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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling
(KOM(2004)0495 – C6–0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0495)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 
artikel 162 og artikel 299, stk. 2 (C6-0089/2004),

– der henviser til EF-traktatens artikel 160,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

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

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at der ikke finder nogen form for 
forskelsbehandling sted på grund af køn, 
race, etnisk oprindelse, religion, eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under de forskellige stadier af 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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gennemførelsen af EFRU og de andre 
strukturfonde, især  med hensyn til 
adgangen til fondene.

Ændringsforslag 2
Betragtning 5

(5) Det afgørende for, om foranstaltninger, 
der får støtte fra EFRU, gennemføres 
effektivt, er, at de pågældende territoriale 
og samfundsøkonomiske parter, navnlig de 
regionale og lokale myndigheder, har en 
sund forvaltning og et godt partnerskab.

(5) Det afgørende for, om foranstaltninger, 
der får støtte fra EFRU, gennemføres 
effektivt, er, at de pågældende territoriale 
og samfundsøkonomiske  parter samt 
miljøorganisationer, navnlig de regionale 
og lokale myndigheder, har en sund 
forvaltning og et godt partnerskab.

Begrundelse

Miljøorganisationer skal involveres fuldt ud på lige fod med arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske parter.

Ændringsforslag 3
Betragtning 6

(6) På baggrund af erfaringer og resultater 
fra Urban-initiativet, jf. artikel 20, stk. 1, 
litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 
1260/1999 af 21. juni 1999 om generelle 
bestemmelser om strukturfondene, bør 
bymæssige anliggender opprioriteres ved 
fuldt ud at integrere dem i de operationelle 
programmer, der modtager støtte fra 
EFRU.

(6) På baggrund af erfaringer og resultater 
fra Urban-initiativet og fra interventioner 
under mål 2 i byområder i vanskeligheder, 
jf. artikel 20, stk. 1, litra b), i Rådets 
forordning (EF) nr. 1260/1999 af 
21. juni 1999 om generelle bestemmelser 
om strukturfondene, bør bymæssige 
anliggender, herunder niveauet for 
investeringer i bæredygtig bymæssig
udvikling opprioriteres ved fuldt ud at 
integrere dem i de operationelle 
programmer, der modtager støtte fra 
EFRU.

Begrundelse

Den bymæssige dimension kan kun styrkes, hvis der garanteres et tilstrækkeligt 
investeringsniveau i bæredygtig bymæssig udvikling.

Ændringsforslag 4
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Betragtning 10

(10) EFRU skal kunne tage højde for 
problemet med, at områder med ekstrem 
lav befolkningstæthed ligger afsides og har 
dårlige forbindelser til store markeder, jf. 
protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse. EFRU 
skal ligeledes kunne tage højde for de 
særlige problemer, som visse øer, 
bjergområder og tyndt befolkede områder 
har, fordi deres geografiske placering 
bremser udviklingen.

(10) EFRU skal kunne tage højde for 
problemet med, at områder med ekstrem 
lav befolkningstæthed ligger afsides og har 
dårlige forbindelser til store markeder, jf. 
protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse. EFRU 
skal ligeledes kunne tage højde for de 
særlige problemer, som øer, bjergområder 
og tyndt befolkede områder har, fordi deres 
geografiske placering bremser udviklingen.

Begrundelse

Det er passende, at fjerne adjektivet "visse" i overensstemmelse med artikel III-220 i 
forfatningstraktaten.

Ændringsforslag 5
Artikel 2

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 i 
overensstemmelse med EU's strategi for 
bæredygtig udvikling ved at mindske 
regionale forskelle og understøtte regionale 
økonomiers strukturelle udvikling og 
tilpasning, herunder omlægning af 
industriområder i nedgang.

