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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forberedelse af den samstemmende udtalelse om Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for 2007-2013 (Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og 
beskæftigelse)
(2006/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og 
beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013" (KOM(2005)0299),

– der henviser til artikel 23 og 24 i forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og til sin beslutning af 6. juli 2005 om dette forslag1,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og til sin beslutning af 6. juli 2005 om dette forslag2,

– der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden og til 
sin beslutning af 6. juli 2005 om dette forslag3,

– der henviser forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond og til sin beslutning af 6. juli 2005 om dette forslag4,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en 
europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde og til sin beslutning af 6. juli 2005 
om dette forslag5,

– der henviser til EF-traktatens artikel 158,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i marts 2005,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. 
marts 2000,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde "Vækst 
og beskæftigelse: en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien"
(KOM(2005)0024),

– der henviser til de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse af 12. april 2005
(KOM(2005)0141),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. maj 2005 "Tredje situationsrapport om 
samhørighed: på vej mod et nyt partnerskab for vækst, beskæftigelse og samhørighed"

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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(KOM(2005)0192),

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i december 2005 om de 
finansielle overslag,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Göteborg den 15. og 16. 
juni 2001,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2003 om integrering af ligestillingsaspektet i 
Europa-Parlamentet1,

– der henviser til rammestrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005)
(KOM(2000)0335), Kommissionens arbejdsprogrammer for 2001, 2002, 2003, 2004 og 
2005 (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) og årsberetningerne om 
lige muligheder for kvinder og mænd i Den Europæiske Union 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004 og 2005 (KOM(2000)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 
og KOM(2005)0044),

– der henviser til EF-traktatens artikel 161,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

A. der henviser til, at retningslinjerne for samhørighedspolitikken er et vigtigt led i en 
europæisk politik, der skal tage de globale udfordringer op,

B. der er klar over, at udfordringerne til den europæiske samhørighedspolitik har fået en helt 
ny kvalitet med EU's udvidelse med 10 (12) nye medlemsstater,

C. der på baggrund heraf glæder sig over, at alle involverede er parate til at føre parallelle 
forhandlinger om den interinstitutionelle aftale, forordningerne og retningslinjerne for 
ikke at lægge hindringer i vejen for en hurtig afslutning af lovgivningsprocessen

D. der i den forbindelse understreger, at en sådan procedure gør det det betydeligt 
vanskeligere at inddrage arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige organisationer, kommuner 
og regioner i udformningen af programmerne, men at Parlamentet vil styrke denne 
inddragelse,

E. der forventer, at Rådet i fremtiden vil leve bedre op til sit europæiske ansvar,

F. der henviser til, at reformen af strukturpolitikken i den kommende 
programmeringsperiode 2007-2013 tager sigte på en mere strategisk målsætning for at 
undgå, at konkrete aktioner kommer til at modvirke hinanden,

G. der henviser til, at der bør lægges større vægt på byerne i den europæiske strukturpolitik 
med henblik på at sikre på den ene side, at de tætbefolkede områder bliver bedre i stand til 
at udfylde deres centrale rolle i forbindelse med højnelse af den europæiske 
konkurrenceevne, og på den anden side, at der kan tages bedre fat om de problemer, der er 
specifikke for byerne, som f.eks. social udstødelse,

  
1 EFT C 61 E af 10.3.2004, s. 384.
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H. der henviser til, at byområderne og de omkringliggende landdistrikter bør betragtes som et 
sammenhængende økonomisk område, der har behov for en mere koordineret og 
symbiotisk udviklingsstrategi,

I. der henviser til, at bestræbelserne på at realisere Lissabon-strategien ikke må føre til en 
svækkelse af den sociale, økonomiske og regionale samhørighed i EU,

J. der henviser til, at bevillingerne til strukturpolitikken er meget små i betragtning af den 
kraftige forøgelse af velstandskløften som følge af udvidelsen, og at de derfor i endnu 
højere grad bør koncentreres om de mest nødvendige og de mest effektive 
foranstaltninger,

K. der glæder sig over, at samhørigheds- og regionalpolitikken behandles som en helhed,

L. der henviser til vigtigheden af at mindske forskellene mellem medlemsstaterne på den ene 
side og forskellene mellem europæiske regioner på den anden side,

