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(Retsakter hvis offentliggùrelse er obligatorisk)

RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1260/1999
af 21. juni 1999
om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af
Det Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 161,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til samstemmende udtalelse fra
Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),
og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1) Ifùlge traktatens artikel 158 skal Fñllesskabet

udvikle og fortsñtte sin indsats for at styrke sin
ùkonomiske og sociale samhùrighed, og det skal
navnlig strñbe efter at formindske forskellene
mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst
begunstigede områder eller ùer, herunder landdistrikterne, og ifùlge artikel 159 skal Fñllesskabet
stùtte denne indsats med den virksomhed, som
det udùver gennem strukturfondene, Den
Europñiske Investeringsbank (EIB) og andre
eksisterende finansielle instrumenter;

(2) i henhold til artikel 19 i Rådets forordning

(EéF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel
som med interventionerne fra Den Europñiske
Investeringsbank og de ùvrige eksisterende finansielle instrumenter (5) skal Rådet på forslag af

(1) EFT C 176 af 9.6.1998, s. 1.
(2) Overensstemmende udtalelse afgivet den 6. maj 1999
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 74.
(4) EFT C 373 af 2.12.1998, s. 1.
(5) EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 3193/94 (EFT L 337 af
24.12.1994, s. 11).

Kommissionen senest den 31. december 1999 på
ny gennemgå den pågñldende forordning; for at
gùre fñllesskabsbestemmelserne mere gennemsigtige bùr bestemmelserne for strukturfondene
samles i en enkelt forordning, og forordning
(EéF) nr. 2052/88 og Rådets forordning (EéF)
nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemfùrelsesbestemmelser til forordning (EéF)
nr. 2052/88 for så vidt angår samordningen af de
forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den
Europñiske Investeringsbank og de ùvrige eksisterende finansielle instrumenter (6) bùr derfor
ophñves;
(3) i medfùr af artikel 5 i protokol nr. 6 til akten

vedrùrende éstrigs, Finlands og Sveriges tiltrñdelse, om sñrlige bestemmelser for mål nr. 6
inden for rammerne af strukturfondene i Finland
og Sverige bùr protokollen tages op til fornyet
behandling samtidig med forordning (EéF)
nr. 2052/88 inden udlùbet af 1999;

(4) med henblik på at styrke koncentrationen og for-

enkle strukturfondenes indsats bùr antallet af prioriterede mål begrñnses i forhold til forordning
(EéF) nr. 2052/88; disse mål bùr defineres som
udvikling og strukturtilpasning i regioner med
udviklingsefterslñb, ùkonomisk og social omstilling i områder med strukturproblemer og tilpasning og modernisering af uddannelses-, erhvervsuddannelses- og beskñftigelsespolitikker og
-systemer;

(5) med bestrñbelserne på at styrke den ùkonomiske

og sociale samhùrighed sùger Fñllesskabet også
at fremme en harmonisk, afbalanceret og bñredygtig erhvervsudvikling, en hùj grad af beskñftigelse, lige muligheder for mñnd og kvinder og
en hùj grad af beskyttelse og forbedring af miljùet; indsatsen bùr isñr integrere miljùbeskyttelseskrav i fastlñggelsen og gennemfùrelsen af

(6) EFT L 374 af 31.12.1988, s. 1. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 3193/94.
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strukturfondenes aktioner og bidrage til at fjerne
uligheder mellem og fremme lige muligheder for
mñnd og kvinder; fondenes indsats kan ligeledes
gùre det muligt at bekñmpe enhver forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse,
handicap eller alder, bl.a. gennem en vurdering
af behovene, de finansielle incitamenter og et
udvidet partnerskab;

(6) den kulturelle udvikling, kvaliteten af det natur-

lige og anlagte miljù og leveforholdenes kvalitative og kulturelle dimension og udviklingen af
turismen bidrager til ùkonomisk og socialt at
gùre regionerne mere attraktive, idet disse forhold kan medvirke til at skabe varige arbejdspladser;
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gennem en forbedring af effektiviteten af strukturerne for produktion, forarbejdning og afsñtning
af landbrugs- og skovbrugsprodukter, og til at
udvikle landdistrikternes eget potentiel; EUGFL,
Garantisektionen, bùr bidrage til at gennemfùre
det prioriterede mål vedrùrende ùkonomisk og
social omstilling i områder med strukturproblemer i overensstemmelse med Rådets forordning
(EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om stùtte til
udvikling af landdistrikterne fra Den Europñiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget
(EUGFL) og om ñndring og ophñvelse af visse
forordninger (1);

(11) de nñrmere bestemmelser for hver fond fastlñg-

ges i gennemfùrelsesbeslutninger, der vedtages i
henhold til traktatens artikel 37, 148 og 162;

(12) der bùr fastlñgges kriterier for definitionen af
(7) Den Europñiske Fond for Regionaludvikling

(EFRU) bidrager isñr til at gennemfùre målet
vedrùrende udvikling og strukturtilpasning i
regioner med udviklingsefterslñb og ùkonomisk
og social omstilling i områder med strukturproblemer;

stùtteberettigede områder og regioner; de prioriterede områder og regioner i Fñllesskabet bùr
derfor udpeges på grundlag af det fñlles system
for klassifikation af regioner, der benñvnes
»nomenklatur for statistiske territoriale enheder
(NUTS)«, og som er udarbejdet af De Europñiske Fñllesskabers Statistiske Kontor i samarbejde med medlemsstaternes statistiske institutter;

(8) Den Europñiske Socialfonds (ESF) opgaver bùr

tilpasses for at tage hensyn til og ivñrksñtte Fñllesskabets beskñftigelsesstrategi;

(9) strukturafsnittet af den fñlles fiskeripolitik, der

udgùr en selvstñndig strukturpolitik, har vñret
en del af strukturfondenes regelsñt siden 1993;
strukturfondenes indsats bùr viderefùres gennem
det finansielle instrument for udvikling af fiskeriet (FIUF); FIUF-interventioner i mål nr. 1 indgår i programmeringen af dette mål, og interventioner uden for mål nr. 1 skal vñre et enkelt program i den berùrte medlemsstat;

(13) regioner med udviklingsefterslñb bùr defineres

som regioner med et BNP pr. indbygger på under
75 % af gennemsnittet for Fñllesskabet; for at
sikre en effektiv koncentration af interventionerne er det nùdvendigt, at Kommissionen nùje
overholder disse kriterier på grundlag af objektive statistiske oplysninger; regionerne i den yderste periferi og de områder med meget lav befolkningstñthed, der er omfattet af mål nr. 6 som
omhandlet i protokol nr. 6 til akten vedrùrende
éstrigs, Finlands og Sveriges tiltrñdelse i perioden 1995-1999, bùr også vñre omfattet af mål
nr. 1 i nñrvñrende forordning;

(14) områder under ùkonomisk og social omstilling

(10) Fñllesskabet har ivñrksat en reform af den fñlles

landbrugspolitik, som indebñrer strukturforanstaltninger og ledsageforanstaltninger med henblik på at udvikle landdistrikterne; Den Europñiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget
(EUGFL), Udviklingssektionen, skal i den forbindelse fortsat bidrage til virkeliggùrelsen af det
prioriterede mål vedrùrende udvikling og strukturtilpasning i regioner med udviklingsefterslñb

bùr defineres som områder, hvis industri- og servicesektorer undergår socioùkonomiske ñndringer, landdistrikter i tilbagegang, vanskeligt stillede byområder og kriseramte fiskeriområder;
det bùr sikres, at indsatsen effektivt koncentreres
om de områder i Fñllesskabet, der er hårdest
ramt; områderne bùr fastlñgges af Kommissionen på forslag af og i snñvert samråd med medlemsstaterne;

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 11.
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(15) for at sikre, at fondenes indsats får fñllesskabs-

karakter, bùr områder, hvis industrisektor undergår socioùkonomiske ñndringer, og landdistrikter
i tilbagegang så vidt muligt fastlñgges ud fra
objektive indikatorer, der anvendes på Fñllesskabsplan; det bùr endvidere fastsñttes, at den
befolkningsandel, der omfattes af dette prioriterede mål, i alt på fñllesskabsniveau vejledende
udgùr omkring 10 % af den samlede befolkning i
Fñllesskabet, for så vidt angår industriområder,
5 % for landdistrikter, 2 % for byområder og
1 % for fiskeriområder; for at sikre, at hver medlemsstat yder et rimeligt bidrag til den samlede
koncentrationsindsats, må den mulige maksimale
nedsñttelse af mål nr. 2's dñkning i 2006 som
omhandlet i nñrvñrende forordning, i forhold til
retten til stùtte under mål nr. 2 og nr. 5b i 1999
som omhandlet i forordning (EéF) nr. 2052/88
ikke overstige en tredjedel, udtrykt i befolkningstal;
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og bùr derfor andrage mindst 5 % af strukturfondenes samlede bidrag;

(19) de regioner, der i 1999 er omfattet af et priorite-

ret mål, men som ikke opfylder kriterierne for
ret til stùtte, bùr modtage en gradvis aftagende
overgangsstùtte; denne stùtte skal i 2000 vñre
lavere end i 1999;

(20) der bùr fastsñttes bestemmelser om fordeling af

disponible midler; de fordeles en gang om året,
og en vñsentlig del af midlerne tildeles regioner
med udviklingsefterslñb, herunder områder, der
modtager overgangsstùtte;

(21) der bùr afhñngigt af den nationale absorberings(16) for at opnå en effektiv programmering bùr de

regioner med udviklingsefterslñb, hvis BNP pr.
indbygger er på under 75 % af gennemsnittet i
Fñllesskabet, svare til de områder, som medlemsstaterne yder stùtte til i henhold til traktatens
artikel 87, stk. 3, litra a), under hensyn til eventuelle sñrlige foranstaltninger, der er vedtaget i
medfùr af traktatens artikel 299, stk. 2, til fordel
for fjernområderne (de franske oversùiske departementer, Azorerne, Madeira og De Kanariske
éer); der bùr også i vid udstrñkning vñre sammenhñng mellem de områder, der undergår ùkonomiske og sociale ñndringer, og de områder,
som medlemsstaterne yder stùtte til i henhold til
traktatens artikel 87, stk. 3, litra c); Fñllesskabets mål bùr vñre at ùge sammenhñngen i slutningen af perioden 2000-2006 ved hjñlp af en
passende indsats fra medlemsstaterne i forhold til
deres nuvñrende situation;

evne fastsñttes et generelt loft for, hvor stort et
samlet årligt belùb en medlemsstat må modtage
fra strukturfondene efter denne forordning Ð
sammen med stùtte fra Samhùrighedsfonden;

(22) Kommissionen bùr fastlñgge en vejledende forde-

ling af de disponible forpligtelsesbevillinger til
hvert af de prioriterede mål, idet den lñgger hensigtsmñssige objektive kriterier til grund; 4 % af
de bevillinger, der tildeles medlemsstaterne under
den vejledende fordeling, bùr Kommissionen fordele midtvejs; i betragtning af den sñrlige indsats
for fredsprocessen i Nordirland bùr Peace-programmet viderefùres indtil 2004; et sñrligt
bistandsprogram bùr etableres for perioden
2000-2006 for de svenske NUTS II-regioner, som
ikke er omfattet af den i artikel 3, stk. 2,
omhandlede liste, og som opfylder kriterierne i
artikel 2 i protokol nr. 6 til akten om éstrigs,
Sveriges og Finlands tiltrñdelse;

(17) målet vedrùrende tilpasning og modernisering af

uddannelses-, erhvervsuddannelses- og beskñftigelsespolitikker og -systemer indgår finansielt i
de regioner og områder, som ikke er dñkket af
mål nr. 1; mål nr. 3 omfatter også en referenceramme, der skal sikre sammenhñng med alle
aktioner vedrùrende menneskelige ressourcer i en
og samme medlemsstat;

(23) 5,35 % af alle disponible forpligtelsesbevillinger

afsñttes til Fñllesskabsinitiativer og 0,65 % til
nyskabende aktioner og teknisk bistand;