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:
(a) tilgodese behovet for at øge 
konkurrenceevnen og innovationen, skabe 
langsigtede beskæftigelsesmuligheder og 
fremme social inddragelse og lighed 
mellem mænd og kvinder og opnå 
miljømæssige forbedringer med 
gennemførelsen af Fællesskabets 
miljøbestemmelser;
(b) tilgodese behovet for at fjerne de 
barrierer, som handicappede personer 
står over for, når de forsøger at få adgang 
til varer og tjenesteydelser og bebyggede 
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områder ved at sikre, at tilgængelighed er 
en betingelse for, at projekter kan 
modtage midler fra fondene.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 2, litra a

a) erhvervsinvesteringer a) erhvervsinvesteringer i 
overensstemmelse med de prioriteringer, 
der fremgår af artikel 2;

Begrundelse

Formålet er at præcisere betydningen af" erhvervsinvesteringer".

Ændringsforslag 7
Artikel 3, stk. 2, litra c

c) andre udviklingsinitiativer, herunder 
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter, 
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde og lokale udviklingsfonde, 
rentegodtgørelse, lokale tjenesteydelser og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

c) andre udviklingsinitiativer, herunder 
tjenesteydelser til virksomheder, udvikling 
og forbedring af finansieringsinstrumenter, 
såsom risikovillig kapital, lån og 
garantifonde, rentegodtgørelse, lokale 
tjenesteydelser og fælles lokale initiativer, 
etablering af netværk og samarbejde 
mellem regioner, byer og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører

Begrundelse

Territorialt samarbejde kan ikke begrænses udelukkende til udveksling af erfaringer, men bør 
tværtimod øge i intensitet.

Ændringsforslag 8
Artikel 4, indledning

I forbindelse med målet "konvergens" skal 
støtten fra EFRU koncentreres om at 
fremme en bæredygtig integreret 
økonomisk udvikling regionalt og lokalt 
ved at mobilisere og styrke den 
eksisterende kapacitet ved hjælp af 
programmer, der har til formål at 
modernisere og diversificere de regionale 

I forbindelse med målet "konvergens" skal 
støtten fra EFRU koncentreres om at 
fremme en bæredygtig integreret 
økonomisk udvikling regionalt, lokalt og i  
byerne ved at mobilisere og styrke den 
eksisterende kapacitet ved hjælp af 
programmer, der har til formål at 
modernisere og diversificere de regionale 
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økonomiske strukturer, navnlig inden for 
følgende områder:

økonomiske strukturer, navnlig inden for 
følgende områder:

Ændringsforslag 9
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, vandhåndtering og 
vandkvalitet, rensning af byspildevand og 
luftkvalitet, integreret 
forureningsforebyggelse og -kontrol, 
oprydning og rensning af forurenede 
lokaliteter og landområder, fremme af 
biodiversitet og naturbeskyttelse, 
bæredygtig anvendelse af naturlige 
ressourcer, støtte til små og mellemstore 
virksomheder med henblik på at fremme 
bæredygtige produktionsmønstre ved 
indførelse af omkostningseffektive 
miljøforvaltningssystemer og anvendelse af 
forureningsforebyggende teknologier;

Begrundelse

Målet er at fremme rammedirektivet for vandpolitik, at fjerne de skader, som 
miljøpåvirkninger forårsager, og at fremme bæredygtig anvendelse af naturlige ressourcer 
(herunder foranstaltninger, der kan reducere affaldsmængden, fremme effektiv 
energiudnyttelse osv.)

Ændringsforslag 10
Artikel 4, nr. 5

5) Turisme, herunder markedsføring af 
natur- og kulturressourcer som potentiale 
for udvikling af bæredygtig turisme, 
beskyttelse og styrkelse af kulturarven med 
henblik på at fremme den økonomiske 
udvikling og støtte til et øget udbud af 
turistydelser ved hjælp af nye og mere 
eksklusive tjenesteydelser

5) Turisme, herunder markedsføring af 
natur- og kulturressourcer som potentiale 
for udvikling af bæredygtig turisme, 
beskyttelse og styrkelse af den fysiske arv 
og kulturarven med henblik på at fremme 
den økonomiske udvikling og støtte til et 
øget udbud af turistydelser ved hjælp af 
nye og mere eksklusive tjenesteydelser

Begrundelse

Den fysiske (herunder den naturlige) arv bør tages i betragtning.
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Ændringsforslag 11
Artikel 4, nr. 10 a (nyt)

10a) Offentlig sikkerhed, herunder 
investeringer i infrastruktur og teknologi 
for at forbedre kontrollen over territoriet, 
forhindre at kriminalitet bræder sig i 
økonomien og fremme lovlydighed.

