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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.



PR\614785DA.doc 3/6 PE 374.111v01-00

DA

INDHOLD

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 4

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................5



PE 374.111v01-00 4/6 PR\614785DA.doc

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
(00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (00000/2006 – C6-0000/0000),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0495)2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 67,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Regionaludviklingsudvalget
(A6-0000/2006),

1. godkender den fælles holdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-
traktatens artikel 254, stk. 1;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

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

  
1 Vedtagne tekster af 6.7.2005, P6_TA(2005)0279.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Europa-Parlamentet vedtog under førstebehandlingen en række vigtige ændringsforslag til 
Kommissionens oprindelige forslag, der tog sigte på at tilpasse lovgivningen vedrørende 
strukturfondene og især Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for at imødekomme 
behovene i en ret ændret Union.

Erfaringerne fra den seneste programmeringsperiode og nu inden for den udvidede Union har 
vist, at det i stigende grad er vigtigt at beskytte miljøet og samtidig sikre økonomisk vækst, 
forbedre adgangen for handicappede til offentligt finansierede faciliteter, der sikrer 
ligebehandling og fjerner forskelsbehandling i alle dens afskygninger. En bæredygtig 
udvikling er kun et levedygtigt koncept, hvis det er fast forankret i respekten for disse 
grundlæggende principper.

Hvis det er korrekt, at man i løbet af den kommende programmeringsperiode skal gøre en 
særlig indsats for at gøre det muligt for et større antal tilbagestående og underudviklede 
regioner at nå op på samme niveau som i de mere udviklede regioner, har jeg som ordfører 
næret et stort ønske om, at man i vidst mulig omfang undgår diskriminerende foranstaltninger, 
som tilgodeser den ene eller anden gruppe medlemsstater. Dette var og vil være et vigtigt 
punkt, som Parlamentet har forsvaret i sine forhandlinger med Rådet, og udvalget kan med en 
vis tilfredshed konstatere, at den fælles holdning er blevet tilpasset på tilfredsstillende vis.

Det er indlysende, at det ville være ulogisk af mig at foregive, at jeg er helt og aldeles tilfreds. 
På trods af omkostningerne ved udvidelsen, det øgede antal mindre udviklede regioner, den 
ekstra indsats, der skal gøres, hvis vore strukturpolitikker skal blive en succes, har vi 
ressourcer, som er 0,04 % mindre end dem, som Kommissionen havde foreslået med støtte fra 
Parlamentet. Forhandlingerne om de finansielle overslag og den interinstitutionelle aftale var 
vanskelige, og hvis de trak i langdrag, hvilket ville betyde eventuelle forsinkelser i forbindelse 
med forberedelsen af den kommende programmeringsperiode, bør det understreges, at det 
ikke var Parlamentets skyld. Vi har været konsekvente i vore krav og samarbejdsvillige i vore 
forhandlinger med både Rådets formandskab og Kommissionen. Det var denne 
samarbejdsånd, der førte til de positive resultater, som vi har opnået. I den forbindelse var det 
en af vore fortjenester, at vi opnåede en betydelig forhøjelse af de finansielle ressourcer
bestemt til territorial samhørighed, som er et mål, hvis fulde betydning træder frem i 
forbindelse med udvidelsen. 

Jeg har ved flere lejligheder hævdet, at det i perioder med budgetmæssige stramninger er 
vigtigt, at man ikke spreder sin energi men hele tiden koncentrerer sig om den nært 
forestående opgave. Det er grunden til, at jeg har bakket op om Kommissionens synspunkt, 
nemlig at den indsats, der gøres for at opnå målet med regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse, bør tage sigte på de tre prioriteter, der er opført i Kommissionens forslag. Jeg 
kan med en vis sikkerhed sige, at dette mål takket være vore interventioner fortsat udgør et 
vigtigt element i regionalpolitikken, og at en stor del af de disponible ressourcer vil blive 
koncentreret om disse prioriteter i overensstemmelse med Parlamentets ønsker.  

Parlamentet har ikke kun været heldig med at opnå de nødvendige ændringer i forbindelse 
med miljøbeskyttelse og de andre ovennævnte punkter. Dets stemme er blevet hørt inden for 
partnerskabsområderne, hvor der i henhold til hovedforordningen forventes større deltagelse 
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af civilsamfundet og ngo'er. Sikkerhedsspørgsmålet, som er af allerstørste betydning for at 
undgå infiltrering og misbrug af vore midler via organiseret kriminalitet, vil blive taget op i en 
erklæring fra Kommissionen. 

På baggrund af forhandlingernes vellykkede udfald, som blev beskrevet kort ovenfor, tøver 
ordføreren ikke med at henstille, at Rådets fælles holdning godkendes uden ændringer.