(24) strukturfondenes bevillinger bùr reguleres med

(18) interventioner fra Den Europñiske Socialfond

(ESF) under mål nr. 2 bùr vedrùre regionale og
lokale aktioner, der svarer til de sñrlige forhold i
hvert område under mål nr. 2, og som koordineres med interventionerne fra andre strukturfonde;
hvert bidrag fra ESF til et enhedsprogrammeringsdokument for mål nr. 2 bùr vñre tilstrñkkelig hùjt til, at det berettiger sñrskilt forvaltning,

en fast procent med henblik på programmeringen, og reguleringen bùr om nùdvendigt kunne
tilpasses teknisk inden den 31. december 2003;

(25) grundprincipperne for reformen af strukturfon-

dene i 1998 skal fortsat styre fondenes aktiviteter
indtil 2006; erfaringerne viser, at det er nùdvendigt at gennemfùre forbedringer for at gùre

L 161/4

DA

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

26.6.1999

bestemmelserne enklere og mere gennemsigtige,
og navnlig bùr effektivitet betragtes som et
grundprincip;

(31) kriterier og regler for en enklere kontrol og

(26) for at strukturfondenes aktiviteter kan vñre

(32) det er nùdvendigt, at programmeringssystemet

effektive og gennemsigtige, er det nùdvendigt
nùje at fastlñgge medlemsstaternes og Fñllesskabets ansvarsområder, og ansvarsområderne skal
vñre fastlagt på hvert trin af programmeringen,
overvågningen, evalueringen og kontrollen; ifùlge
subsidiaritetsprincippet er det i fùrste rñkke
medlemsstaternes ansvar at ivñrksñtte og kontrollere foranstaltningerne, uden at dette berùrer
Kommissionens befùjelser i ùvrigt;

(27) Fñllesskabets indsats supplerer eller skal bidrage

til medlemsstaternes indsats, og for at opnå en
ekstra nyttevñrdi bùr partnerskabet styrkes; det
omfatter regionale og lokale myndigheder, andre
kompetente myndigheder, herunder dem, som er
ansvarlige for miljùet og for at fremme lige
muligheder for mñnd og kvinder, ùkonomiske og
sociale partnere og andre kompetente organer;
de berùrte partnere bùr inddrages i forberedelsen,
overvågningen og evalueringen af foranstaltningerne;

(28) programmeringsprocessen bùr defineres fra plan-

lñgningen til den endelige modtager, og denne
proces bùr fremmes i medlemsstaterne ved at
Kommissionen opstiller brede vejledende retningslinjer om relevante, definerede fñllesskabspolitikker vedrùrende strukturfondene;

ivñrksñttelse af additionalitetsprincippet bùr
defineres;

forenkles ved, at der anvendes en enkelt programmeringsperiode på syv år; med henblik
herpå bùr interventionernes former og antal
begrñnses, idet de generelt gennemfùres i form
af en integreret intervention pr. region, og ved
generelt at anvende enhedsprogrammeringsdokumenter i forbindelse med de prioriterede mål og
integrere store projekter og globaltilskud i de
ùvrige interventionsformer;

(33) for at styrke integrerede udviklingsmetoder bùr

der, idet der tages hensyn til regionernes sñrlige
kendetegn, skabes sammenhñng mellem fondenes
aktioner og Fñllesskabets politikker, beskñftigelsesstrategien og medlemsstaternes ùkonomiske
og sociale politik og regionalpolitik;

(34) med henblik på at fremskynde og forenkle pro-

grammeringsprocedurerne bùr der skelnes mellem
Kommissionens
og
medlemsstaternes
ansvarsområder; det bùr fastsñttes, at Kommissionen på forslag af medlemsstaterne vedtager
strategier og prioriteter for programmeringens
udvikling, Fñllesskabets deltagelse i finansieringen og de tilhùrende gennemfùrelsesbestemmelser, og at medlemsstaterne trñffer beslutning om
anvendelsen; indholdet af de forskellige interventionsformer bùr også fastlñgges nñrmere;

aktioner samordnes både indbyrdes og med den
indsats, der ydes af andre eksisterende finansielle
instrumenter og EIB; samordningen skal også
bidrage til, at tilskud og lån kombineres;

decentrale ivñrksñttelse af
strukturfondenes aktioner bùr give garantier med
hensyn til nñrmere bestemmelser for og kvaliteten af ivñrksñttelsen, resultaterne og evalueringen heraf og den korrekte finansielle forvaltning
og kontrollen heraf;

(30) fondenes aktiviteter og de foranstaltninger, de

(36) Kommissionen bùr, om nùdvendigt i samarbejde

(29) programmeringen skal sikre, at strukturfondenes

medfinansierer, skal vñre forenelige med de
ùvrige fñllesskabspolitikker og overholde fñllesskabsretten, og der skal vedtages sñrlige bestemmelser med henblik herpå; i denne forbindelse
skal foranstaltninger til formidling og udnyttelse
af resultaterne af forskning og teknologisk udvikling, der gennemfùres under strukturfondene,
sikre beskyttelse af rettigheder i forbindelse med
erhvervelse af kvalifikationer og videreuddannelse, og der skal tages behùrigt hensyn til Fñllesskabets konkurrenceregler;

(35) medlemsstaternes

med EIB, kunne godkende stùrre investeringsprojekter, som overstiger et vist finansielt omfang,
for at kunne evaluere deres virkninger og den
planlagte anvendelse af fñllesskabsmidler;

(37) de aktioner af interesse for Fñllesskabet, der gen-

nemfùres på Kommissionens initiativ, bùr supplere de aktioner, som gennemfùres under de prioriterede mål;
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(38) fñllesskabsinitiativerne bùr bidrage til at fremme

det grñnseoverskridende, tvñrnationale og tvñrregionale samarbejde (Interreg) og den ùkonomiske og sociale revitalisering af de kriseramte byer
og forstñder (Urban), der begge skal finansieres
af EFRU, den udvikling af landdistrikterne
(Leader), der skal finansieres af EUGFL, Udviklingssektionen, og den udvikling af menneskelige
ressourcer med lige muligheder for begge kùn
(Equal), der skal finansieres af ESF; i den forbindelse får det grñnseoverskridende samarbejde,
isñr med henblik på udvidelsen, og det tvñrnationale og tvñrregionale samarbejde sñrlig betydning; der bùr lñgges sñrlig vñgt på samarbejdet
med fjernområder; koordinationen af det grñnseoverskridende, tvñrnationale og tvñrregionale
samarbejde med de aktioner, der gennemfùres i
henhold til forordning (EéF) nr. 3906/89 (1), forordning (Euratom, EF) nr. 1279/96 (2) og forordning (EF) nr. 1488/96 (3), bùr forbedres, navnlig
med henblik på udvidelsen af Den Europñiske
Union og under hensyntagen til Euro-Middelhavspartnerskabet; der bùr tages behùrigt hensyn
til den sociale og erhvervsmñssige integrering af
asylansùgere inden for rammerne af Equal;

(39) strukturfondene bùr stùtte undersùgelser, pilot-

projekter og udveksling af erfaringer for at
fremme nyskabende metoder og praksis for en
enkel og gennemsigtig ivñrksñttelse;
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(41) ud fra subsidiaritetsprincippet bùr de relevante

nationale bestemmelser gñlde for stùtteberettigede udgifter, indtil der vedtages Fñllesskabsbestemmelser, der kan fastlñgges af Kommissionen,
når de skùnnes nùdvendige for at garantere en
ensartet og rimelig anvendelse af strukturfondene
i Fñllesskabet; det er dog nùdvendigt at
bestemme, hvilke udgifter der er stùtteberettigede, for så vidt angår datoerne for begyndelse
og udlùb af perioder for stùtteberettigelse og
investeringernes vedvarende karakter; for at
strukturfondenes indsats kan blive effektiv og få
varige virkninger bùr fondsstùtten kun opretholdes helt eller delvis, hvis stùttens art eller betingelserne for dens gennemfùrelse ikke ñndres i
betydelig grad, hvorved stùtteforanstaltningens
oprindelige mål fordrejes;

(42) bestemmelserne og procedurerne for forpligtelser

og betalinger bùr forenkles; budgetforpligtelserne
skal med henblik herpå gennemfùres en gang om
året efter de flerårige finansielle prognoser og
planen for finansiering af interventioner, og betalingerne skal foretages som forskud og efterfùlgende refusion af faktiske udgifter; efter gñldende retspraksis udgùr de renter, som forskuddet eventuelt afkaster, indtñgter for den pågñldende medlemsstat, og for at styrke fondenes
indsats bùr de anvendes til samme formål som
forskuddet;

(43) der bùr stilles garantier for en korrekt finansiel
(40) med henblik på at styrke lùftestangseffekten af

Fñllesskabets midler ved så vidt muligt at
fremme anvendelsen af private finansieringskilder
og tage stùrre hensyn til projekternes rentabilitet
bùr stùtten fra strukturfondene diversificeres og
stùttesatserne gradueres for at fremme Fñllesskabets interesser, tilskynde til anvendelse af forskellige finansielle ressourcer, og for at begrñnse fondenes deltagelse ved at tilskynde til anvendelse af
passende stùtteformer; med henblik herpå bùr
der fastlñgges nedsñtte procentsatser for medfinansiering af investeringer i virksomheder og
investeringer i infrastrukturer, der skaber betydelige indtñgter; i forbindelse med nñrvñrende forordning bùr betydelige nettoindtñgter vejledende
defineres som indtñgter, der udgùr mindst 25 %
af de samlede investeringsudgifter;

(1) EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11 (Phare). Forordningen er
senest ñndret ved forordning (EF) nr. 753/96 (EFT L 103
af 26.4.1996, s. 5).
(2) EFT L 165 af 4.7.1996, s. 1 (Tacis).
(3) EFT L 189 af 30.7.1996, s. 1 (Meda). Forordningen er
senest ñndret ved forordning (EF) nr. 780/98 (EFT L 113
af 15.4.1998, s. 2).

forvaltning ved at sikre, at udgifterne er berettigede og attesterede, og ved at fastlñgge betalingsbetingelser, som forudsñtter, at vigtige
ansvarsområder vedrùrende overvågning af programmeringen, finanskontrol og anvendelse af
fñllesskabsretten overholdes;

(44) for at sikre en korrekt forvaltning af Fñllesska-

bets midler bùr overslagene over og gennemfùrelsen af udgifterne forbedres; medlemsstaterne bùr
derfor med regelmñssige mellemrum sende Kommissionen deres overslag over anvendelsen af
Fñllesskabets midler, og forsinkelser i den finansielle gennemfùrelse bùr medfùre, at forskuddet
skal tilbagebetales, og at parterne uden videre
frigùres fra deres forpligtelser;

(45) i overgangsperioden fra 1. januar 1999 til

31. december 2001 skal enhver henvisning til
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euroen generelt betragtes som en henvisning til
euroen som valutaenhed, jf. artikel 2, andet
punktum, i forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj
1998 om indfùrelse af euroen (1);
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givet fald give Kommissionen mulighed for at
anmode om justeringer;

(52) medlemsstaternes forpligtelser til at forfùlge og
(46) en effektiv overvågning udgùr en af garantierne

for, at strukturfondenes indsats er effektiv; overvågningen må forbedres, og ansvarsområderne
bùr fastlñgges nñrmere; der bùr navnlig skelnes
mellem forvaltningsfunktioner og overvågningsfunktioner;

(47) der bùr udpeges en enkelt forvaltningsmyndighed

for hver intervention, og dens ansvarsområder
bùr fastlñgges nñrmere; ansvarsområderne
omfatter isñr indsamling af oplysninger om
resultater og deres fremsendelse til Kommissionen, den korrekte finansielle gennemfùrelse, tilrettelñggelse af evalueringen og overholdelse af
forpligtelserne i forbindelse med reklame og Fñllesskabsret; med henblik herpå bùr der med
regelmñssige mellemrum holdes mùder om overvågning af interventionen mellem Kommissionen
og forvaltningsmyndigheden;

(48) det bùr bestemmes, at overvågningsudvalget er

en af medlemsstaten udpeget instans, der fùlger
interventionen, kontrollerer forvaltningsmyndighedens forvaltning heraf, sikrer, at udvalgets retningslinjer og gennemfùrelsesregler fùlges, samt
gennemgår evalueringen;

(49) indikatorer og årlige gennemfùrelsesberetninger

er vigtige bestanddele af overvågningen, og de
bùr fastlñgges nñrmere, så de trovñrdigt kan
afspejle interventionernes forlùb og programmeringens kvalitet;

