterne gennemføres til tiden og inden for budgetrammerne (artikel 57);

19. opfordrer til at videreføre den holdning, der kommer til udtryk i de foreslåede grænser 
med hensyn til proportionale kontrolordninger (33 %'s medfinansiering og omkostninger 
på 250 millioner euro), idet Kommissionen ikke foretager systematisk kontrol, når 
programmerne ligger under de omhandlede grænser; opfordrer dog til, at der tages hensyn 
til de forskellige fondes karakteristika (artikel 73);

20. afviser enhver ændring af de foreslåede forfinansieringsbeløb (artikel 81);

21. afviser enhver yderligere svækkelse af N+2-bestemmelsen ud over den fleksibilitet, der 
allerede er foreslået for store projekter, eftersom det er dokumenteret, at denne 
bestemmelse har været nyttig og har bidraget til forbedring og effektivisering af 
gennemførelsen af fondenes aktiviteter inden for den nuværende programmeringsperiode 
(artikel 93); 

22. opfordrer til, at der åbnes mulighed for øget fleksibilitet og forlængelse af den foreslåede 
frist på to måneder, hvis medlemsstaterne ønsker at gøre indsigelse mod Kommissionens 
finansielle korrektioner; opfordrer til, at tidsfristen kan variere i overensstemmelse med 
det konkrete problems alvor (artikel 100);

23. afviser ethvert forsøg på at indføje udgifter, som ikke vedrører investeringer, såsom moms 
eller boligomkostninger, som udgifter, der indgår ved beregning af Fællesskabets 
medfinansiering;

24. afviser enhver reduktion af lofterne for statsstøtte til konvergensregionerne, herunder
regioner, som er omfattet af den statistiske virkning; opfordrer til, at den territoriale 
differentiering fastholdes, med særlig hensyntagen til naturlige og geografiske handicap, 
hvad angår anvendelsen af statsstøtte til regioner ud over konvergensmålet;

25. pålægger sin formand at anmode om yderligere drøftelser med Rådet i henhold til 
forretningsordenens artikel 75, stk. 3;
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26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet. 
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BEGRUNDELSE

Indledning

Denne betænkning ligger i forlængelse af den betænkning og det beslutningsforslag, der er 
vedtaget af Europa-Parlamentet, om Kommissionens tredje rapport om økonomisk og social 
samhørighed1, og den ligger i forlængelse af det arbejdsdokument, ordføreren udarbejdede i 
december 2004.2

Det er ikke sigtet at gentage de argumenter, der er fremført i de to foregående dokumenter, 
men i højere grad så kortfattet som muligt at opstille Europa-Parlamentets prioriteringer i 
forbindelse med reformen af EU's strukturfonde. Forslaget til beslutning er derfor helt bevidst 
begrænset til konkrete "henstillinger" til indføjelse i den generelle forordning. Der indgår 
ingen betragtninger eller brede principerklæringer, kun opfordringer til handling. 

Sidstnævnte vedrører dels direkte Kommissionens forslag, dels oplysninger, som ordføreren 
har modtaget, om "spillets gang" i Ministerrådet. Hvad angår Kommissionens forslag, er der 
helt klart i vid udstrækning overensstemmelse mellem forslaget og de holdninger, Europa-
Parlamentet allerede har vedtaget. Ikke desto mindre er der anført en række opfordringer til at 
foretage ændringer eller tilføjelser. Hvad angår Rådet, kan Parlamentet anbefale et lignende 
handlingsforløb, når det drejer sig om områder, hvor drøftelserne synes at bevæge sig i den 
rigtige retning. Når det gælder områder, hvor dette ikke er tilfældet, kan Parlamentet til at 
begynde med søge at hindre uønskede udviklingstendenser ved at anføre, at det forkaster 
disse, men i sidste ende kan det være nødvendigt at nægte at afgive samstemmende udtalelse, 
såfremt Rådets holdning må betragtes som politisk uacceptabel.

Hvordan tegner billedet sig, når vi gør status?

Politiske prioriteringer

Europa-Parlamentet har ved talrige lejligheder understreget behovet for et troværdigt 
minimumsbudget for at kunne gennemføre den kommende samhørighedspolitik. Det forkaster 
derfor enhver idé om, at Europas regionalpolitik kan betragtes som en variabel, som blot kan 
tilpasses i forbindelse med vedtagelsen af de finansielle overslag for 2007-2013. Den 
finansielle stabilitet, som i forslaget til forordning sættes til 0,41 % af Fællesskabets BNI 
(0,46 %, hvis ELFUL og EFF medtages), må betragtes som beskeden, når man tænker på den 
meget store stigning i den befolkningsandel, der er støtteberettiget under konvergensmålet 
som følge af en udvidelsesproces af hidtil uset omfang. Den må således anses for at være det 
minimum, der er nødvendigt for at indføre det foreslåede system.