M. der understreger, at det er nødvendigt, at der rettidigt afsættes tilstrækkelige bevillinger, 
således som det har gjort opmærksom på det i sine beslutninger om de finansielle overslag 
(beslutning af 8. juni 2005 om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 
2007-20131, af 1. december 2005 om den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren2 og af 18. januar 2006 om Det Europæiske Råds holdning 
til de finansielle overslag og fornyelsen af den interinstitutionelle aftale for perioden 
2007-20133),

N. der henviser til, at det regionale samarbejde udgør en vigtig del af strukturpolitikken, som 
bør have tildelt passende bevillinger og inddrages i den samlede strategiske planlægning,

1. understreger, at Kommissionens forslag til de strategiske retningslinjer fastlægger 
Fællesskabets prioriterede opgaver med henblik på at fremme en afbalanceret, harmonisk 
og bæredygtig udvikling og tager sigte på opfyldelse af målsætningerne fra Lissabon og 
Göteborg;

2. er af den opfattelse, at retningslinjerne ikke må indskrænke forordningerne vedrørende de 
enkelte fonde, men bør tydeliggøre EU's strategiske prioriteringer, og henviser i den 
forbindelse til nødvendigheden af, at regionerne råder over tilstrækkelig fleksibilitet til at 
kunne reagere specifikt på regionernes specifikke behov;

3. gør i den forbindelse opmærksom på, hvor forskellige behovene er i industriregioner, 
landdistrikter, byer og byområder, tyndt befolkede regioner og regioner i den yderste 
periferi samt ø-, bjerg- og grænseregioner;

4. gør dog opmærksom på, at gennemførelsen af Lissabon-strategien først og fremmest er en 
opgave for medlemsstaterne, og at samhørighedspolitikken kun kan inddrages i 
forbindelse med dens oprindelige målsætninger om opfyldelse af Lissabon-
målsætningerne;

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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5. tager afstand fra øremærkning som middel til at opfylde Lissabon-målsætningerne inden 
for rammerne af samhørighedspolitikken;

6. gør opmærksom på, at Parlamentet ikke accepterer indførelse af forskellige retsnormer
inden for rammerne af samhørighedspolitikken;

7. konstaterer, at den undtagelsesordning for anvendelsen af n+2-reglen frem til 2010, som 
Rådet har foreslået, anses for nødvendig;

8. glæder sig over sammenkædningen af øget beskæftigelse og øget produktivitet;

9. anser det for nødvendigt at anvende de knappe bevillinger intelligent, effektivt og 
koncentreret for at opnå størst mulig europæisk merværdi i stedet for at følge 
"vandkandeprincippet";

10. understreger endnu en gang betydningen af et godt partnerskab mellem alle involverede, 
kræver, at dette partnerskab forankres tydeligt i forordninger og retningslinjer, og støtter 
således en styrkelse af civilsamfundet;

11. opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte offentlig-private partnerskaber som 
finansieringsinstrument og til ikke at behandle medlemsstaterne forskelligt; støtter i den 
forbindelse udtrykkeligt de muligheder, der åbnes med Jessica-, Jeremy- og Jasper-
initiativerne;

12. glæder sig over, at retningslinjerne er koncentreret om tre prioriteringer, og opfordrer 
udtrykkeligt til, at der for alle tre prioriteringers vedkommende altid tages hensyn til, at 
der bør være lige muligheder for kvinder og mænd;

Europa og dets regioner et mere attraktivt sted at investere og arbejde

13. støtter valget af en bæredygtig transportinfrastruktur, der også omfatter fremme af 
jernbaneinfrastruktur og offentlig personnærtransport;

14. mener, at det især er vigtigt at udvikle transportinfrastrukturen ved EU's tidligere ydre
grænse til de lande, der nu er nye medlemsstater, og mellem medlemsstaterne, hvor dette
endnu ikke er sket i tilstrækkelig grad;

15. understreger, at bæredygtig udvikling, navnlig i de nye medlemsstater, betyder, at 
miljøbestemmelserne vedrørende vand, affald og luft samt natur- og artsbeskyttelse 
overholdes, og kræver bæredygtig omgang med naturressourcerne, især vand;

16. mener helt klart, at det bør være muligt at lade fondene gennemføre interventioner inden 
for det energipolitiske område, og støtter udtrykkeligt anvendelsen af vedvarende 
energikilder inden for el-, varme- og transportsektoren;