(50) med henblik på en effektiv og regelmñssig gen-

nemfùrelse bùr der ske en nñrmere fastlñggelse
af medlemsstaternes forpligtelser vedrùrende forvaltnings- og kontrolsystemer, attestering af
udgifter, forebyggelse, påvisning og korrektion af
uregelmñssigheder og overtrñdelser af fñllesskabsretten;

(51) samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kom-

missionen om finanskontrol bùr udbygges, uden
at dette berùrer Kommissionens befùjelser på
området, og det bùr fastsñttes, at medlemsstaterne og Kommissionen med regelmñssige mellemrum holder samråd for at undersùge de af
medlemsstaterne trufne foranstaltninger og i

(1) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

korrigere uregelmñssigheder og overtrñdelser og
Kommissionens forpligtelser i tilfñlde af, at medlemsstaterne ikke opfylder deres forpligtelser, bùr
fastlñgges;

(53) effektiviteten og virkningerne af strukturfondenes

aktiviteter forudsñtter også, at evalueringen forbedres og uddybes, og medlemsstaternes og
Kommissionens ansvarsområder og de bestemmelser, der skal sikre, at evalueringen er trovñrdig, bùr derfor fastlñgges nñrmere;

(54) interventionerne bùr evalueres med henblik på

deres forberedelse, deres midtvejsrevision og vurderingen af deres virkninger, og evalueringsprocessen bùr indgå i overvågningen af interventionerne; målene for og indholdet af hver evalueringsetape bùr derfor fastlñgges, og evalueringen
af situationen med hensyn til socioùkonomiske
forhold, miljù og lige muligheder for mñnd og
kvinder bùr udbygges;

(55) midtvejsevalueringen og henlñggelsen af en del

af bevillingerne gùr det muligt at yde supplerende bevillinger i den enkelte medlemsstat i forhold til interventionernes slagkraft, og tildelingen
bùr baseres på objektive, enkle og gennemsigtige
kriterier for effektiviteten, forvaltningen og den
finansielle gennemfùrelse;

(56) hvert tredje år bùr der fremlñgges en beretning

om de fremskridt, der er gjort med hensyn til virkeliggùrelse af den ùkonomiske og sociale samhùrighed, og beretningen bùr indeholde en analyse af den ùkonomiske og sociale situation og
dens udvikling i Fñllesskabets regioner;

(57) for at sikre, at partnerskabet fungerer effektivt,

og at Fñllesskabets interventioner fremmes på
passende vis, bùr der ivñrksñttes den bredest
mulige informations- og reklameindsats; de myndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen af
interventionerne, er også ansvarlige på dette
område, og de skal holde Kommissionen underrettet om de trufne foranstaltninger;

(58) der bùr fastsñttes nñrmere bestemmelser om

arbejdet i de komiteÂer, der skal bistå Kommissionen med at ivñrksñtte denne forordning;
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(59) der bùr fastsñttes sñrlige overgangsbestemmelser,

der skal forberede den nye programmering
straks efter ikrafttrñdelsen af denne forordning,
og som sikrer, at stùtten til medlemsstaterne
ikke afbrydes, indtil der kan opstilles planer
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og gennemfùres interventioner efter det nye
system Ð
UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I
ALMINDELIGE PRINCIPPER

Artikel 2

KAPITEL I

Midler og opgaver

ML OG OPGAVER

Artikel 1
Mål
Fñllesskabets indsats gennem strukturfondene, Samhùrighedsfonden, EUGFL, Garantisektionen, Den Europñiske Investeringsbank (EIB) og de ùvrige eksisterende finansielle instrumenter tager sigte på virkeliggùrelsen af de generelle målsñtninger i traktatens
artikel 158 og 160. Strukturfondene, EIB og de ùvrige
eksisterende finansielle instrumenter bidrager hver for
sig på relevant måde til virkeliggùrelsen af fùlgende tre
hùjt prioriterede mål:

1.
I denne forordning forstås ved »strukturfondene«
Den Europñiske fond for Regionaludvikling (EFRU),
Den Europñiske Socialfond (ESF), Den Europñiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL),
Udviklingssektionen, og Det Finansielle Instrument til
Udvikling af Fiskeriet (FIUF), i det fùlgende benñvnt
»fondene«.
2.
I overensstemmelse med traktatens artikel 33,
146 og 160 bidrager fondene efter de sñrlige bestemmelser, der gñlder for hver af dem, til virkeliggùrelsen
af mål nr. 1, 2 og 3 med fùlgende fordeling:
a) mål nr. 1:

EFRU, ESF, EUGFL, Udviklingssektion, og FIUF

1) fremme af udviklingen og strukturtilpasningen i
regioner med udviklingsefterslñb, i det fùlgende
benñvnt »mål nr. 1«

b) mål nr. 2:

EFRU og ESF

c) mål nr. 3:

ESF.

2) stùtte til ùkonomisk og social omstilling i områder
med strukturproblemer, i det fùlgende benñvnt
»mål nr. 2«

3.
FIUF bidrager til strukturforanstaltningerne inden
for fiskerisektoren uden for mål nr. 1-regioner i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1263/
1999 af 21. juni 1999 om det finansielle instrument til
udvikling af fiskeriet (1).

3) stùtte til tilpasning og modernisering af uddannelses-, erhvervsuddannelses- og beskñftigelsespolitikker og -systemer, i det fùlgende benñvnt »mål
nr. 3«. Under mål nr. 3 kan der ydes stùtte uden
for mål nr. 1-regioner, og målet udgùr en politisk
referenceramme for alle aktioner til udvikling af de
menneskelige ressourcer på et nationalt område,
idet der dog kan tages hensyn til specifikke regionale forhold.
Ved at forfùlge disse mål bidrager Fñllesskabet til at
fremme en harmonisk, afbalanceret og bñredygtig
ùkonomisk udvikling, ùget beskñftigelse og udvikling
af de menneskelige ressourcer, beskyttelse og forbedring af miljùet, fjernelse af uligheder og fremme af
ligestillingen mellem mñnd og kvinder.

EUGFL's Garantisektion bidrager til virkeliggùrelsen
af mål nr. 2 efter bestemmelserne i forordning (EF)
nr. 1257/1999.
4.
Fondene bidrager til finansiering af fñllesskabsinitiativer og til at stùtte nyskabende aktioner og teknisk
bistand.
Teknisk bistand ydes inden for den i artikel 13-27 fastlagte programmering eller på Kommissionens initiativ i
henhold til artikel 23.
(1) Se side 54 i denne Tidende.
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5.
De andre midler fra De Europñiske Fñllesskabers almindelige budget, der kan anvendes til virkeliggùrelse af målene i artikel 1, er navnlig dem, der er
afsat til andre strukturaktioner og til Samhùrighedsfonden.
Kommissionen og medlemsstaterne sùrger for, at der er
sammenhñng mellem fondenes indsats og andre fñllesskabspolitikker og -aktioner, navnlig i forbindelse med
beskñftigelse, ligestilling mellem mñnd og kvinder,
social- og arbejdsmarkedspolitik, og erhvervsuddannelsespolitik, den fñlles landbrugspolitik, den fñlles fiskeripolitik, transport, energi og de transeuropñiske net,
og sikrer desuden, at miljùbeskyttelseskrav integreres i
udformningen og gennemfùrelsen af fondenes indsats.
6.
EIB medvirker til virkeliggùrelsen af målene i
artikel 1 efter de bestemmelser, der er fastsat i dens
vedtñgter.
De ùvrige eksisterende finansielle instrumenter, som
efter de sñrlige bestemmelser, der gñlder for hver af
dem, kan bidrage til at virkeliggùre målene i artikel 1,
er navnlig Den Europñiske Investeringsfond, Det
Europñiske Atomenergifñllesskab (Euratom) (lån og
garantier). De benñvnes i det fùlgende »de ùvrige
finansielle instrumenter«.
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Listen gñlder i syv år regnet fra den 1. januar 2000.

Artikel 4
Mål nr. 2

1.
Mål nr. 2-regioner er regioner med strukturproblemer, hvis ùkonomiske og sociale omstilling skal
fremmes i henhold til artikel 1, nr. 2, og som har et
betydeligt befolkningstal eller dñkker et betydeligt
areal. De omfatter isñr områder, hvis industri- og servicesektorer undergår socioùkonomiske ñndringer,
samt landdistrikter i tilbagegang, vanskeligt stillede
byområder og kriseramte fiskeriafhñngige områder.

2.
Kommissionen og medlemsstaterne sùrger for, at
interventionen reelt koncentreres om de områder i Fñllesskabet, der er hårdest ramt, og på det mest hensigtsmñssige geografiske niveau. Befolkningen i de i stk. 1
nñvnte områder må hùjst udgùre 18 % af Fñllesskabets samlede befolkning. På grundlag heraf fastsñtter
Kommissionen et befolkningsloft for hver medlemsstat
afhñngigt af:

KAPITEL II
GEOGRAFISKE OMRDER, DER ER STéTTEBERETTIGEDE UNDER DE PRIORITEREDE ML

Artikel 3
Mål nr. 1
1.
Mål nr. 1-regioner er regioner, der svarer til
niveau II i nomenklaturen for statistiske territoriale
enheder (NUTS II), og hvis bruttonationalprodukt
(BNP) pr. indbygger målt i kùbekraftstandarder og
beregnet på grundlag af de pr. 26. marts 1999 disponible fñllesskabsdata for de seneste tre år er lavere end
75 % af gennemsnittet i Fñllesskabet.
Dette mål omfatter også regionerne i den yderste periferi (de franske oversùiske departementer, Azorerne,
Madeira og De Kanariske éer), som alle ligger under
75 %-tñrsklen, og de områder, der er omfattet af mål
nr. 6 i perioden 1995-1999 som omhandlet i protokol
nr. 6 til akten vedrùrende éstrigs, Finlands og Sveriges
tiltrñdelse.
2.
Kommissionen fastlñgger listen over mål nr. 1regioner under nùje overholdelse af stk. 1, fùrste
afsnit, uden at dette indskrñnker anvendelsen af
artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 4, andet afsnit.

a) det samlede befolkningstal i de NUTS III-områder i
den enkelte medlemsstat, som opfylder kriterierne i
stk. 5 og 6

b) hvor alvorlige den enkelte medlemsstats strukturproblemer er på nationalt plan sammenlignet med
de ùvrige berùrte medlemsstater. Dette vurderes ud
fra det samlede arbejdslùshedstal og tallet for langtidsledige uden for mål nr. 1-regionerne

c) behovet for at sikre, at hver medlemsstat yder et
rimeligt bidrag til den fñlles satsning på koncentration som fastlagt i nñrvñrende afsnit; den maksimale reduktion af befolkningen under mål nr. 2 må
ikke overstige en tredjedel i forhold til den befolkning, der er omfattet af mål nr. 2 og nr. 5b, som
omhandlet i forordning (EéF) nr. 2052/88, i 1999.

Kommissionen giver medlemsstaterne alle de oplysninger, den disponerer over, vedrùrende kriterierne i stk. 5
og 6.