Begrundelse

Organiseret kriminalitet er en af de væsentligste årsager til den manglende udvikling i nogle 
europæiske regioner.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 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 og 
udbygge infrastruktur til beskyttelse af 
biodiversitet og styrkelse af Natura 2000, 
som bidrager til bæredygtig udvikling og 
diversificering af landdistrikter; 
foranstaltninger bør bl.a. rettes mod: 
- turisme, herunder fremme af de 
naturlige og kulturelle aktivers potentiale 
for udvikling af bæredygtig turisme;
- hjælp til at forbedre udbuddet af 
turismetjenesteydelser gennem nye 
tjenester med høj merværdi;
- beskyttelse og forøgelse af kulturarven 
som støtte for økonomisk udvikling.

Begrundelse

Investeringer i biodiversitet og Natura 2000 er ikke kun forbundet med direkte økonomiske 
fordele. Turisme og fremme af naturlige og kulturelle aktiver spiller en vigtig rolle for 
forbedringen af regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Denne forudsætning er blevet 
accepteret under de nugældende strukturfonde, og den er på vellykket vis blevet brugt til at nå 
fondenes målsætninger.

Ændringsforslag 13
Artikel 5, stk. 2, litra c
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c) fremme renere offentlig transport i 
byområder

c) fremme miljøvenlig offentlig transport;

Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 3, litra a

a) styrke sekundære transportnet ved at 
forbedre forbindelsen til transeuropæiske 
net, til regionale jernbaneknudepunkter, 
lufthavne og havne eller til multimodale 
transportcentre ved at etablere radiale 
forbindelser til større jernbanelinjer og 
fremme anvendelsen af regionale og lokale 
indre vandveje

a) styrke sekundære transportnet ved at 
forbedre forbindelsen til transeuropæiske 
net, til regionale jernbaneknudepunkter, 
lufthavne og havne eller til multimodale 
transportcentre ved at etablere radiale 
forbindelser til større jernbanelinjer og 
fremme anvendelsen af regionale og lokale 
indre vandveje, kystfart, bådforbindelser 
til mindre øer og tværgående 
luftforbindelser mellem primære og 
sekundære lufthavne;

Begrundelse

Dette ville sikre, at visse søfarts- og luftfartsforbindelser i Europas perifere kystområder ikke 
forsømmes.

Ændringsforslag 15
Artikel 6, stk. 1, indledning

1) udvikling af grænseoverskridende 
økonomiske og sociale aktiviteter gennem 
fælles strategier for bæredygtig territorial 
udvikling, navnlig ved at:

1) udvikling af grænseoverskridende 
økonomiske, sociale og miljømæssige
aktiviteter gennem fælles strategier for 
bæredygtig territorial udvikling, navnlig 
ved at:

Ændringsforslag 16
Artikel 6, stk. 1, litra b

b) anspore til beskyttelse og fælles 
forvaltning af miljøet

b) anspore til beskyttelse og fælles 
forvaltning af miljøet samt 
risikoforebyggelse

Begrundelse

Naturlig risikoforebyggelse har klare grænseoverskridende dimensioner og bør også omfattes 
af EFRU's indsatsområde. 
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Ændringsforslag 17
Artikel 6, stk. 2, litra b

b) bedre transportmuligheder, herunder 
investeringer i dele af det transeuropæiske 
net i grænseområder, bedre lokale og 
regionale forbindelser til nationale og 
tværnationale netværk og centre, større 
interoperabilitet mellem nationale og 
regionale systemer og fremme af 
avancerede kommunikations- og 
informationsteknologier

b) bedre transportmuligheder, herunder 
investeringer i dele af det transeuropæiske 
net i grænseområder, bedre lokale og 
regionale forbindelser til nationale og 
tværnationale netværk og centre, større 
interoperabilitet mellem nationale og 
regionale systemer, oprettelse og udvikling 
af motorveje til søs og fremme af 
avancerede kommunikations- og 
informationsteknologier

Begrundelse

Motorveje til søs er et af de vigtigste elementer i den europæiske transportstrategi, og det er 
vigtigt at fremme disse for at reducere overbelastningen af vejene og luftforurening.