17. gør i denne forbindelse opmærksom på nødvendigheden af at udnytte en samordnet 
byudvikling og udvikling af byområderne til at forbedre energieffektiviteten;

18. kræver styrkelse af den bæredygtige udvikling af byområderne og de særlige forbindelser 
mellem byer og deres opland;
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Bedre viden og innovation til sikring af vækst

19. glæder sig over den særlige fokusering på forskning og udvikling (FoU), især støtten til 
etablering af kompetenceklynger og til små og mellemstore virksomheder og 
informations- og kommunikationsteknologisektoren;

20. gør opmærksom på den nære sammenhæng mellem FoU og uddannelse og opfordrer 
Kommissionen til at skabe enkle og gennemskuelige muligheder for fælles finansiering 
over forskellige fonde i forbindelse med samordnede projekter;

21. gentager kravet om, at alle regioner skal have mulighed for at gennemføre projekter inden 
for FoU og informations- og kommunikationsteknologi på de samme betingelser;

Flere og bedre job

22. understreger betydningen af investeringer i menneskelige ressourcer, især med henblik på 
den demografiske udvikling i samfundet i de kommende år;

23. kræver, at ESF støtter de af medlemsstaternes politikker, der er i overensstemmelse med 
de integrerede retningslinjer og anbefalinger inden for rammerne af den europæiske 
beskæftigelsesstrategi og med Fællesskabets relevante målsætninger på området social 
integration, antidiskrimination, fremme af ligestilling og almen og faglig uddannelse;

24. glæder sig over de tre prioriterede indsatsområder i forbindelse med de 
beskæftigelsespolitiske retningslinjer og understreger, at der i den forbindelse på ingen 
måde må ske en forringelse af arbejdstagernes situation;

25. opfordrer Kommissionen til at redegøre for, hvad den forstår ved en "livscyklustilgang til 
arbejdet"; formoder, at det skal forstås som projekter, der især tager sigte på at støtte unge, 
kvinder og ældre arbejdstagere;

26. kræver i denne forbindelse mere støtte til projekter vedrørende "livslang læring", såvel 
hvad angår støtte til forbedring af uddannelsesinfrastrukturer og forbedring af 
arbejdstagernes kvalifikationer, som hvad angår støtte til anvendelse af nye metoder 
allerede i skole- og førskoleperioden;

27. fremhæver, at velkvalificerede arbejdstagere ikke først uddannes under 
erhvervsuddannelsen, men at grundstenen lægges allerede i barne- og ungdomsårene, og 
forventer derfor, at adgangen til førskolefaciliteter og skoleuddannelse forbedres;

28. forventer, at videreuddannelse og livslang læring betragtes som investering i mennesker 
og derfor ikke betragtes som og lægges til støtte, som eventuelt skal indberettes;

29. opfordrer Kommissionen til især i forbindelse med udvikling af menneskelige ressourcer 
at støtte medlemsstaternes samarbejde og på passende vis udbrede kendskabet til de mest 
innovative projekter blandt samhørighedspolitikkens aktører; gør opmærksom på den 
særlige betydning, der tillægges informationsudvekslingen mellem de gamle og de nye 
medlemsstater;

30. glæder sig over muligheden for at investere i sundhedsinfrastruktur og forebyggelse af 
sundhedsrisici;
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31. opfordrer Kommissionen til at sikre, at de strategiske retningslinjer kun indeholder 
punkter, der også kan støttes igennem strukturfondsinterventioner;

32. opfordrer Kommissionen til i tilfælde af manglende overholdelse af følgende kriterier:

• bæredygtig udvikling

• integrering af kønsaspektet

• rettighederne i EF-traktatens artikel 13 (forbud mod forskelsbehandling på grund af 
handicap, race, køn, religion eller seksuel orientering)

• miljøretten

at kræve forbedringer eller eventuelt kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt;

Samhørighedspolitikkens territoriale dimension

33. understreger principielt betydningen af målet om territorial samhørighed som et 
nødvendigt og uundværligt supplement til målet om økonomisk og social samhørighed;

34. kræver endnu en gang en styrkelse af støtten til byområderne; anser det i den forbindelse 
for nødvendigt, at regionerne udviser fleksibilitet ved udviklingen af projekter, da det ikke 
nødvendigvis kan forudses ved en støtteperiodes begyndelse, hvilke byområder der får 
behov for støtte til deres projekter i periodens løb;