3.
Under overholdelse af de i stk. 2 omhandlede lofter stiller medlemsstaterne forslag til en liste over signifikante områder, som er:
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a) de NUTS III-regioner eller de områder inden for
disse regioner, der er hårdest ramt, og som opfylder
kriterierne i enten stk. 5 eller stk. 6
b) de områder, der opfylder kriterierne i stk. 7 eller
stk. 8 eller medlemsstaternes specifikke kriterier i
henhold til stk. 9.
Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med de statistikker og andre oplysninger relateret til det mest hensigtsmñssige geografiske niveau, som den skal bruge
for at vurdere disse forslag.
4.
På basis af de i stk. 3 omhandlede oplysninger
opstiller Kommissionen i snñvert samråd med den
berùrte medlemsstat og under hensyntagen til nationale prioriteter listen over mål nr. 2-områder, uden at
dette indskrñnker anvendelsen af artikel 6, stk. 2.
De områder, der opfylder kriterierne i stk. 5 og 6, skal
omfatte mindst 50 % af mål nr. 2-befolkningen i hver
medlemsstat, medmindre der gùres en undtagelse som
fùlge af behùrigt begrundede objektive omstñndigheder.
5.
De områder, hvis industri undergår socioùkonomiske ñndringer som omhandlet i stk. 1, skal udgùre
eller indgå i en territorial enhed på NUTS III-niveau,
der opfylder fùlgende kriterier:
a) den gennemsnitlige arbejdslùshedsprocent skal
ligge over gennemsnittet i Fñllesskabet i de seneste
tre år
b) industribeskñftigelsens procentvise andel af den
samlede beskñftigelse skal i ethvert referenceår fra
1985 vñre lig med eller over gennemsnittet i Fñllesskabet
c) der skal kunne konstateres et fald i industribeskñftigelsen i forhold til det i litra b) anfùrte referenceår.
6.
De i stk. 1 nñvnte landdistrikter skal udgùre eller
indgå i en territorial enhed på NUTS III-niveau, der
opfylder fùlgende kriterier:
a) enten skal befolkningstñtheden vñre på under 100
indbyggere pr. km2, eller også skal landbrugsbeskñftigelsens procentvise andel af den samlede
beskñftigelse i ethvert referenceår fra 1985 vñre
lig med eller over det dobbelte af gennemsnittet i
Fñllesskabet
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b) enten skal den gennemsnitlige arbejdslùshedsprocent ligge over gennemsnittet i Fñllesskabet i de
seneste tre år, eller også skal befolkningstallet vñre
faldet siden 1985.
7.
De i stk. 1 nñvnte byområder er tñtbefolkede
områder, som opfylder mindst et af fùlgende kriterier:
a) en langtidsledighedsprocent, der ligger over gennemsnittet i Fñllesskabet
b) stor fattigdom, herunder dårlige boligforhold
c) stñrkt nedslidte miljùforhold
d) hùj kriminalitet
e) befolkning med et lavt uddannelsesniveau.
8.
De i stk. 1 nñvnte fiskeriafhñngige områder er
kystområder, hvor fiskeribeskñftigelsen udgùr en betydelig del af den samlede beskñftigelse, og som har
socioùkonomiske problemer i forbindelse med strukturomlñgningen inden for fiskerisektoren, hvilket medfùrer en markant nedgang i beskñftigelsen inden for
denne sektor.
9.
Fñllesskabsinterventionen kan også omfatte
områder med et betydeligt befolkningstal eller et betydeligt areal, som svarer til en af fùlgende kategorier:
a) områder, der opfylder kriterierne i stk. 5 og stùder
op til et industriområde, områder, der opfylder kriterierne i stk. 6 og stùder op til et landdistrikt,
samt områder, der opfylder kriterierne i enten stk. 5
eller stk. 6 og stùder op til en mål nr. 1-region
b) landdistrikter med alvorlige socioùkonomiske problemer enten som fùlge af, at den erhvervsaktive
landbrugsbefolkning bliver stadig ñldre, eller som
fùlge af, at dens andel er faldende
c) områder, som i henhold til relevante og kontrollerbare kriterier kan anses for at vñre ramt af eller
truet af hùj arbejdslùshed på grund af igangvñrende eller planlagt omlñgning af en eller flere
aktiviteter af afgùrende betydning inden for landbrugs-, industri- eller servicesektoren.
10.
Et givet område kan kun vñre stùtteberettiget
under et af målene nr. 1 og nr. 2.
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11. Listen over områder gñlder i syv år regnet fra
den 1. januar 2000.

under mål nr. 2 i medfùr af nñrvñrende forordning fra
1. januar 2000 til 31. december 2005.

Opstår der alvorlig krise i en region, kan Kommissionen i lùbet af 2003 på forslag af en medlemsstat ñndre
denne liste efter bestemmelserne i stk. 1-10, men uden
at forhùje den befolkningsandel, der er dñkket inden
for hver af de i artikel 13, stk. 2, omhandlede regioner.

Disse områder modtager fra 1. januar 2000 til
31. december 2006 stùtte fra ESF under mål nr. 3 som
mål nr. 3-områder, fra EUGFL, Garantisektionen, som
led i stùtten til udvikling af landdistrikterne og fra
FIUF som led i strukturaktionerne i fiskerisektoren
uden for mål nr. 1.

Artikel 5
Mål nr. 3
Områder, der kan modtage stùtte under mål nr. 3, er
områder, der ikke er omfattet af mål nr. 1.

Artikel 6
Overgangsstùtte
1.
Uanset artikel 3 vil regioner, som i 1999 er
omfattet af mål nr. 1 ifùlge forordning (EéF) nr. 2052/
88, og som ikke er omhandlet i nñrvñrende forordnings artikel 3, stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, som
overgangsforanstaltning modtage stùtte fra fondene
under mål nr. 1 fra 1. januar 2000 til 31. december
2005.
I forbindelse med vedtagelsen af den i artikel 3, stk. 2,
nñvnte liste opstiller Kommissionen efter artikel 4,
stk. 5 og 6, listen over de NUTS III-områder i disse
regioner, der i 2006 som en overgangsforanstaltning
modtager stùtte fra fondene under mål nr. 1.
Kommissionen kan imidlertid efter forslag fra en medlemsstat inden for den befolkningsgrñnse, der gñlder
for de områder, der er omtalt i andet afsnit, og i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 4,
andet afsnit, erstatte disse områder med NUTS IIIområder eller område på et lavere niveau i disse regioner, der opfylder kriterierne i artikel 4, stk. 5-9.
Områder i regioner, som ikke er opfùrt på den i andet
og tredje afsnit nñvnte liste, vil i 2006 fortsat modtage
stùtte inden for rammerne af samme intervention, men
kun fra ESF, FIUF og EUGFL, Udviklingssektionen.
2.
Uanset artikel 4 vil regioner, som i 1999 ifùlge
forordning (EéF) nr. 2052/88 er omfattet af mål nr. 2
og nr. 5b, og som ikke er opfùrt på den i artikel 4,
stk. 4, i nñrvñrende forordning nñvnte liste, som en
overgangsforanstaltning modtage stùtte fra EFRU

KAPITEL III
FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 7
Midler og koncentration
1.
De midler, som fondene kan indgå forpligtelse
for, belùber sig til 195 mia. EUR i 1999-priser for
perioden 2000-2006.
Den årlige fordeling af midlerne fremgår af bilaget.
2.
Fordelingen af budgetmidlerne mellem de forskellige mål skal foretages således, at de i vñsentligt
omfang koncentreres om mål nr. 1-regionerne.
69,7 % af strukturfondene tildeles mål 1, herunder
4,3 % til overgangsstùtte (dvs. i alt 135,9 mia. EUR).
11,5 % af strukturfondene tildeles mål 2, herunder
1,4 % til overgangsstùtte (dvs. i alt 22,5 mia. EUR).
12,3 % af strukturfondene tildeles mål 3 (dvs. i alt
24,05 mia. EUR).
Tallene for mål nr. 1, nr. 2 og nr. 3 omfatter ikke de
finansielle midler, der er omhandlet i stk. 6, og heller
ikke finansieringen af FIUF uden for mål nr. 1.
3.
Kommissionen foretager efter gennemsigtige procedurer en vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af de forpligtelsesbevillinger, der er til rådighed for den i artikel 13-19 omhandlede programmering, idet der for mål nr. 1 og nr. 2 fuldt ud tages hensyn til et eller flere objektive kriterier svarende til dem,
der blev anvendt i den foregående periode omfattet af
forordning (EéF) nr. 2052/88, dvs. stùtteberettiget
befolkning, de enkelte landes og regioners velstand,
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strukturproblemernes relative alvor, herunder isñr
arbejdslùshedens omfang.

For mål nr. 3 baseres fordelingen på de enkelte medlemsstater primñrt på den stùtteberettigede befolkning,
beskñftigelsessituationen og på, hvor alvorlige problemerne er, herunder social udstùdelse, uddannelses- og
erhvervsuddannelsesniveauet samt andelen af erhvervsaktive kvinder.

For så vidt angår mål nr. 1 og nr. 2 opfùres i forbindelse med disse fordelinger bevillingerne til regioner og
områder, der modtager overgangsstùtte, separat. De
pågñldende bevillinger fastsñttes i overensstemmelse
med kriterierne i fùrste afsnit. Bevillingerne er årligt
aftagende fra den 1. januar 2000 og skal i 2000 vñre
lavere end i 1999. Overgangsstùttens profil kan afpasses efter de enkelte områders specifikke behov i forståelse med Kommissionen, forudsat at den finansielle
bevilling til hvert enkelt område overholdes.
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7.
De i stk. 1 omhandlede belùb indekseres fra den
1. januar 2000 med 2 % om året med henblik på deres
programmering og senere opfùrelse på De Europñiske
Fñllesskabers almindelige budget.
Om nùdvendigt foretager Kommissionen senest den
31. december 2003 en teknisk justering af indekseringen af bevillingerne for 2004, 2005 og 2006 på basis
af de senest foreliggende ùkonomiske oplysninger.
Afvigelsen i forhold til den oprindelige programmering
overfùres til det i stk. 5 omhandlede belùb.
8.
Ingen medlemsstat kan i henhold til denne forordning modtage et samlet årligt belùb fra strukturfondene, herunder midler fra Samhùrighedsfonden, der
overstiger 4 % af landets BNP.

KAPITEL IV
TILRETTELáGGELSE

Kommissionen foretager under anvendelse af gennemsigtige procedurer en vejledende fordeling blandt medlemsstaterne af de forpligtelsesbevillinger, der er til
rådighed for strukturforanstaltningerne i fiskerisektoren uden for mål nr. 1-regioner som omhandlet i
artikel 2, stk. 3, fùrste afsnit.

Artikel 8
Komplementaritet og partnerskab

4.
Under mål nr. 1 udarbejdes der for årene 20002004 et Peace-program til stùtte af fredsprocessen i
Nordirland, til fordel for Nordirland og grñnseområderne i Irland.

1.
Fñllesskabets indsats udformes som et supplement til de tilsvarende nationale aktioner eller som et
bidrag dertil. Den fastlñgges ved et snñvert samråd, i
det fùlgende benñvnt »partnerskab«, mellem Kommissionen og medlemsstaten sammen med myndigheder
og organer, der udpeges af medlemsstaterne i henhold
til deres nationale bestemmelser og gñldende praksis,
dvs.:

Under mål nr. 1 udarbejdes der for tidsrummet 20002006 et sñrligt bistandsprogram for de svenske
NUTS II-regioner, der ikke er omfattet af listen i
artikel 3, stk. 2, men som opfylder kriterierne i
artikel 2 i protokol nr. 6 i akten vedrùrende éstrigs,
Sveriges og Finlands tiltrñdelses.

Ð regionale og lokale myndigheder og ùvrige kompetente offentlige myndigheder

5.
4 % af forpligtelsesbevillingerne i henhold til den
i stk. 3 nñvnte nationale vejledende fordeling tildeles i
overensstemmelse med artikel 44.

Ð andre relevante kompetente organer.

6.
I den i stk. 1 nñvnte periode anvendes 5,35 % af
fondenes forpligtelsesbevillinger, jf. stk. 1, til finansiering af fñllesskabsinitiativer.

0,65 % af de i stk. 1 nñvnte midler anvendes til finansiering af nyskabende aktioner og teknisk bistand som
fastlagt i artikel 22 og 23.

Ð arbejdsmarkedets parter og ùkonomiske interesseorganisationer

Partnerskabet gennemfùres under fuld overholdelse af
parternes institutionelle, retlige og ùkonomiske befùjelse, således som parterne er defineret i fùrste afsnit.
Ved udpegelsen af de mest reprñsentative partnere på
nationalt, regionalt, lokalt eller andet plan skal medlemsstaterne skabe en bred og effektiv sammenslutning
af alle de relevante organer i henhold til nationale
bestemmelser og national praksis, idet der tages hensyn til behovet for at fremme ligestilling mellem mñnd
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for beskñftigelsen og udviklingen af de menneskelige ressourcer på den enkelte medlemsstats område
som helhed, og som redegùr for forbindelsen til de
prioriteter, der er opfùrt i den nationale handlingsplan for beskñftigelsen

Alle de udpegede parter er partnere med et fñlles mål
og benñvnes i det fùlgende »partnere«.
2.
Partnerskabet omfatter forberedelse, finansiering,
overvågning og evaluering af interventionerne. Medlemsstaterne sikrer, at de relevante parter inddrages i
de forskellige faser af programmeringen under hensyntagen til tidsfristerne for hver enkelt fase.
3.
I henhold til subsidiaritetsprincippet er det medlemsstaternes ansvar i overensstemmelse med det sñrlige system i hver enkelt medlemsstat at ivñrksñtte
interventionerne på det mest hensigtsmñssige geografiske niveau og med forbehold af Kommissionens befùjelser, navnlig for gennemfùrelsen af De Europñiske
Fñllesskabers almindelige budget.
4.
Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen for at sikre, at fñllesskabsmidlerne anvendes efter
princippet om forsvarlig ùkonomisk forvaltning.
5.
Kommissionen hùrer hvert år arbejdsmarkedets
parter på europñisk plan om Fñllesskabets strukturpolitik.