Ændringsforslag 18
Artikel 6, stk. 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, klimaændringer, 
forurening af hav og indre vandveje, 
forebyggelse af og beskyttelse mod 
erosion, jordskælv, vulkanudbrud, laviner, 
skovbrande og ørkendannelse. 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

Ændringsforslag 19
Artikel 6, stk. 2, litra d a (nyt)

da) beskyttelse og styrkelse af kulturarven 
i forbindelse med bæredygtig økonomisk 
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udvikling

Begrundelse

Dette aktivitetsområde kan ikke begrænset udelukkende til lokalt eller regionalt plan. Der er 
klare eksempler på, at tværnationalt samarbejde om problemløsning og udveksling af god 
praksis skaber en betydelig europæisk merværdi.

Ændringsforslag 20
Artikel 6, stk. 3

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

3) Forbedring af de regionalpolitiske 
resultater gennem øget brug af netværk og 
erfaringsudveksling mellem regionale og 
lokale myndigheder med fokus på emner 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 
8, 9, 10 og 11, herunder 
netværkssamarbejdsprogrammer, der 
omfatter hele Fællesskabet, og 
foranstaltninger, der indebærer 
undersøgelse, dataindsamling, observation 
og analyse af udviklingstendenser i 
Fællesskabet.

Begrundelse

Dette samarbejde bør ikke begrænses udelukkende til byområder, men bør omfatte 
landområder, regioner, der er afhængige af fiskeri samt områder med naturbetingede 
handicap.

Ændringsforslag 21
Artikel 8, stk. 1

1. I tilfælde af foranstaltninger, der 
omfatter byfornyelse, jf. artikel 25, stk. 4, 
litra a), og artikel 36, stk. 4, litra b), i 
forordning (EF) nr. …, yder EFRU støtte 
til fælles udarbejdelse af integrerede 
strategier for, hvordan den høje 
koncentration af økonomiske, 
miljømæssige og sociale problemer i 
byområder tackles.

1. I tilfælde af foranstaltninger, der 
omfatter bæredygtig byudvikling, jf. artikel 
25, stk. 4, litra a), og artikel 36, stk. 4, litra 
b), i forordning (EF) nr. …, yder EFRU 
støtte til fælles udarbejdelse af integrerede 
strategier for, hvordan bæredygtig vækst 
styrkes samt for, hvordan den høje 
koncentration af økonomiske, 
miljømæssige og sociale problemer i 
byområder tackles.

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, genanvendelse af forladte 

Dette kan omfatte istandsættelse af fysiske 
faciliteter, genanvendelse af forladte 
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industrigrunde, bevarelse og udvikling af 
den historiske og kulturelle arv kombineret 
med foranstaltninger, der fremmer 
iværksætterlyst, lokal beskæftigelse og 
udvikling af lokalsamfundet samt levering 
af tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer.

industrigrunde, bevarelse og udvikling af 
den historiske og kulturelle arv kombineret 
med foranstaltninger, der fremmer 
innovation og videnøkonomi, 
iværksætterlyst, lokal beskæftigelse og 
udvikling af lokalsamfundet samt levering 
af tjenesteydelser til befolkningen, hvor der 
tages højde for ændrede demografiske 
strukturer.

Begrundelse

Eftersom byerne spiller en afgørende rolle for den regionale udvikling, er det vigtigt, at 
strukturfondenes midler udtrykkeligt forbindes med de bymæssige behov af hensyn til 
samhørighedspolitikkens effektivitet og byernes bidrag til Lissabon- og Göteborg-målene. 
Dette kan opnås ved at indføre en handlingsplan for bæredygtig byudvikling, der bør omfatte 
byfornyelsesforanstaltninger, men som også bør gå et skridt videre.