  
1 Betænkning om den tredje rapport om økonomisk og social samhørighed (KOM(2004)0107 - C5-0092/2004 -
2004/2005 (INI)) - Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Ordfører: Hatzidakis. Vedtagne tekster, 
P5_TA-PROV(2004)0368.

2 Arbejdsdokument om forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 1260/1999 (KOM(2004)0492 endelig) - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Hatzidakis. 16. 
december 2004.
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Hvis udvidelsen skal være en ægte politisk og økonomisk succes, vil det desuden være af 
afgørende betydning at sikre en rimelig balance mellem behovene i regionerne i de nye 
medlemsstater, som er støtteberettigede under konvergensmålet, de fattigste regioner i de 
gamle medlemsstater, regioner, som berøres af den statistiske virkning, og regioner, der 
modtager indfasningsstøtte ("phasing-in"). Der er stillet en lang række forslag, som tager sigte 
på at øge eller mindske alle dele af finansieringsrammen. Ordføreren har derfor udarbejdet 
den tabel, der er medtaget som bilag1, så det er muligt at vurdere de finansielle konsekvenser 
af sådanne forslag. 

Hvad konvergensmålet angår, er ordføreren principielt af den opfattelse, at med ca. 6 
milliarder euro kan den fulde støtteberettigelse for regioner, der berøres af den statistiske 
virkning, ses som en relativt billig måde at opnå en bæredygtig og harmonisk ligevægt på. 
Ordføreren har dog med vilje ikke taget stilling til dette spørgsmål endnu, men vil forsøge at 
nå frem til et fornuftigt kompromis med sine kolleger. 

Hvad resten af Fællesskabets område angår, har Parlamentet konsekvent støttet en 
afbalanceret og polycentrisk model for bæredygtig udvikling, som omfatter hele EU, og som 
vil sætte skub i Lissabon- og Göteborg-strategierne. Parlamentet forkaster således ethvert 
forslag om en renationalisering af samhørighedspolitikken og navnlig af målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse, sådan som der selv i dag er visse medlemsstater, der 
foreslår. Ordføreren mener i den forbindelse, at man bør holde sig strengt til Kommissionens 
forslag, når det gælder indfasningsregionerne og de regioner, der har naturlige eller 
geografiske handicap. I sidstnævnte tilfælde er han af den opfattelse, at den planlagte ekstra 
samfinansiering på 5 % bør fordobles, når en region lider under de kumulerede virkninger af 
mere end et af disse handicap.

Når det gælder mål 3 om samarbejde, bør der være større fleksibilitet, navnlig med hensyn til 
søgrænserne, og der skal tages behørigt højde for behovet for at sørge for de perifere 
områders forbindelsesmuligheder.

Hvad angår styringen af den kommende regionalpolitik, har Parlamentet altid understreget, at 
der skal skabes en balance mellem en forenkling, som giver valuta for pengene, og behovet 
for at fastholde Fællesskabets indfaldsvinkel og partnerskab. Samhørighedspolitikken bør 
ikke gøres til 25 eller 27 "blankochecks", men skal snarere være en del af en 
sammenhængende indfaldsvinkel til opnåelsen af EU's store strategiske målsætninger, nemlig 
solidaritet, konkurrenceevne og bæredygtig udvikling. Dette kan kun ske ved hjælp af et tæt 
samarbejde mellem strategien på fælleskabsplan, på nationalt plan og på regionalt plan. 
Derfor lægges der vægt på fastholdelsen af Fællesskabets strategiske retningslinjer, de 
nationale strategiske referencerammer og principperne om partnerskab og ikke-
forskelsbehandling. Desuden skal den strategiske indfaldsvinkel omfatte de prioriteringer, 
som gør det muligt at føre EU-målene ud i livet på en retfærdig måde, når det gælder regional 

  
1 "Tilpasning af samhørighedspolitikken til det udvidede EU og til målsætningerne fra Lissabon og Göteborg", 
Notre Europe for Temaafdelingen for Struktur- og samhørighedspolitikker, Europa-Parlamentet, 
IP/B/REGI/ST/2004-008, januar 2005.
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programmering. En henvisning til øområder, tyndt befolkede områder og bjergområder bør 
således allerede være medtaget under de tematiske og territoriale prioriteringer, som er 
specificeret i de nationale strategiske referencerammer.

Derfor har Parlamentet i denne sammenhæng allerede givet klart udtryk for nødvendigheden 
af, at det bliver inddraget i den foreslåede årlige strategiske debat. Det ville dog være mere 
hensigtsmæssigt at sikre, at denne debat bliver bred ved at afholde et strategisk forum, som 
omfatter Parlamentet, Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne. Dette forum kunne 
finde sted to gange om året. På et sådant forum kunne man drøfte:
- regionalpolitikkens reelle bidrag til Lissabon-strategien og den evaluering, der er 

nødvendig for at forbedre dette bidrag;
- den reelle anvendelse af subsidiaritets-, proportionalitets- og partnerskabsprincipperne.