Artikel 9
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
a) »programmering«: den tilrettelñggelse, de beslutninger og den finansiering, der foregår i flere faser
og tager sigte på over en flerårig periode at gennemfùre Fñllesskabets og medlemsstaternes fñlles
indsats for at virkeliggùre målene i artikel 1
b) »udviklingsplan« (i det fùlgende benñvnt »plan«):
den berùrte medlemsstats analyse af situationen i
forhold til målene i artikel 1 og de prioriterede
behov i relation til disse mål samt strategien og prioriteterne for den planlagte indsats, de sñrlige mål
herfor og de vejledende finansielle midler, som er
knyttet hertil
c) »referenceramme for mål nr. 3«: dokument, som
beskriver baggrunden for interventionerne til fordel

d) »EF-stùtteramme«: det dokument, Kommissionen i
forståelse med den berùrte medlemsstat har godkendt efter vurderingen af den af medlemsstaten
forelagte plan, og som indeholder strategien og prioriteterne for fondenes og medlemsstatens indsats,
de sñrlige mål herfor samt fondenes bidrag og de
ùvrige finansielle midler. Dokumentet er opdelt i
prioriterede felter, og gennemfùrelsen finder sted
ved hjñlp af et eller flere operationelle programmer
e) »interventioner«:
dvs.:

fondenes

interventionsformer,

i) operationelt program eller enhedsprogrammeringsdokument
ii) EF-initiativprogram
iii) stùtte til teknisk bistand og nyskabende aktioner
f) »operationelt program«: det af Kommissionen godkendte dokument til gennemfùrelse af en EF-stùtteramme, som omfatter et sñt sammenhñngende prioriterede felter, der består af flerårige foranstaltninger, og som kan medfinansieres af en eller flere
fonde og af et eller flere af de ùvrige eksisterende
finansielle instrumenter samt af EIB. Et integreret
operationelt program er et operationelt program,
der medfinansieres af flere fonde
g) »enhedsprogrammeringsdokument«:
eÂt
enkelt
dokument, der er godkendt af Kommissionen, og
som indeholder de samme oplysninger som en EFstùtteramme og et operationelt program
h) »prioriteret felt«: en af prioriteterne i den strategi,
der er fastlagt i en EF-stùtteramme eller i en intervention. Hertil er knyttet et bidrag fra fondene og
de ùvrige finansielle instrumenter og de relevante
finansielle midler fra medlemsstaten samt sñrlige
mål
i) »globaltilskud«: den del af en intervention, fortrinsvis til fordel for lokaludviklingsinitiativer, hvis
gennemfùrelse og forvaltning kan overlades til en
eller flere formidlere, der er godkendt i henhold til
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artikel 27, stk. 1, herunder lokale myndigheder,
regionaludviklingsorganer eller ikke-statslige organisationer. Beslutningen om anvendelse af globaltilskud trñffes af medlemsstaten efter aftale med
Kommissionen eller af forvaltningsmyndigheden
efter aftale med medlemsstaten.

Ved EF-initiativprogrammer og nyskabende aktioner kan Kommissionen beslutte at benytte sig af
globaltilskud for hele eller en del af interventionen.
Ved fñllesskabsinitiativer kan denne beslutning
kun trñffes efter forudgående aftale med den
berùrte medlemsstat

j) »foranstaltning«: det middel, hvormed et prioriteret felt realiseres over en flerårig periode, og som
gùr det muligt at finansiere operationer. Enhver
stùtteordning efter traktatens artikel 87 og enhver
ydelse af stùtte fra organer udpeget af medlemsstaterne samt enhver gruppe af sådanne former for
stùtte eller kombination heraf, som tjener samme
formål, betragtes som en foranstaltning

k) »operation«: ethvert projekt eller enhver aktion,
som gennemfùres af de endelige stùttemodtagere

l) »endelige stùttemodtagere«: de organer, eller
offentlige eller private virksomheder, som har givet
operationerne i opdrag. I forbindelse med stùtteordninger efter traktatens artikel 87 og i forbindelse med stùtte ydet af organer udpeget af medlemsstaterne er de endelige stùttemodtagere de
organer, som yder stùtte

m) »programtillñg«: dokument om gennemfùrelse af
interventionens strategi og prioriterede felter, som
indeholder nñrmere oplysninger om interventionen
for så vidt angår foranstaltningerne i artikel 18,
stk. 3, og som er udarbejdet af medlemsstaten eller
forvaltningsmyndigheden og om nùdvendigt tilpasset i overensstemmelse med artikel 34, stk. 3; det
fremsendes til Kommissionen til orientering

n) »forvaltningsmyndighed«: alle offentlige eller private nationale, regionale eller lokale myndigheder
eller organer, som medlemsstaten udpeger til at forvalte en intervention som defineret i denne forordning, eller medlemsstaten, når den selv udùver
denne funktion. Hvis medlemsstaten udpeger en
anden forvaltningsmyndighed end sig selv, fastlñgger den i alle enkeltheder de nñrmere bestemmelser
vedrùrende sit forhold til denne forvaltningsmyndighed og de nñrmere bestemmelser vedrùrende
forholdet mellem forvaltningsmyndigheden og
Kommissionen. Forvaltningsmyndigheden kan,
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såfremt medlemsstaten udpeger den hertil, vñre
identisk med betalingsmyndigheden for den pågñldende intervention
o) »betalingsmyndighed«: en eller flere nationale,
regionale eller lokale myndigheder eller organer,
som medlemsstaterne udpeger til at udarbejde og
forelñgge betalingsanmodninger og modtage betalinger fra Kommissionen. Medlemsstaten fastlñgger i alle enkeltheder de nñrmere bestemmelser
vedrùrende sit forhold til betalingsmyndigheden og
de nñrmere bestemmelser vedrùrende forholdet
mellem betalingsmyndigheden og Kommissionen.

Artikel 10
Samordning
1.
Samordningen mellem de forskellige fonde foregår navnlig gennem:
a) planerne, EF-stùtterammerne, de operationelle programmer og enhedsprogrammeringsdokumenterne
(som defineret i artikel 9) herunder den i artikel 9,
stk. 1, litra c), nñvnte referenceramme, når det er
relevant
b) evaluering af de interventioner, der gennemfùres
under et mål
c) de i stk. 3 nñvnte retningslinjer.
2.
Kommissionen og medlemsstaterne sikrer under
overholdelse af partnerskabet samordningen af de forskellige fondes interventioner, dels indbyrdes, dels med
interventionerne fra EIB og de ùvrige eksisterende
finansielle instrumenter.
Fñllesskabsinterventionerne i form af tilskud kan kombineres på passende måde med lån og garantier, således at de anvendte budgetmidler ved hjñlp af de bedst
egnede finansielle instrumenter kan få stùrst mulig
virkning. Denne kombination kan bestemmes i samarbejde med EIB ved fastlñggelsen af EF-stùtterammen
eller enhedsprogrammeringsdokumentet. I den forbindelse kan der tages hensyn til balancen i den foreslåede
finansieringsplan, fondenes deltagelse og de udviklingsmål, som sùges nået.
3.
Senest en måned efter denne forordnings ikrafttrñden og herefter inden den i artikel 42 nñvnte midtvejsrevision offentliggùr Kommissionen efter hver gang
at have rådfùrt sig med samtlige medlemsstater gene-
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relle og vejledende retningslinjer vedrùrende relevante
og aftalte fñllesskabspolitikker i relation til de i
artikel 1 nñvnte mål for at hjñlpe de kompetente nationale og regionale myndigheder med udarbejdelsen af
planerne og med en eventuel revision af interventionerne. Retningslinjerne offentliggùres i De Europñiske
Fñllesskabers Tidende.

Der skal endvidere tages hensyn til en eventuel nedsñttelse af udbetalingerne fra strukturfondene sammenlignet med perioden 1994-1999.

Artikel 11

a) ved en forhåndskontrol som beskrevet i stk. 2,
tredje afsnit, der tjener som reference for hele programmeringsperioden

3.
Additionaliteten kontrolleres på det i stk. 2
nñvnte territoriale niveau tre gange i lùbet af programmeringsperioden:

Additionalitet

1.
For at sikre en reel ùkonomisk virkning må bevillingerne fra fondene ikke erstatte offentlige eller dermed ligestillede udgifter til strukturformål i medlemsstaten.

2.
Kommissionen og den berùrte medlemsstat fastlñgger med henblik herpå det niveau for de offentlige
eller dermed ligestillede strukturudgifter, som medlemsstaten skal fastholde i alle mål nr. 1-regioner i
lùbet af programmeringsperioden.

For mål nr. 2 og nr. 3 under eÂt fastlñgger Kommissionen og den berùrte medlemsstat det niveau for udgifterne til en aktiv arbejdsmarkedspolitik og i begrundede tilfñlde andre indsatser med henblik på opfyldelsen af disse to mål, som medlemsstaten skal fastholde
på nationalt plan i programmeringsperioden.

Disse udgifter fastsñttes af medlemsstaten og Kommissionen under hensyntagen til bestemmelserne i det fùlgende afsnit, inden Kommissionen beslutter at godkende en EF-stùtteramme eller et enhedsprogrammeringsdokument for den pågñldende medlemsstat, og de
indarbejdes i dette dokument.

Generelt skal det i fùrste og andet afsnit nñvnte
udgiftsniveau vñre mindst lige så hùjt som de årlige
udgiftsniveau i faste priser i den foregående programmeringsperiode, og niveauet fastsñttes på baggrund af
de relevante overordnede makroùkonomiske betingelser, hvorunder finansieringen finder sted, og under
hensyn til visse sñrlige ùkonomiske omstñndigheder,
såsom privatiseringer, uforholdsmñssigt store offentlige strukturudgifter eller lignende for medlemsstaten i
den forudgående programmeringsperiode og til konjunkturudviklingen i medlemsstaten.

b) ved en midtvejskontrol senest tre år efter godkendelsen af EF-stùtterammen eller enhedsprogrammeringsdokumenterne, som regel dog senest den
31. december 2003, hvorefter Kommissionen og
medlemsstaten kan aftale at revidere det fastsatte
strukturudgiftsniveau, hvis den ùkonomiske situation har bevirket, at de offentlige indtñgter og
beskñftigelsen i medlemsstaten har udviklet sig
vñsentligt anderledes end forventet ved forhåndskontrollen

c) ved en kontrol senest den 31. december 2005.

Medlemsstaten giver Kommissionen alle relevante
oplysninger, når planerne forelñgges, og i forbindelse
med midtvejskontrollen og kontrollen senest den
31. december 2005. Om nùdvendigt gùres der brug af
statistiske skùn.

Uafhñngigt af disse kontroller underretter medlemsstaten når som helst i lùbet af programmeringsperioden
Kommissionen om enhver udvikling, som vil kunne
gùre det umuligt for den at fastholde det i stk. 2
nñvnte udgiftsniveau.