Ændringsforslag 22
Artikel 8, stk. 2

2. EFRU's finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", som er 
omfattet af forordning (EF) nr. .. om Den 
Europæiske Socialfond, forhøjes til 10 % 
af det pågældende prioriterede område 
uanset artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. …. 

2. EFRU's finansiering af foranstaltninger i 
forbindelse med målet "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse", som er 
omfattet af forordning (EF) nr. .. om Den 
Europæiske Socialfond, forhøjes til 20 % 
af det pågældende prioriterede område 
uanset artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. …. 

Begrundelse

På baggrund af de positive erfaringer med URBAN-initiativet for byområder, bør EFRU 
kunne støtte ESF-foranstaltninger i byområder op til 20%, således at disse byer på en mere 
fleksibel måde kan fastsætte, hvilke foranstaltninger der er hensigtsmæssige for at løse de 
lokale problemer.

Ændringsforslag 23
Artikel 9, afsnit 3

Medlemsstater og regioner skal sikre, at 
der er komplementaritet og sammenhæng 
mellem foranstaltninger, der 
medfinansieres af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 

Medlemsstater og regioner skal inden for 
rammerne af de operationelle 
programmer i henhold til artikel 36 i 
Rådets forordning (EF) (.....) sikre, at der 
er komplementaritet og sammenhæng i 
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Landdistrikterne og Den Europæiske 
Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne ved udarbejdelsen af 
operationelle programmer angive klare 
kriterier for, hvornår der er tale om 
foranstaltninger, der modtager støtte fra 
henholdsvis EFRU, jf. denne artikel, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne, jf. artikel 49, stk. 1, 
litra a), b) og i), i forordning (EF) nr. .. for 
så vidt angår landdistrikterne, og Den 
Europæiske Fiskerifond, jf. artikel … i 
forordning (EF) nr. …, for så vidt angår 
fiskeriafhængige områder.

henhold til 
samordningsforanstaltningerne i artikel 
25, stk. 4, litra c), i samme forordning  
mellem foranstaltninger, der 
medfinansieres af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Fiskerifond på den ene side, og 
foranstaltninger, der medfinansieres af 
EFRU på den anden side. Ved 
foranstaltninger under nr. 1, 3 og 5 skal 
medlemsstaterne og regionerne ved 
udarbejdelsen af operationelle programmer 
angive klare kriterier for, hvornår der er 
tale om foranstaltninger, der modtager 
støtte fra henholdsvis EFRU, jf. denne 
artikel, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne, jf. artikel 
49, stk. 1, litra a), b) og i), i forordning 
(EF) nr. .. for så vidt angår landdistrikterne, 
og Den Europæiske Fiskerifond, jf. artikel 
… i forordning (EF) nr. …, for så vidt 
angår fiskeriafhængige områder. 
Endvidere bør der træffes 
foranstaltninger  for løbende og 
efterfølgende kontroller af 
komplementaritet og kohærens. 

Begrundelse

Her er hovedformålet at sikre sammenhæng og komplementaritet mellem de to fonde. En 
henvisning til medlemsstaterne og regionerne ville være i overensstemmelse med punktets 
indledning, hvor begge kategorier nævnes.

Ændringsforslag 24
Artikel 12, nr. 6, litra e a (nyt)

ea) en redegørelse fra samtlige af de 
medlemsstater, der har været med til at 
fremlægge det operationelle program 
over, hvordan de regionale og lokale 
myndigheder har til hensigt at deltage i 
programmets forberedelsesfase, og hvilke 
opfølgningsprogrammer de har planlagt i 
henhold til artikel 10 i Rådets forordning 
(EF) (....);
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Begrundelse

Det er vigtigt, at bestemmelserne for partnerskabet overholdes af medlemsstaterne inden for 
rammerne af målet "europæisk territorialt samarbejde". Kommissionen skal derfor kræve, at 
alle medlemsstater angiver, hvordan de har til hensigt at lade disse bestemmelser finde 
anvendelse. Dette bør være et krav for godkendelse  af forslag til operationelle programmer.