35. bekræfter sin støtte til det grænseoverskridende samarbejde som et væsentligt instrument 
for den europæiske integration og kræver, at der tages passende hensyn til bl.a. områderne 
kultur, miljø, udveksling mellem myndigheder, forebyggelse af katastrofer og 
sundhedsbeskyttelse inden for rammerne af dette instrument;

36. opfordrer medlemsstaterne til i hvert af deres operationelle programmer at prioritere 
innovative foranstaltninger og transnationalt samarbejde;

37. kræver klare og gennemsigtige regler for kontrollen med anvendelsen af bevillingerne;

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

Forskellene i EU er blevet væsentlig større efter udvidelsen til 25 medlemsstater i maj 2004. 
Bulgariens og Rumæniens forestående tiltrædelse vil yderligere forstærke disse forskelle. 
Bevillingerne i de finansielle overslag til den nye programmeringsperiode for strukturfondene 
vokser derimod ikke i samme takt som befolkningen i områder, hvis BNI udgør under 75 % af 
fællesskabsgennemsnittet. Mens befolkningstallet i mål-1-områderne ("konvergens") vokser 
med 46 %, vil bevillingerne til strukturfondene kun stige med 31 % som følge af den 
gældende aftale om de finansielle overslag. Europa-Parlamentet forsøger som led i 
forhandlingerne om den interinstitutionelle aftale om de finansielle overslag at arbejde hen 
imod en forhøjelse af bevillingerne til strukturfondene, således som det blev formuleret i 
Böge-betænkningen. Europa-Parlamentet bestræber sig på at få programmerne til at begynde i 
regionerne så tidligt som muligt.

Retsgrundlag

De forstærkede forskelle stiller Den Europæiske Union over for den store udfordring, der 
består i at sikre, at den nye strukturpolitik fortsat fremmer målet i traktatens artikel 158, dvs. 
at styrke den økonomiske og sociale samhørighed og formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer.

På baggrund heraf er det så meget desto vigtigere at anvende de knappe midler intelligent, 
effektivt og koncentreret. Et vigtigt instrument med henblik herpå er Fællesskabets strategiske 
retningslinjer, som nævnes i artikel 23 og 24 i forslaget til forordning om generelle 
bestemmelser for strukturfondene (KOM(2004)0492). De danner i henhold til de nævnte 
artikler rammen om fondenes aktiviteter og vedtages efter proceduren med samstemmende 
udtalelse, jf. traktatens artikel 161, inden for en frist på tre måneder fra ikrafttrædelsen af 
forordningen om generelle bestemmelser for strukturfondene.

Retningslinjernes formål

Fællesskabets strategiske retningslinjer har til formål i højere grad at koncentrere 
samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013 om at øge den europæiske konkurrenceevne 
med henblik på at skabe vækst og beskæftigelse. For at nå dette mål satser Fællesskabet først 
og fremmest på viden, innovation og udnyttelse af den menneskelige kapital.

Retningslinjerne, som gælder for flere fonde, skal i den forbindelse sikre, at de nationale 
strategiske rammeplaner og dermed de operationelle programmer i højere grad fokuserer på 
Lissabon- og Göteborg-strategierne. Kommissionen håber, hvad programmeringsniveauet 
angår, især,

a) at samhørighedspolitikkens strategiske dimension styrkes

b) at aktørerne på stedet i højere grad gør Lissabon- og Göteborg-strategiernes mål til deres 
egne.

Med henblik herpå foreslås det i retningslinjerne, at midlerne fra de samfinansierede 
programmer målrettes mod følgende tre prioriterede hovedopgaver:

1. at øge medlemsstaternes, regionernes og byernes tiltrækningskraft ved at forbedre deres 
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tilgængelighed, sikre, at der står serviceydelser til rådighed i tilstrækkelig kvalitet og mængde, 
og bevare potentialerne i deres miljøer

2. at tilskynde til innovation og opmuntre iværksætterånd og at stimulere væksten i 
videnøkonomien ved at sikre, at der er kapacitet til forskning og innovation, herunder inden 
for ny informations- og kommunikationsteknologi

3. at skabe flere og bedre job ved at gøre det mere tiltrækkende for folk at søge ansættelse 
eller påbegynde selvstændig erhvervsaktivitet, forbedre medarbejdernes og virksomhedernes 
tilpasningsevne og øge investeringerne i menneskelig kapital.