Artikel 12
Forenelighed

Operationer, der medfinansieres af fondene eller af EIB
eller et andet finansielt instrument, skal vñre forenelige med traktaten og de retsakter, der er udstedt i henhold til denne, samt med Fñllesskabets politikker og
aktioner, herunder dem der vedrùrer konkurrencereglerne, offentlige udbud, beskyttelse og forbedring af
miljùet, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling
mellem mñnd og kvinder.
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AFSNIT II
PROGRAMMERING

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER OM ML Nr. 1, Nr. 2 OG
Nr. 3

Artikel 13
Geografisk område
1.
Planer, der forelñgges under mål nr. 1, udarbejdes på det geografiske niveau, som den pågñldende
medlemsstat anser for at vñre mest hensigtsmñssigt,
men omfatter som hovedregel en NUTS II-region.
Medlemsstaterne kan dog forelñgge en samlet udviklingsplan for nogle eller alle de regioner, der er opfùrt
på den liste, som er nñvnt i artikel 3, stk. 2, artikel 6,
stk. 1 og artikel 7, stk. 4, såfremt planen indeholder
de i artikel 16 omhandlede elementer.
2.
Planer, der forelñgges under mål nr. 2, udarbejdes på det geografiske niveau, som den pågñldende
medlemsstat anser for at vñre mest hensigtsmñssigt,
men omfatter som hovedregel alle de områder i samme
NUTS II-region, der er opfùrt på den liste, som er
nñvnt i artikel 4, stk. 4 og i artikel 6, stk. 2. Medlemsstaterne kan dog forelñgge en plan, som omfatter
nogle eller alle de områder, der er opfùrt på den liste,
der er nñvnt i artikel 4, stk. 4 og artikel 6, stk. 2,
såfremt planen indeholder de i artikel 16 nñvnte elementer. Omfatter planerne andre områder end mål
nr. 2-områder, skal de sondre mellem de aktioner, der
gennemfùres i mål nr. 2-regioner eller -områder, og
dem der gennemfùres andetsteds.

dñkker en periode på syv år, med forbehold af
artikel 6 og artikel 7, stk. 4, fùrste led.
Programmeringsperioden
2000.

begynder

den

1.

januar

2.
EF-stùtterammerne, de operationelle programmer
og enhedsprogrammeringsdokumenterne gennemgås
og tilpasses, hvis det er relevant, på den pågñldende
medlemsstats eget initiativ eller på foranledning af
Kommissionen efter aftale med denne medlemsstat
efter bestemmelserne i dette kapitel i tilslutning til den
i artikel 42 fastsatte midtvejsevaluering og den i
artikel 44 fastsatte tildeling af resultatreserven.
De kan ligeledes revideres på andre tidspunkter, hvis
der sker vigtige ñndringer i den socioùkonomiske
situation, eller på arbejdsmarkedet.

Artikel 15
Forberedelse og godkendelse
1.
For så vidt angår mål nr. 1, nr. 2 og nr. 3 forelñgger medlemsstaterne en plan for Kommissionen.
Denne plan udarbejdes af de kompetente myndigheder,
som medlemsstaterne har udpeget på nationalt, regionalt eller andet niveau. Hvis interventionen skal have
form af et enhedsprogrammeringsdokument, behandles
planen som et udkast til et enhedsprogrammeringsdokument.

3.
Planer, der forelñgges under mål nr. 3, omfatter
en medlemsstats område med hensyn til finansiering af
regioner uden for mål nr. 1, og udgùr under hensyntagen til de generelle behov i de områder, der har strukturproblemer på grund af ùkonomisk og social omstilling, en referenceramme på nationalt plan med hensyn
til udvikling af de menneskelige ressourcer.

For så vidt angår mål nr. 1 anvendes EF-stùtterammer
for alle regioner under mål nr. 1; hvis fñllesskabsbevillingen imidlertid er mindre eller ikke vñsentligt stùrre
end 1 mia. EUR, forelñgger medlemsstaterne som
hovedregel et udkast til et enhedsprogrammeringsdokument.

Artikel 14

For så vidt angår mål nr. 2 og nr. 3 anvendes som
hovedregel enhedsprogrammeringsdokumenter; medlemsstaterne kan dog vñlge at lade udarbejde EF-stùtterammer.

Varighed og revision
1.
De enkelte planer, EF-stùtterammer, operationelle
programmer og enhedsprogrammeringsdokumenter

2.
Planerne forelñgges af medlemsstaterne for Kommissionen efter hùring af parterne, der udtaler sig så
betids, at fristen i andet afsnit kan overholdes.
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Medmindre der er truffet anden aftale med den berùrte
medlemsstat, forelñgges planerne senest fire måneder
efter udarbejdelsen af listerne over de områder, der er
omhandlet i artikel 3, stk. 2 og artikel 4, stk. 4.
3.
Kommissionen bedùmmer planerne ud fra deres
sammenhñng med målene i denne forordning, under
hensyntagen til den referenceramme, der er omhandlet
i artikel 9, stk. 1, litra c), andre fñllesskabspolitikker
og artikel 41, stk. 2.
Desuden vurderer Kommissionen hver foreslået mål
nr. 3-plan ud fra sammenhñngen mellem de påtñnkte
aktioner og den nationale plan for gennemfùrelsen af
den europñiske strategi på beskñftigelsesområdet, jf.
artikel 16, stk. 1, litra b), andet afsnit, og i forhold til
de generelle behov i de områder, der har strukturproblemer på grund af ùkonomisk og social omstilling,
samt under hensyn til, hvordan og i hvor hùj grad der
er taget hensyn hertil og omfanget heraf.
4.
For de tilfñlde, hvor det er relevant efter stk. 1,
udarbejder Kommissionen på grundlag af planerne
efter procedurerne i artikel 48-51 EF-stùtterammerne i
samarbejde med den berùrte medlemsstat. EIB kan
medvirke ved udarbejdelsen af EF-stùtterammerne.
Kommissionen trñffer beslutning om fondens finansielle deltagelse senest fem måneder efter at have modtaget den eller de tilsvarende planer, hvis de omfatter
alle de elementer, der er omhandlet i artikel 16.
Kommissionen bedùmmer de forslag til operationelle
programmer, som medlemsstaten har forelagt, ud fra
deres sammenhñng med den tilsvarende EF-stùtterammes mål og deres forenelighed med Fñllesskabets politikker. Den trñffer beslutning om fondenes finansielle
deltagelse i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i
forståelse med den berùrte medlemsstat, for så vidt
forslagene indeholder alle de elementer, der er
omhandlet i artikel 18, stk. 2.
Medlemsstaterne kan samtidig med deres planer forelñgge udkast til operationelle programmer for at fremskynde gennemgangen af anmodningerne og programmernes gennemfùrelse. Med sin beslutning om EF-stùtterammen godkender Kommissionen ligeledes i medfùr
af artikel 28, stk. 1, de operationelle programmer, der
er forelagt samtidig med planerne, hvis disse programmer indeholder alle de elementer, der er omhandlet i
artikel 18, stk. 2.
5.
I de tilfñlde, der er omhandlet i stk. 1, trñffer
Kommissionen på grundlag af planerne efter aftale
med de berùrte medlemsstater og efter procedurerne i
artikel 48-51 afgùrelse om enhedsprogrammeringsdokumenterne. EIB kan medvirke ved udarbejdelsen af
enhedsprogrammeringsdokumenterne. EIB kan medvirke ved udarbejdelsen af enhedsprogrammeringsdo-
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kumenterne. Kommissionen trñffer en samlet beslutning om enhedsprogrammeringsdokumentet og om
fondenes deltagelse i medfùr af artikel 28, stk. 1,
senest fem måneder efter at have modtaget den tilsvarende plan, hvis denne omfatter alle de elementer, der
er omhandlet i artikel 19, stk. 3.
6.
Medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden
vedtager det i artikel 9, litra m), definerede programtillñg efter aftale med overvågningsudvalget, hvis programtillñgget er udarbejdet efter Kommissionens afgùrelse om fondsdeltagelse, eller efter hùring af de pågñldende partnere, hvis det er udarbejdet inden afgùrelsen
om fondsdeltagelse. I sidstnñvnte tilfñlde vil overvågningsudvalget enten bekrñfte programtillñgget, eller
det vil anmode om en tilpasning i henhold til
artikel 34, stk. 3.
Medlemsstaten sender programtillñgget til Kommissionen til orientering i eÂt enkelt dokument senest tre
måneder efter Kommissionens beslutning om godkendelse af et operationelt program eller et enhedsprogrammeringsdokument.
7.
Kommissionens beslutninger vedrùrende EF-stùtterammerne og enhedsprogrammeringsdokumenterne
offentliggùres i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.
Kommissionen sender efter anmodning Europa-Parlamentet disse beslutninger samt de EF-stùtterammer og
enhedsprogrammeringsdokumenter, den har godkendt,
til orientering.

KAPITEL II

INDHOLDET AF PROGRAMMERINGEN VEDRéRENDE
ML Nr. 1, Nr. 2 OG Nr. 3

Artikel 16
Planer
1.
Planer under mål nr. 1, nr. 2 og nr. 3 baseres på
de relevante, nationale og regionale prioriteringer og
tager hensyn til de vejledende retningslinjer, der er
omhandlet i artikel 10, stk. 3; planerne omfatter:
a) en beskrivelse med angivelse af tal, hvor det er
muligt, af den aktuelle situation enten med hensyn
til udviklingsforskelle og -efterslñb samt udviklingspotentiellet i regioner, der berùres af mål nr. 1,
eller med hensyn til omstilling i områder, der berùres af mål nr. 2, eller med hensyn til udvikling af
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de menneskelige ressourcer og beskñftigelsespolitikken i medlemsstaten og de områder, der berùres
af mål nr. 3; endvidere en redegùrelse for de
anvendte finansielle midler og de vigtigste resultater fra den foregående programmeringsperiode,
idet der tages hensyn til de foreliggende evalueringsresultater.

b) en beskrivelse af en strategi, der er velegnet til at
nå de i artikel 1 omhandlede mål, og af de prioriterede felter, der er valgt med henblik på at opnå en
bñredygtig udvikling og omstilling i regionerne og
områderne, herunder i landdistrikterne, samt en
passende udvikling af de menneskelige ressourcer
og en tilpasning og modernisering af uddannelsesog beskñftigelsessystemerne og -politikkerne.

Ud over de elementer, der er anfùrt i dette litra,
godtgùr medlemsstaterne i hver plan under mål
nr. 3, at de påtñnkte prioriterede felter er sammenhñngende med den gñldende nationale beskñftigelsesplan, idet de henviser til en beskrivelse af
hovedmålsñtningerne for denne strategi og de vigtigste midler til at gennemfùre disse målsñtninger.

Medlemsstaterne godtgùr ligeledes, at de aktiviteter, der er fastlagt i hver plan under mål nr. 2 med
hensyn til menneskelige ressourcer og beskñftigelse, og som skal stùttes af ESF, er aktiviteter, der
er integreret i omstillingsstrategien efter samordning med de andre fonde, og som afspejler forhåndsevalueringen med hensyn til menneskelige
ressourcer og beskñftigelse, jf. artikel 41, stk. 2.
Hvis disse behov ikke krñver et betydeligt belùb,
tages de med under mål nr. 3.
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Hvis ESF intervenerer i forbindelse med mål nr. 2
eller nr. 3, kan finansieringssatsen vñre hùjere i de
områder, der er omfattet af mål nr. 2, end uden for
disse områder.
I forbindelse med mål nr. 3 angiver finansieringsplanen den bevillingskoncentration, der er fastsat
for de områder, der står over for strukturelle problemer med ùkonomisk og social omstilling
d) en redegùrelse for de forholdsregler, der er truffet
med henblik på hùring af parterne.
2.
I mål nr. 1-regionerne omfatter planerne enhver
relevant indsats med henblik på ùkonomisk og social
omstilling, udvikling af de menneskelige ressourcer
under hensyn til referencerammen i artikel 9, stk. 1,
litra c), samt udvikling af landdistrikterne og fiskeristrukturerne.
Såfremt hele medlemsstaten berùres af mål nr. 1, skal
planerne indeholde punkterne i stk. 1, litra b), andet
afsnit.
3.
Medlemsstaterne angiver, hvilke elementer der er
karakteristiske for den enkelte fond, herunder stùrrelsen af den finansielle deltagelse, der anmodes om,
samt en oversigt over de fastsatte operationelle programmer, bl.a. deres sñrlige målsñtninger og hovedtyperne af de påtñnkte foranstaltninger.

Artikel 17
EF-stùtterammer

c) Oplysninger om den påtñnkte anvendelse og form
af medfinansieringen fra fondene og i givet fald fra
EIB og andre finansielle instrumenter Ð herunder
til underretning det samlede belùb fra EUGFL,
Garantisektionen, til de i artikel 33 i forordning
(EF) nr. 1257/1999 omhandlede foranstaltninger;
de forventede behov for teknisk bistand; oplysninger om additionalitet i henhold til artikel 11, stk. 2,
hvorefter dette i forbindelse med mål nr. 1 skal
fremgå af en samlet vejledende finansieringsoversigt over de offentlige eller dermed ligestillede midler og eventuelt de skùnnede private midler samt
fñllesskabsfinansieringsmidlerne for hvert enkelt
prioriteret felt, som er foreslået i planen.