I den forbindelse er det nødvendigt at understrege vigtigheden af, at alle regionale og lokale 
aktører er kraftigt inddraget i politikkens gennemførelse. Bydimensionen skal således 
fremhæves, så byernes rolle defineres korrekt, og så man anlægger en sammenhængende 
indfaldsvinkel til byspørgsmålet. Det lader til, at et regionalt partnerskab skaber de mest 
egnede rammer for dette. Selv om Parlamentet har støttet og fortsat støtter en 
enkeltfondstilgang til programmeringen, lader det i den henseende også til at være 
hensigtsmæssigt at muliggøre krydsfinansiering (op til 10 %) mellem EFRU og ESF.

Hvad reserverne angår, er ordføreren af den opfattelse, at begge reserver spiller en rolle ,og at 
de begge bør bevares. Det er dog nødvendigt at ændre dem begge. Dette er navnlig tilfældet 
med fællesskabsreserven, der skal fungere som et incitament for medlemsstaterne til at 
forbedre deres resultater og opnå en reel vækst. Det nuværende system, hvor man blot 
belønner de bedste programmer i en medlemsstat, giver ikke nogen egentlig grund til at gøre 
væsentlige fremskridt, når det gælder udnyttelsesgrad, vækst eller resultater. Derfor skal de 
kriterier, der gælder for allokeringen af disse ressourcer, være både rimelige og objektive, så 
man fjerner enhver mistanke om, at pengene kun går til de mere velstående EU-lande. Hvad 
angår den nationale reserve til uforudsete udgifter, er det indlysende, at det er nødvendigt at 
lægge penge til side til lokale eller sektormæssige kriser. Det er dog nødvendigt at indføre et 
element af fleksibilitet i brugen af denne reserve.

Når det gælder de finansielle bidrag fra fondene, er Kommissionens foreslåede 
samfinansieringssatser, som stiger til 80 %, såfremt der er tale om konvergensmålet i 
samhørighedslande, helt i tråd med de opfordringer, som Europa-Parlamentet har fremsat ved 
flere lejligheder. Ordføreren har fra visse sider fået forslag om, at der skal gælde en maksimal 
sats på 85 %. Dette ville dog ændre balancen i forslaget som helhed og indebære en risiko for, 
at fondene blev betragtet som en simpel pengeoverførsel eller som et 
udviklingsstøtteinstrument. 

Et betydningsfuldt tilfælde er dog regioner, som hører under målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse, og som lider af et naturligt eller geografisk handicap. 
Ifølge forslagene vil disse regioner modtage yderligere 5 % i samfinansiering. I så fald vil det 
være logisk, at forhøjelsen kan fordobles til 10 %, hvis disse regioner lider af mere end et af 
disse handicap. Dette ville være relativt billigt og behøver ikke at være i strid med 
bestemmelsen om, at en forøgelse i områder med et geografisk eller naturligt handicap ikke 
må resultere i, at den samlede støtte til en prioritering overstiger 60 % af de offentlige udgifter 
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til denne prioritering. Dette forslag, som ordføreren har stillet, er i tråd med de nye 
bestemmelser i udkastet til forfatning.

Der henvises ikke til regionerne i den yderste periferi i beslutningen, da de efter ordførerens 
mening er tilstrækkeligt dækket i Kommissionens forslag.

Ordføreren er enig i Kommissionens forslag, når det gælder punktet om, at Fællesskabets 
samfinansiering udelukkende skal beregnes ud fra de samlede offentlige udgifter, og at der 
ikke skal tages højde for private forpligtelser. Ordføreren er dog klar over, at flere har 
fremført, at samfinansiering bør beregnes i procent af de samlede udgifter. Når man ser bort 
fra de væsentlige, forenklende aspekter i forslaget, er dette dog også mere realistisk. Private 
forpligtelser er altid teoretiske, og der er ikke nogen egentlig garanti for, at de konkret bliver 
til noget. Det er muligt at frigøre sig fra offentlige forpligtelser, men det er sværere, og det 
skal gøres offentligt. Der er således et vigtigt tillægselement i forslaget, nemlig at det tvinger 
de offentlige myndigheder til på forhånd at angive, hvor mange midler de regner med at 
forpligte, uden at der er mulighed for, at disse senere bliver erstattet af private investeringer, 
og at de offentlige midler bliver brugt på andre formål. Dette tillægselement, som
Fællesskabet sørger for, og det, som enhver ekstra privat investering reelt giver, er således 
meget mere gennemsigtigt.