De horisontale aspekter, der tages i betragtning i retningslinjerne, er først og fremmest 
byernes bidrag til vækst og beskæftigelse, støtte til erhvervsmæssig diversificering i 
landdistrikter og grænseoverskridende og tværregionalt samarbejde.

Europa-Parlamentets holdning og anbefalinger

Europa-Parlamentet glæder sig over, at de strategiske retningslinjer fastlægger Fællesskabets 
prioriterede områder, når det gælder støtte til en afbalanceret, harmonisk og bæredygtig 
udvikling.

Før Europa-Parlamentet træffer afgørelse om sin samstemmende udtalelse om de strategiske 
retningslinjer, jf traktatens artikel 161, ønsker det at gøre opmærksom på nogle punkter, som 
har særlig betydning for, om den nye strukturpolitik på basis af de strategiske retningslinjer 
bliver en succes.

Det er prisværdigt, at samhørighedspolitikken i højere grad skal afpasses efter Lissabon-
strategien, men man bør i den forbindelse være opmærksom på, at gennemførelsen af 
Lissabon-strategien først og fremmest er en opgave for medlemsstaterne. 
Samhørighedspolitikken kan ikke erstatte medlemsstaternes indsats, som er nødvendig inden 
for mange politikområder, hvis Lissabon-strategiens ambitiøse mål skal nås. F.eks. kan de 
europæiske strukturfonde ikke direkte bidrage til at mindske antallet af personer med kort 
skolegang, således som det kræves i retningslinjerne. Her er der først og fremmest brug for 
medlemsstaternes indsats. Her bør der ikke vækkes falske forhåbninger.

Desuden må Lissabon-strategien, dvs. den samlede europæiske konkurrenceevne, ikke 
fremmes på bekostning af målet om større økonomisk og social samhørighed, men skal til 
enhver tid bidrage til styrkelse heraf inden for rammerne af de strategiske retningslinjer.

Lissabon-strategien skal i den forbindelse være parallel med Göteborg-strategien for 
bæredygtig økonomisk udvikling. Göteborg-strategien er ikke underordnet Lissabon-
strategien. Strukturfondene må kun anvendes til foranstaltninger, der er forenelige med 
Göteborg-strategiens mål. Mange ikke-statslige organisationer har, vel nok med rette, 
kritiseret, at dette ikke i tilstrækkelig grad kommer til udtryk i de strategiske retningslinjer.

I denne forbindelse er der grund til at se kritisk på Kommissionens forslag om øremærkning 
af bevillingerne. Det forekommer vanskeligt at skelne mellem foranstaltninger, der bidrager 
til Lissabon-strategien, på den ene side, og foranstaltninger, der ikke bidrager til denne 
strategi, på den anden side. En øremærkning af strukturfondsbevillingerne indebærer desuden 
en risiko for, at regionerne ikke får mulighed for at udvise den fleksibilitet ved udformningen 
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af programmerne, der er nødvendig, hvis de skal tage højde for de lokale og regionale behov. 
Desuden bør det undgås, at der på grund af øremærkningen opbygges et nyt 
kontrolbureaukrati, som vanskeliggør hurtig udarbejdelse af programmerne og gennemførelse 
af projekterne.

Af særlig stor betydning er det i den forbindelse, hvem der bestemmer, hvilke foranstaltninger 
der falder ind under Lissabon-strategien. F.eks. synes Kommissionens formand, som er 
initiativtager til øremærkningen, at være af den opfattelse, at udbygningen af den 
transeuropæiske transportinfrastruktur ikke hører ind under Lissabon-strategien. Dette 
standpunkt kan der måske sættes spørgsmålstegn ved.

En anden mangel ved Kommissionens foreliggende forslag om de strategiske retningslinjer er, 
at der ikke i tilstrækkelig grad tages hensyn til byerne. Tætbefolkede byområder har på grund 
af de økonomiske og sociale forskelle en række problemer, f.eks. tæt trafik, høj kriminalitet 
og dårlig miljøkvalitet, som i højere grad bør tages op. Det er ønskeligt, at støtten til 
byområderne øges. Jessica-initiativet er i denne forbindelse et vigtigt skridt i den rigtige 
retning.