Ændringsforslag 25
Artikel 14, stk. 3

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ...

3. Hver medlemsstat, som deltager i det 
operationelle program, udpeger 
repræsentanter til overvågningsudvalget, jf. 
artikel 64 i forordning (EF) nr ... og sørger 
dermed for, at de relevante regionale og 
lokale myndigheder på hensigtsmæssig vis 
er repræsenterede

Begrundelse

I overensstemmelse med partnerskabsprincippet og subsidiaritetsprincippet skal 
medlemsstaterne sørge for, at de lokale og regionale myndigheder på hensigtsmæssig vis er 
repræsenterede i overvågningsudvalget.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling blev oprettet i 1975 efter den første udvidelse af 
EU, og den skal "bidrage til at udligne de største regionale skævheder" (artikel 160 i EF-
traktaten).

Solidariteten mellem EU-landene er et bærende element i skabelsen af EU. Det er også rigtigt, 
at hvis EU kun var et frihandelsområde, ville samhørighedspolitikken kunne begrænses til 
omfordeling af midler til de ringest udviklede regioner eller lande for at kompensere for 
forskellene i indkomster. EU har imidlertid andre ambitioner. Det er lige så meget et politisk 
projekt som et socialt og økonomisk projekt. Dermed er samhørighedspolitikken et instrument 
for en udviklingsmodel, hvor solidaritet og samarbejde spiller aktive roller.1

Udvidelsen har medført, at de regionale forskelle er blevet større end nogensinde før. 
Kommissionen har derfor udarbejdet et forslag til en ny forordning om Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU) med henblik på at rationalisere målene og tilpasse dem til 
Lissabon- og Göteborg-målene.

EFRU bidrager til finansieringen af tre nye mål.

Mindre udviklede regioner vil blive omfattet af målet "konvergens", som EFRU har et bredt 
interventionsområde over for. Dette skal sætte regionerne i stand til at udnytte og modernisere 
deres ressourcer og satse på bæredygtig udvikling (artikel 4)

Målet "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" (artikel 5) har tre temaer, nemlig 
innovation og videnøkonomi, miljø og risikominimering samt adgang til transport og 
telekommunikationsydelser

Målet "europæisk territorialt samarbejde" (artikel 6) bygger på de positive resultater fra 
Interreg III. Det består af tværnationale, grænseoverskridende, og interregionale komponenter 
med udgangspunkt i en række tiltag, som er præget af Lissabon- og Göteborg-spørgsmålene .

Forordningen indeholder også særlige bestemmelser for områder med særlige territoriale 
karakteristika (artikel 8-11).

Med hensyn til byområder (artikel 8) skal EFRU yde "støtte til fælles udarbejdelse af 
integrerede strategier for, hvordan den høje koncentration af økonomiske, miljømæssige og 
sociale problemer i byområder tackles". Indsatsen i byområder integreres således i de 
operationelle programmer, som finansieres af EFRU, og der findes ikke længere særlige 
programmer såsom Urban-initiativet.
EFRU yder også støtte til landdistrikter og fiskeriafhængige områder (artikel 9).  
Foranstaltningerne sigter på at fremme områdernes økonomisk diversificering. 
Medlemsstaterne og regionerne skal sikre, at der er komplementaritet og sammenhæng 
mellem på den ene side foranstaltninger, der medfinansieres af Den Europæiske 

  
1 Undersøgelse af hvordan samhørighedspolitikken er blevet tilpasset det udvidede EU og  Lissabon- og  
Göteborg-målene - ”Notre Europe”, M. Jouen.
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Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og foranstaltninger, der medfinansieres af 
Den Europæiske Fiskerifond, og på den anden side programmer, der medfinansieres af EFRU.

Endvidere yder EFRU støtte, inden for målet "konkurrencedygtighed" til regionale 
programmer i områder med naturbetingede handicap (artikel 10).

Endelig yder EFRU særlig støtte til fjernområder (artikel 11), uanset om de er omfattede af 
konvergensmålet eller ej.