Forslaget er desuden i tråd med Fællesskabets prioritering af at samle ressourcerne på større 
infrastrukturprojekter såsom forskning, transport og miljø, hvor de private investeringer ikke 
er særligt omfattende. Medtagelsen af et stort antal små projekter bliver afværget, og dermed 
undgås den spredningseffekt, som man har set under den nuværende programmeringsperiode, 
hvor strukturfondene blev udbetalt til for mange og med for små beløb. Endelig kan 
investorerne i visse mindre projekter med de nuværende regler høste et stort udbytte med en 
lille personlig finansiel forpligtelse. Med dette forslag bliver Fællesskabet fri for den byrde, 
det er at finansiere privat fortjeneste.

Af samme grund er ordføreren også modstander af at medtage momsindtægter eller 
boligudgifter, når Fællesskabets samfinansiering skal beregnes. Fællesskabsmidler bør 
benyttes til investeringer og ikke som tilbagebetaling til statskassen.

På trods af de forskellige forslag, som i øjeblikket overvejes, støtter ordføreren i princippet 
anvendelsen af N+2-reglen. Denne regel er faktisk noget, som Europa-Parlamentet konstant 
har opfordret til. Det har vist sig, at dens anvendelse ikke bare har været gavnlig for 
fællesskabsbudgettet, eftersom den skaber større klarhed og gennemsigtighed i dets 
gennemførelse, men at den også har været gavnlig for regionerne og medlemsstaterne. Det 
skyldes, at denne regel i sig selv har virket som et incitament til en effektiv gennemførelse af 
fonde og programmer inden for rammerne af regionalpolitikken. 

I Kommissionens forslag henvises der ikke til forbindelsen mellem regionalpolitik og 
konkurrencepolitik, sådan som det var tilfældet med de tidligere forordninger for 
programmeringsperioden 2000-2006. Der gives navnlig ingen oplysninger om forbindelsen 
med de kommende retningslinjer for regional statsstøtte. Dette er helt i tråd med den 
holdning, som Parlamentet tidligere har givet udtryk for, nemlig at den generelle forordning 
om strukturfondene ikke er det rette retsgrundlag for behandlingen af spørgsmålet om 
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sammenhængen mellem konkurrence og regionalpolitik.1 Det betyder dog, at et vigtigt 
element, som har indflydelse på vores kommende evne til at takle strukturproblemer, ikke 
defineres.

Derfor er det af afgørende betydning, at de pågældende generaldirektorater i Kommissionen 
så hurtigt som muligt gør sig nogle fælles overvejelser, så man navnlig sikrer fastholdelsen af 
princippet om territorial differentiering i de tilladte lofter for regional statsstøtte i et EU med 
27 medlemsstater. Enhver indfaldsvinkel, som reducerer disse lofter i konvergensregionerne, 
må afvises. Foruden denne målsætning bliver det nødvendigt at tage højde for princippet om
territorial samhørighed og sørge for en mere fordelagtig behandling af de regioner, der lider af 
naturlige eller geografiske handicap.

  
1 Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning (EF) om generelle bestemmelser for strukturfondene, 
(KOM(98)0131 - C4-0285/98 - 98/0090(AVC), A4-0391/98, 4. november 1998.
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BILAG

Finansielle konsekvenser af modforslagene (2007-2013)

Ordføreren har brugt tabellen ved udarbejdelsen af sin betænkning. Den medtages for at muliggøre en vurdering 
af ændringsforslagenes finansielle konsekvenser.
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Konvergensmål 264,0
Tilbagestående 
regioner

177,8 -38 % +168 %

Samhørigheds-
fonden

63,0 +5 %

Udfasning (statistisk 
virkning)

22,1 -100 % +32 %

Regioner i den 
yderste periferi

1,1

Konkurrenceevne-
mål

57,9

Indfasning 
(regioner, der har 
gjort fremskridt)

9,6 -100 % +10 %

Regional 
konkurrenceevne og 
beskæftigelse

48,3 -50 %

Territorialt 
samarbejdsmål

13,2

Indre grænser 4,7
Ydre grænser 1,6
Tværnationalt 6,3 -66 %
Interregionalt 0 4,3
Netværk 0,6
Teknisk bistand 1,0
Udgiftsområde 1b i 
alt

336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1

p.m :
Udgiftsområde 2 :
Udvikling af 
landdistrikter 
(ELFUL)

88,7

Tidligere - EUGFL-
U eller -G

87,3

LEADER+ 1,4
EFF 4,9
Udgiftsområde 4 : 
IPA

12,9 +63 %
~21

Udgiftsområde 1a : 
PROGRESS

0,6

Kilde: Europa-Kommissionen, EPRC-beregninger og Notre Europe
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