Også partnerskabsprincippet er et vigtigt punkt set ud fra Europa-Parlamentets synspunkt. 
Betingelserne for omfattende inddragelse af arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige 
organisationer og kommuner inden for rammerne af partnerskabsprincippet kunne næppe 
være mindre gunstige. Der er ikke megen tid til at forberede programmerne. Derfor foregår 
forhandlingerne om den interinstitutionelle aftale og forhandlingerne om forordningerne og 
retningslinjerne parallelt, mens medlemsstaterne og deres regioner allerede bestræber sig på 
så vidt muligt at indkredse de spørgsmål, der skal behandles i de nye programmer.

Så meget desto vigtigere er det under disse omstændigheder at fastholde 
partnerskabsprincippet, som i Europa-Parlamentets øjne er en vigtig faktor, hvis 
programmerne gennemførelse skal forløbe tilfredsstillende. Det er absolut nødvendigt, at alle 
involverede på stedet på såvel lokalt som regionalt plan, herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet, inddrages i planlægningen og gennemførelsen af programmerne. Dette er en 
absolut forudsætning for, at målet for de strategiske retningslinjer kan nås, dvs. at aktørerne 
på stedet i højere grad følger Lissabon-strategien.

En vellykket gennemførelse af programmerne i en tid, hvor der er lavvande i de offentlige 
kasser, kan efter Europa-Parlamentets opfattelse også opnås ved at fremme privat 
medfinansiering på projektniveau. Dog er det vigtigt, at additionalitetsprincippet overholdes 
den forbindelse, dvs. at medlemsstaterne altid støtter strukturpolitikken med offentlige midler 
sammen med EU. Offentlig-private partnerskaber anvendes desværre kun yderst sjældent i 
forbindelse med strukturfondene, fordi det rejser en række uløste juridiske spørgsmål. Europa-
Parlamentet opfordrer Kommissionen til at bidrage til at skabe et passende retsgrundlag i 
medlemsstaterne.

Strukturfondene kan også yde et bidrag til økonomisk og social ligestilling af kvinder. Der er 
gjort gode erfaringer med fællesskabsinitiativet Equal, som bør videreføres i den nye 
programmeringsperiode. Dette bør også afspejles i de strategiske retningslinjer. I den 
forbindelse ville det især være ønskeligt, at udvekslingen af bedste praksis via 
erfaringsnetværker fortsat anvendes som et vigtigt instrument.

Her skal der ikke mindst endnu en gang henvises til planerne fra Det Europæiske Råds møde i 
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december 2005 om inden for rammerne af samhørighedspolitikken at indføre forskellige 
retsnormer for de gamle og de nye medlemsstater. Det afviser Europa-Parlamentet. Kun 
undtagelsen vedrørende anvendelse af n+2-reglen frem til 2010 anses for nødvendig. Hvad 
angår samfinansieringssatser, momsstøtte og socialt boligbyggeri, bør der gælde de samme 
regler i hele EU.

Kommissionen har i forbindelse med styrkelse af de menneskelige ressourcer først og 
fremmest fokuseret på arbejdstagernes fleksibilitet i hele EU. Her skal der naturligvis tages 
hensyn til,

1. at den nødvendige transportinfrastruktur forefindes; den lader ofte meget tilbage at 
ønske, især i grænseregionerne

2. at fleksibilitet også kan medføre, at afvandring fra bestemte regioner rammer disse 
meget hårdt og kan resultere i "affolkningsprocesser"; i sådanne tilfælde kan det være 
nyttigt at styrke regionernes potentiale for at afværge alt for stor afvandring.

Temaet "territorial samhørighed" er heller ikke blevet behandlet tilstrækkeligt i
Kommissionens retningslinjer. Det har Regionsudvalget også påpeget i sin udtalelse. Europa-
Parlamentet kunne også overtage denne holdning i sin udtalelse (se punkt 34 og 36).

Europa-Parlamentet føler sig forvisset om, at Kommissionen og Rådet vil tage hensyn til dets 
anbefalinger, som er nødvendige, hvis Europa-Parlamentet skal kunne afgive samstemmende 
udtalelse om de strategiske retningslinjer.