Planerne skal under alle omstñndigheder sondre
mellem rammebelùb, der er afsat til områder, der
modtager overgangsstùtte, og rammebelùb, der er
afsat til andre områder, der henhùrer under mål
nr. 1 og nr. 2.

1.
EF-stùtterammen sikrer samordningen af hele
Fñllesskabets strukturstùtte i de berùrte regioner, herunder stùtten til udvikling af de menneskelige ressourcer, jf. artikel 1, nr. 3.
2.

EF-stùtterammen omfatter:

a) den strategi og de prioriterede felter, der er udvalgt
med henblik på Fñllesskabets og den pågñldende
medlemsstats fñlles initiativer, deres sñrlige mål,
om muligt udtrykt i tal, en vurdering af den forventede virkning ifùlge artikel 41, stk. 2, en angivelse af, i hvilket omfang denne strategi og disse
prioriterede felter tager hensyn til de vejledende
retningslinjer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3,
og medlemsstatens ùkonomiske politikker, strategi
for fremme af beskñftigelsen gennem en forbedring
af arbejdskraftens tilpasningsevne og kvalifikationer og eventuelt regionale politikker
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b) en oversigt over samt varigheden af de operationelle programmer, der ikke vedtages samtidig med
EF-stùtterammen, herunder deres sñrlige mål og de
fastlagte prioriterede felter
c) en vejledende finansieringsplan, der i overensstemmelse med artikel 28 og 29 for hvert prioriteret felt
angiver det påtñnkte rammebelùb for hvert år for
medfinansieringen fra den enkelte fond, i givet fald
EIB, de ùvrige finansielle instrumenter Ð herunder
til underretning det samlede belùb fra EUGFL,
Garantisektionen, til de i artikel 33 i forordning
(EF) nr. 1257/1999 omhandlede foranstaltninger Ð
når de bidrager direkte til finansieringsplanen,
samt medlemsstaternes egne stùtteberettigede
offentlige og skùnnede private midler svarende til
den enkelte fonds finansielle deltagelse.
I forbindelse med mål nr. 3 angiver finansieringsplanen koncentrationen for de bevillinger, der er
afsat til de områder, der står over for strukturelle
problemer med ùkonomisk og social omstilling.
Finansieringsplanen skal prñcisere, hvilke bevillinger der er afsat til regioner, der modtager overgangsstùtte.
Fondenes samlede årlige finansielle deltagelse for
hver enkelt EF-stùtteramme skal vñre forenelig
med de gñldende finansielle overslag under hensyn
til den degressivitet, der omhandles i artikel 7,
stk. 3, tredje afsnit
d) bestemmelserne vedrùrende EF-stùtterammens gennemfùrelse, som omfatter fùlgende:
Ð medlemsstatens udpegning af den i artikel 9,
litra n), omhandlede forvaltningsmyndigheds
medansvar for administrationen af EF-stùtterammen i henhold til bestemmelserne i
artikel 34
Ð bestemmelser med henblik på at involvere partnerne i de overvågningsudvalg, der er beskrevet
i artikel 35
e) om nùdvendigt oplysninger om de bevillinger, der
er nùdvendige for at forberede, overvåge og evaluere interventionerne.
EF-stùtterammerne omfatter i overensstemmelse med
artikel 11 en forhåndskontrol af additionaliteten og
relevant information om gennemsigtigheden af de
finansielle strùmme, navnlig fra den berùrte medlemsstat til modtagerregionerne.
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Artikel 18
Operationelle programmer
1.
De interventioner, der omfattes af en EF-stùtteramme, gennemfùres som regel i form af et integreret
operationelt program for hver region, som defineret i
artikel 9.
2.

Det operationelle program omfatter:

a) programmets prioriterede felter, deres overensstemmelse med den tilsvarende EF-stùtteramme, deres
sñrlige mål så vidt muligt udtrykt i tal, en vurdering af deres forventede virkning, jf. artikel 41,
stk. 2
b) en kortfattet beskrivelse af de påtñnkte foranstaltninger med henblik på gennemfùrelse af de hùjt
prioriterede felter, herunder de oplysninger, der er
nùdvendige for at vurdere stùtteordningerne ud fra
traktatens artikel 87; i givet fald arten af de foranstaltninger, der er nùdvendige for forberedelsen,
overvågningen og evalueringen af det operationelle
program
c) en vejledende finansieringsplan, der i overensstemmelse med artikel 28 og 29 for hvert prioriteret felt
og for hvert år skal angive det påtñnkte rammebelùb for medfinansieringen for den enkelte fond, i
givet fald EIB, de ùvrige finansielle instrumenter Ð
herunder til underretning det samlede belùb fra
EUGFL, Garantisektionen, til de i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1257/1999 omhandlede foranstaltninger Ð i det omfang de bidrager direkte til
finansieringsplanen, samt medlemsstaternes egne
stùtteberettigede offentlige og skùnnede private
midler svarende til den enkelte fonds finansielle
deltagelse.
Finansieringsplanen skal prñcisere, hvilke bevillinger der inden for de forskellige fondes samlede
finansielle deltagelse er afsat til regioner, der modtager overgangsstùtte.
Fondenes samlede årlige finansielle deltagelse skal
vñre forenelig med de gñldende finansielle overslag under hensyn til den degressivitet, der er
omhandlet i artikel 7, stk. 3, tredje afsnit
d) bestemmelserne vedrùrende det operationelle programs ivñrksñttelse, som omfatter fùlgende:
i) medlemsstatens udpegning af en forvaltningsmyndighed jf. artikel 9, litra n), med ansvar for
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administrationen af det operationelle program,
jf. artikel 34
ii) en beskrivelse af forvaltningsreglerne for det
operationelle program
iii) en beskrivelse af overvågnings- og evalueringssystemerne, herunder overvågningsudvalgets
rolle
iv) en fastsñttelse af procedurer for pengestrùmmenes tilvejebringelse og cirkulation, der sikrer
deres gennemsigtighed
v) en beskrivelse af de sñrlige foranstaltninger og
procedurer til kontrol af det operationelle program.
3.

Programtillñgget omfatter fùlgende:

a) Ivñrksñttelsesforanstaltninger for de tilsvarende
prioriterede felter i det operationelle program, en
forhåndsevaluering i overensstemmelse med
artikel 41, stk. 3, af de kvantificerede foranstaltninger, hvis de er kvantificerbare, de tilsvarende
overvågningsindikatorer i overensstemmelse med
artikel 36
b) en definition af de endelige modtagerkategorier,
der får gavn af foranstaltningerne
c) en finansieringsplan, der i overensstemmelse med
artikel 28 og 29 for hver foranstaltning angiver det
påtñnkte rammebelùb for medfinansieringen fra
den pågñldende fond, i givet fald EIB, de ùvrige
eksisterende finansielle instrumenter samt stùtteberettigede offentlige og tilsvarende midler og skùnnede private midler svarende til fondenes finansielle deltagelse; satsen for en fonds medfinansiering af en foranstaltning fastsñttes i overensstemmelse med artikel 29 og med de samlede fñllesskabsbevillinger, der er afsat til det pågñldende prioriterede felt.
Denne finansieringsplan prñciserer, hvilke bevillinger der er afsat til regioner, der modtager overgangsstùtte.
Finansieringsplanen skal ledsages af en beskrivelse
af ordningerne for tilvejebringelse af medfinansiering for foranstaltninger under hensyn til den
berùrte medlemsstats institutionelle, juridiske og
finansielle system
d) de foranstaltninger, der er fastsat for at sikre
offentlig omtale af det operationelle program i
overensstemmelse med artikel 46
e) en beskrivelse af ordninger, der er aftalt mellem
Kommissionen og den pågñldende medlemsstat for
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edb-baseret udveksling af data, hvis en sådan
udveksling er mulig, med henblik på opfyldelse af
forvaltnings-, overvågnings- og evalueringskravene
i denne forordning.

Artikel 19
Enhedsprogrammeringsdokumenter
1.
Interventioner, der gennemfùres under mål nr. 2
og nr. 3 samt under mål nr. 1 som angivet i artikel 15,
stk. 1, er som regel enhedsprogrammeringsdokumenter. Artikel 15, stk. 1, litra c), finder anvendelse i forbindelse med mål nr. 2 og nr. 3.
2.
Enhedsprogrammeringsdokumentet vedrùrende
mål nr. 1 skal omfatte alle relevante foranstaltninger
med henblik på ùkonomisk og social omstilling,
fremme af beskñftigelsen gennem en forbedring af
arbejdskraftens tilpasningsevne og kvalifikationer
under hensyn til referencerammen i artikel 9, stk. 1,
litra c), samt udvikling af landdistrikterne og fiskeristrukturerne.
Enhedsprogrammeringsdokumentet vedrùrende mål
nr. 2 skal sikre samordningen af Fñllesskabets samlede
strukturstùtte, herunder i overensstemmelse med
artikel 41, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1257/1999 samordning af foranstaltningerne vedrùrende udvikling af
landdistrikterne i medfùr af samme forordnings
artikel 33, men med undtagelse af den stùtte til udvikling af de menneskelige ressourcer, der ydes i henhold
til mål nr. 3, i alle områder, der er omfattet af mål
nr. 2.
Enhedsprogrammeringsdokumentet vedrùrende mål
nr. 3 skal sikre samordningen af Fñllesskabets samlede
strukturstùtte med henblik på udvikling af de menneskelige ressourcer i de i artikel 5 omhandlede områder,
med undtagelse af den stùtte på dette område, der
ydes i henhold til mål nr. 2.
3.
Alle enhedsprogrammeringsdokumenter
indeholde fùlgende elementer:

skal

a) den strategi og de prioriterede felter, der er udvalgt
med henblik på Fñllesskabets og den pågñldende
medlemsstats fñlles initiativer, deres sñrlige mål,
om muligt udtrykt i tal, en evaluering af den forventede virkning, herunder på miljùsituationen,
ifùlge artikel 41, stk. 2, samt en angivelse af, i hvilket omfang denne strategi og disse prioriterede felter tager hensyn til de vejledende retningslinjer, der
er omhandlet i artikel 10, stk. 3, og medlemsstatens ùkonomiske politikker, strategi for fremme af
beskñftigelsen gennem en forbedring af arbejds-
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kraftens tilpasningsevne og kvalifikationer og eventuelt regionale politikker

iv) en fastsñttelse af procedurer for pengestrùmmenes tilvejebringelse og cirkulation, der sikrer
deres gennemsigtighed

b) et resumeÂ af beskrivelsen af de påtñnkte foranstaltninger med henblik på gennemfùrelse af de prioriterede felter, herunder de oplysninger, der er nùdvendige for at vurdere stùtteordningerne ud fra
traktatens artikel 87; når det er relevant, arten af
de foranstaltninger, der er nùdvendige for forberedelsen, overvågningen og evalueringen af enhedsprogrammeringsdokumentet

v) en beskrivelse af de sñrlige foranstaltninger og
procedurer til kontrol af enhedsprogrammeringsdokumentet

c) en vejledende finansieringsplan, der for hvert hùjt
prioriteret felt for hvert år i overensstemmelse med
artikel 28 og 29 angiver det påtñnkte rammebelùb
for medfinansieringen fra den enkelte fond, i givet
fald EIB, og de ùvrige finansielle instrumenter Ð
herunder til underretning det samlede belùb fra
EUGFL, Garantisektionen, til de i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1257/1999 omhandlede foranstaltninger Ð i det omfang de bidrager direkte til
finansieringsplanen, samt medlemsstaternes egne
samlede stùtteberettigede offentlige og tilsvarende
midler og skùnnede private midler svarende til den
enkelte fonds finansielle deltagelse.
Finansieringsplanen skal prñcisere, hvilke bevillinger der er afsat til regioner, der modtager overgangsstùtte.
Fondenes samlede årlige finansielle deltagelse skal
vñre forenelig med de gñldende finansielle overslag under hensyn til den degressivitet, der er
omhandlet i artikel 7, stk. 3, tredje afsnit.
I forbindelse med mål nr. 3 angiver finansieringsplanen koncentrationen for de bevillinger, der er
afsat til de områder, der står over for strukturelle
problemer med ùkonomisk og social omstilling
d) bestemmelserne vedrùrende enhedsprogrammeringsdokumentets ivñrksñttelse, som omfatter fùlgende:
i) medlemsstatens udpegning af en forvaltningsmyndighed som defineret i artikel 9 med ansvar
for administrationen af enhedsprogrammeringsdokumentet, jf. artikel 34
ii) en beskrivelse af forvaltningsreglerne
enhedsprogrammeringsdokumentet

for

iii) en beskrivelse af overvågnings- og evalueringssystemerne, herunder overvågningsudvalgets
rolle

e) om nùdvendigt oplysninger om de midler, der er
nùdvendige for at forberede, overvåge og evaluere
interventionerne.
Enhedsprogrammeringsdokumentet omfatter i overensstemmelse med artikel 11 en forhåndskontrol af additionaliteten for det eller de relevante mål, der er aftalt
mellem medlemsstaten og Kommissionen og relevant
information om gennemsigtigheden af de finansielle
strùmme, navnlig fra den berùrte medlemsstat til modtagerregionerne.
4.
Enhedsprogrammeringsdokumenterne suppleres
med et programtillñg, som defineret i artikel 9,
litra m), og beskrevet i artikel 18, stk. 3.

