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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 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

***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)
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden
(KOM(2004)0494 – C6-0000/2006 – 2004/0166(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2004)0494) 1

– der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 
161, stk. 2 (C6-0000/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1,

– der henviser til henstilling fra Regionaludviklingsudvalget  og udtalelser ........  
(A6-0000/2006),

1. afgiver samstemmende udtalelse om forslag til Rådets forordning;

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

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

1. De grundlæggende mål med Samhørighedsfonden

Samhørighedsfonden blev oprettet i 1993 med Maastricht-traktaten inden for rammerne af 
forberedelsen af Den Økonomiske og Monetære Union. For at deltage i Den Økonomiske og 
Monetære Union skal medlemsstaterne nedbringe deres offentlige underskud og kontrollere 
deres offentlige gæld. Endvidere skal de mindre velstillede lande foretage store investeringer 
for at indhente de mest udviklede af deres naboer og øge deres vækstpotentiale.

Samhørighedsfonden er således oprettet med det formål at give de mindre velstillede lande
mulighed for at opfylde konvergenskriterierne, samtidig med at de ved hjælp af støtte fra 
Samhørighedsfonden kan fortsætte deres investeringer i infrastrukturerne.

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".

Formålet er således at oprette en fond, der kan supplere EU's andre udviklingsinstrumenter 
inden for miljø og transportinfrastrukturer af almen interesse, for at fremme økonomisk og 
social samhørighed samt solidaritet mellem medlemslandene.

Berettigede til støtte er kun de medlemslande, som har en bruttonationalindkomst (BNI) pr. 
indbygger på under 90 % af EU-gennemsnittet, og som har et program til opfyldelse af de 
kriterier for økonomisk konvergens, der er fastsat i artikel 104 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab.

2. Tilpasninger af forordningen om oprettelse af Samhørighedsfonden

Siden udvidelsen af EU den 1. maj 2004 omfatter Samhørighedsfonden for slutningen af 
perioden 2000-2006 de 10 nye medlemsstater såvel som de tre modtagermedlemsstater i EU-
15 (Spanien, Portugal, Grækenland). Irland har siden den 1. januar 2004 ikke modtaget støtte, 
og fra og med den 1. januar 2007 opfylder Spanien ikke længere kriterierne for at være 
berettiget til at modtage støtte fra Samhørighedsfonden.

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

Imidlertid er der foretaget væsentlige tilpasninger af forordningen i løbet af Parlamentets 
debat og forhandlingerne med de øvrige institutioner.
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Forhøjelsen af finansieringsrammen for Samhørighedsfonden fra 18 milliarder euro (for 
perioden 2000-2006) til 61.588.243.811 euro (58.308.243.811 euro + 3.250.000.000 euro til 
overgangsstøtte og specifik støtte i henhold til den generelle forordnings artikel 7a, stk. 3 til 
artikel 16, litra c) og d)) er vigtig, eftersom mere end halvdelen af medlemsstaterne vil 
modtage støtte fra fonden. Udvidelsen af anvendelsesområdet for Samhørighedsfondens 
foranstaltninger svarer til de tilsvarende bestem

melser 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 behov for finansiering i de støttemodtagende medlemsstater på 
områderne miljø og transport. Fællesskabsfinansieringen skal fordeles mere ligeligt mellem 
de berettigede sektorer inden for miljø- og transportområdet. 

De transeuropæiske transportnet, især projekterne af europæisk interesse, og 
miljøinfrastrukturerne vedbliver at være centrale prioriterede opgaver for 
Samhørighedsfonden. Som noget nyt fastsættes det i forordningen, at Samhørighedsfonden i 
overensstemmelse med Göteborg-målsætningerne skal øge sit bidrag til en bæredygtig 
udvikling. Fonden kan således herefter finansiere projekter inden for transportområdet, som 
ud over de transeuropæiske net vedrører jernbaner, sø- og lufttransport og indre vandveje, 
programmer for multimodal transport, bæredygtig transport i byer og miljømæssigt vigtige 
investeringer i bæredygtig udvikling såsom de centrale områder effektiv energiudnyttelse og 
vedvarende energi.

For perioden 2007-2013 forvaltes Samhørighedsfonden og EFRU efter ét 
programmeringssystem, når der er tale om transport- og miljøinfrastrukturer med henblik på 
at fremme synergien. Store projekter, hvis samlede udgifter overstiger 25 millioner euro, hvis 
der er tale om miljøområdet, og 50 millioner euro, hvis der er tale om andre områder, 
vedtages dog særskilt af Kommissionen, men forvaltes inden for de relevante programmer. 

Europa-Parlamentet har fremsat flere forslag, som bidrager til at udbygge forordningens 
ordlyd, idet de indeholder en understregning af emnerne miljøbeskyttelse, det vigtige 
handicapområde, procedureforenkling og gennemsigtighed, styrkelse af de regionale aktørers 
rolle samt indførelsen af et "belønningssystem". Som ordfører beklager jeg, at Rådet ikke har 
fundet anledning til at acceptere en række af disse forslag. 

Navnlig på handicapområdet har Parlamentet forslået, at der i artikel 2 om forordningens 
anvendelsesområde skulle henvises specifikt til handicappede. Rådet har afvist forslaget, idet 
det foretrak kun at indføje en enkelt henvisning i den generelle forordnings artikel 14. 

Til trods for forenklingen, decentraliseringen og den mere strategiske programmering finder 
jeg som ordfører det ønskeligt, om Kommissionen i programmeringsfasen udarbejder en liste 
over vejledende prioriteter for kvaliteten og evalueringen af projektresultaterne samt for 
effektiviteten af fællesskabsfinansieringen. Jeg har også foreslået indførelsen af et 
"belønningssystem" i form af en "fællesskabsreserve for kvalitet og resultater", som i 
perioden 2000-2006 kun er planlagt for strukturfondene (artikel 20, 48, 49 i forslaget til en 
generel forordning). Da Samhørighedsfonden har et andet formål end strukturfondene, som er 
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beregnet til at træde i stedet for de nationale budgetudgifter til støtte for projekter i de 
medlemsstater, der modtager støtte, uden at gøre forskel på de enkelte regioner, er 
Samhørighedsfonden af afgørende betydning for perioden 2007-2013, idet mere end 
halvdelen af medlemsstaterne som følge af udvidelsen vil modtage støtte derfra. Endvidere 
bliver fællesskabsfinansieringen tre gange større end i den foregående periode. Det er således 
vigtigt, at Samhørighedsfondens bidrag til virkeliggørelsen af den økonomiske og sociale 
samhørighed evalueres korrekt, og at de lande, der gør de største fremskridt, belønnes. 
Desværre har Rådet ikke fundet anledning til at acceptere de nævnte forslag. 

Som ordfører har jeg støttet indførelsen af reglen om automatisk frigørelse (N+2) i 
forbindelse med Samhørighedsfonden, hvilket i forvejen gælder EFRU og ESF, og det ville 
have været et incitament til en hurtig anvendelse af Samhørighedsfondens midler.
Erfaringerne fra den nuværende periode har vist, at denne regel muliggør øget effektivitet, 
omhu og præcision i forberedelsen af projekter og i forvaltningen af strukturfondene. 
Imidlertid har Rådet besluttet at indføre regel N+3 i en overgangsperiode for at tage hensyn til 
forvaltningsproblemerne i de store projekter.

Sammenfattende skal det understreges, at 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. 