Vurdering af forslaget

Ordføreren mener, at det i Kommissionens forslag på effektiv og afbalanceret vis er lykkedes 
at skabe sammenhæng mellem samhørighedspolitikken og Lissabon- og Göteborg-målene, 
dvs. konkurrenceevne, beskæftigelse, social integration, miljøbeskyttelse og risikominimering 
og videnøkonomi.

I denne forbindelse vil ordføreren understrege nogle af de mest relevante forslag:
- Prioritering af foranstaltninger, der vedrører forskning og innovation, både i henhold til 

målet "konvergens" og målet "konkurrenceevne og beskæftigelse".
- Opmærksomhed omkring problemerne med bæredygtig udvikling gennem 

foranstaltninger, der vedrører miljø, transport, energi, risikominimering og håndtering af 
naturbetingede risici.

- Hensyn til adgangsproblemer inden for målet "konkurrenceevne og beskæftigelse"
- Fremme af territorialt samarbejde som det tredje mål, især anerkendelse af maritime 

grænser i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde.

Ordføreren sætter også pris på understregningen af enkelte grundlæggende principper i 
samhørighedspolitikken såsom koncentration, additionalitet og partnerskab.

Ordføreren mener dog, at der bør foretages visse ændringer, især følgende:

• Princippet om ikke-forskelsbehandling og ligestilling
Det er vigtigt at tilføje en henvisning til princippet om ikke-forskelsbehandling og 
ligestilling i adgangen til EFRU og til strukturfondene generelt (ændringsforslag 1)

• Handicappede
Ordføreren er enig i, at EFRU bør være et vigtigt instrument til at mindske og lette den 
sociale udstødelse af handicappede på alle livets områder. Udover ovennævnte 
henvisning til princippet om ikke-forskelsbehandling vil ordføreren tilføje et mål 
yderligere, i artikel 2, hvor EFRU's formål fastsættes, nemlig en forpligtelse til at 
fjerne barrierer for handicappede (ændringsforslag 5)

• Miljø og kulturarv
Henvisningen til fremme af biodiversitet og udvikling af ny infrastruktur i forbindelse 
med Natura 2000 er glædelig. Der bør dog tilføjes yderligere ændringsforslag for at 
værne om, beskytte og forbedre miljøet (ændringsforslag 3, 5, 9 ,10, 13, 15, 18 og 21) 
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og kulturarven (ændringsforslag 12 og 19) i forbindelse med målet "en bæredygtig 
udvikling", som Kommissionen også nævner.
Ordføreren mener desuden, at aktører på miljøområdet bør involveres i lige så høj grad 
som andre regionale og socioøkonomiske parter i forvaltningen af 
EFRU-foranstaltninger (ændringsforslag 2).

• Byområder
Selvom de ressourcer, der er øremærket til den bymæssige politik, er mere omfattende 
end i Urban-initiativet, mener ordføreren dog, at byområderne bør tildeles flere 
ressourcer gennem:
° en højere øvre grænse for EFRU-støtte til ESF-finansierede foranstaltninger i 

byområder (ændringsforslag 22)
° et tilstrækkeligt investeringsniveau for bæredygtig byudvikling (ændringsforslag 

3)
° en større involvering af de lokale myndigheder i forberedelsen af de nationale 

referencerammer, således at partnerskabsprincipperne respekteres.

• Sikkerhed
I forbindelse med konvergensmålet mener ordføreren, at det er vigtigt at tilføje en 
henvisning i de mål, der fastsættes i artikel 4, til den offentlige sikkerhed, som en 
garanti for, at organiseret kriminalitet ikke trænger sig ind i økonomien og i 
strukturfondenes foranstaltninger (ændringsforslag 11).

• Søtransport
Ordføreren mener, at det være fordelagtigt at udvide anvendelsesområderne for 
målene konkurrenceevne og territorialt samarbejde til også at omfatte søtransport, med 
særlig henvisning til de såkaldte motorveje til søs (ændringsforslag 14-17).
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