KAPITEL III
FáLLESSKABSINITIATIVER

Artikel 20
Indhold
1.
Fñllesskabsinitiativerne vedrùrer fùlgende emneområder:
a) det grñnseoverskridende, tvñrnationale og tvñrregionale samarbejde til fremme af en harmonisk,
afbalanceret og bñredygtig udvikling af hele Fñllesskabets område (»Interreg«)
b) ùkonomisk og social revitalisering af de kriseramte
byer og forstñder for at fremme en varig byudvikling (»Urban«)
c) udvikling af landdistrikterne (»Leader«)
d) det tvñrnationale samarbejde til fremme af en ny
praksis i bekñmpelsen af forskelsbehandling og
uligheder af enhver art i forbindelse med adgangen
til arbejdsmarkedet (»Equal«).
2.
Mindst 2,5 % af de midler, strukturfondene kan
indgå forpligtelser for som omtalt i artikel 7, stk. 1,
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tildeles Interreg, idet der lñgges sñrlig vñgt på grñnseoverskridende aktiviteter, isñr med henblik på udvidelsen, og for så vidt angår medlemsstater, der har en
lang fñlles grñnse med ansùgerlandene, samt på en
bedre koordinering med Phare-, Tacis- og Meda-programmerne. Der lñgges også sñrlig vñgt på samarbejde med fjernområderne.

Der tages behùrigt hensyn til den sociale og erhvervsmñssige integrering af asylansùgere inden for rammerne af Equal.
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5.
EF-initiativprogrammerne dñkker
periode fra den 1. januar 2000.

en

syvårig

KAPITEL IV
NYSKABENDE AKTIONER OG TEKNISK BISTAND

Artikel 22
3.
De programmer, der er godkendt inden for rammerne af fñllesskabsinitiativerne, kan vedrùre andre
områder end dem, der er omhandlet i artikel 3 og 4.

Nyskabende aktioner

Udarbejdelse, godkendelse og ivñrksñttelse

1.
Fondene kan på Kommissionens initiativ, og efter
at de i artikel 48-51 omhandlede udvalg har afgivet
udtalelse om retningslinjerne for de forskellige typer
nyskabende aktioner, finansiere nyskabende aktioner
på fñllesskabsniveau med indtil 0,40 % af deres
respektive årlige tildeling. Disse aktioner omfatter
undersùgelser, pilotprojekter og udveksling af erfaringer.

1.
Kommissionen vedtager efter procedurerne i
artikel 48-51 og efter at have underrettet Europa-Parlamentet herom retningslinjer, som for hvert initiativ
beskriver målene, anvendelsesområdet og passende
gennemfùrelsesbestemmelser. Retningslinjerne offentliggùres i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.

De nyskabende aktioner skal bidrage til indfùrelsen af
nyskabende metoder og praksis, der tager sigte på at
forbedre kvaliteten af interventioner under mål nr. 1,
nr. 2 og nr. 3. Deres ivñrksñttelse skal vñre enkel,
gennemsigtig og i overensstemmelse med forsvarlig
ùkonomisk forvaltning.

Artikel 21

2.
Hvert af de områder, der er omhandlet i
artikel 20, stk. 1, finansieres af en enkelt fond: det i
stk. 1, litra a), omhandlede område af EFRU, det i
stk. 1, litra b), omhandlede område af EUGFL, Udviklingssektionen, og det i stk. 1, litra c), omhandlede
område af ESF. For også at kunne omfatte de foranstaltninger, der er nùdvendige for det pågñldende EFinitiativprograms ivñrksñttelse, kan beslutningen om
fondenes deltagelse udvide det anvendelsesområde, der
er fastsat i de sñrlige forordninger for de enkelte
fonde, uden at gå ud over disse sñrlige bestemmelser.

2.
Hvert aktionsområde for et pilotprojekt finansieres af en enkelt fond. For at kunne omfatte alle de foranstaltninger, der er nùdvendige for det pågñldende
pilotprojekts ivñrksñttelse, kan beslutningen om fondenes deltagelse prñcisere det anvendelsesområde, der
er fastsat i de specifikke forordninger for de enkelte
fonde, uden at udvide det.

Artikel 23
Teknisk bistand

3.
Kommissionen vedtager på grundlag af forslag,
som udarbejdes efter de retningslinjer, der er nñvnt i
stk. 1 og i artikel 41, stk. 2, og som forelñgges af
medlemsstaten, EF-initiativprogrammerne i overensstemmelse med artikel 28.

4.
EF-initiativprogrammerne revideres i forbindelse
med den i artikel 42 omhandlede midtvejsevaluering
og ñndres, hvis det skùnnes nùdvendigt, på foranledning af den eller de berùrte medlemsstater eller af
Kommissionen i forståelse med denne eller de medlemsstater.

Fondene kan på Kommissionens initiativ eller på dennes vegne, efter hùring af de i artikel 48-51 omhandlede udvalg om de forskellige typer foranstaltninger og
for indtil 0,25 % af deres respektive årlige tildeling
finansiere de forberedelses-, overvågnings-, evaluerings- og kontrolforanstaltninger, der er nùdvendige
for denne forordnings gennemfùrelse. De omfatter
bl.a.:
a) undersùgelser, også generelle undersùgelser, vedrùrende fondenes virksomhed
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b) aktioner vedrùrende teknisk bistand, udveksling af
erfaringer og oplysninger til partnerne, til de endelige modtagere af stùtte fra fondene og til offentligheden

de forpligtelser, der fùlger af den enkelte medlemsstats
egne institutionelle bestemmelser.

KAPITEL V

c) indfùrelse, drift og sammenkobling af edb-systemer
med henblik på forvaltning, overvågning og evaluering

STORE PROJEKTER

d) forbedring af evalueringsmetoderne og udveksling
af oplysninger om den praksis, der fùlges på dette
område.

Artikel 24
Godkendelse af nyskabende aktioner og teknisk
bistand
1.
Kommissionen vurderer efter at have underrettet
de pågñldende medlemsstater om de nyskabende aktioner de anmodninger om fondenes deltagelse, der forelñgges i henhold til artikel 22 og 23, på basis af fùlgende oplysninger:
a) en beskrivelse af den foreslåede intervention, dens
anvendelsesområde, herunder den geografiske dñkning, og dens sñrlige mål
b) de organer, der har ansvaret for interventionens
ivñrksñttelse, og modtagerne
c) tids- og finansieringsplanen, herunder alle andre
kilder til fñllesskabsfinansiering
d) bestemmelser, der sikrer en effektiv og regelmñssig
ivñrksñttelse
e) alle oplysninger, der er nùdvendige for at efterprùve, om der er forenelighed med Fñllesskabets
politikker og med de retningslinjer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3.
Kommissionen godkender fondenes finansielle deltagelse, når disse oplysninger gùr det muligt at foretage
en vurdering af anmodningen.
2.
Umiddelbart efter imùdekommelsen af en anmodning underretter Kommissionen de berùrte medlemsstater herom.
3.
Medlemsstaterne har intet finansielt ansvar i henhold til denne forordning for nyskabende aktioner, der
er omhandlet i artikel 22, og for aktioner vedrùrende
teknisk bistand, der er omhandlet i artikel 23, jf. dog

26.6.1999

Artikel 25
Definition
Fondene kan som led i en intervention finansiere
udgifter i tilknytning til store projekter, dvs.:
a) projekter, som omfatter en rñkke ùkonomisk uopdelelige arbejder, der opfylder en prñcis teknisk
funktion, og som tager sigte på klart identificerede
målsñtninger, og
b) projekter, til hvilke de samlede udgifter, der tages i
betragtning ved fastsñttelsen af fondenes deltagelse, overstiger 50 mio. EUR.
Artikel 26
Godkendelse og ivñrksñttelse
1.
Hvis medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden under interventionernes ivñrksñttelse overvejer
fondsstùtte til et stort projekt, underretter den på forhånd Kommissionen herom ved fremsendelse af fùlgende oplysninger:
a) det for ivñrksñttelsen ansvarlige organ
b) investeringens art samt en beskrivelse heraf, udgifterne og lokaliseringen
c) tidsplanen for projektets gennemfùrelse
d) en costbenefitanalyse, der bl.a. omhandler finansielle omkostninger og fordele, en risikovurdering
og oplysninger om projektets ùkonomiske bñredygtighed
e) endvidere:
Ð for infrastrukturinvesteringer: en analyse af
projektets samfundsùkonomiske omkostninger
og fordele, herunder angivelse af den forventede udnyttelsesgrad, den forventede virkning
på udviklingen eller omstillingen i den pågñldende region samt anvendelsen af fñllesskabsreglerne vedrùrende offentlige kontrakter
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Ð for erhvervsinvesteringer: en analyse af markedsudsigterne for den berùrte sektor og af projektets forventede rentabilitet
f) direkte og indirekte virkninger for beskñftigelsessituationen, så vidt muligt på fñllesskabsplan
g) oplysninger, der gùr det muligt at vurdere miljùvirkningerne og anvendelsen af forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats,
princippet om indgreb over for miljùskader fortrinsvis ved kilden samt princippet om, at forureneren betaler, samt anvendelsen af Fñllesskabets regler på miljùområdet
h) de oplysninger, der er nùdvendige for at vurdere,
om konkurrencereglerne er overholdt, bl.a. på
statsstùtteområdet
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Kommissionen at bekrñfte eller ñndre satsen for fñllesskabsfinansieringen. Hvis Kommissionen finder, at
projektet hverken bùr opnå en del af eller hele fondsstùtten, kan den, med angivelse af årsagerne hertil,
beslutte at afslå en del af eller hele denne finansielle
deltagelse.

KAPITEL VI

GLOBALTILSKUD

Artikel 27
Globaltilskud

i) oplysning om virkningen af fondenes finansielle
deltagelse for projektgennemfùrelsen
j) finansieringsplanen og stùrrelsen af de samlede
finansielle midler, der påtñnkes for stùtten fra fondene og alle andre fñllesskabsfinansieringskilder.
2.
Kommissionen foretager en vurdering af projektet Ð om nùdvendigt i samråd med EIB Ð på grundlag af fùlgende elementer:
a) den påtñnkte investeringstype og i givet fald de
forventede indtñgter
b) resultaterne af costbenefitanalysen
c) resultatet af evalueringen af virkningerne på miljùet
d) projektets sammenhñng med den tilsvarende interventions prioriterede felter
e) projektets overensstemmelse med Fñllesskabets
ùvrige politikker
f) de forventede ùkonomiske og sociale fordele, bl.a.
på beskñftigelsesområdet, under hensyn til de
anvendte finansielle midler
g) samordningen af de finansielle instrumenter og den
kombination af tilskud og lån, der er omhandlet i
artikel 10, stk. 2.
3.
Senest to måneder efter modtagelsen af de i stk. 1
omhandlede oplysninger, eller tre måneder, hvis samråd med EIB viser sig at vñre nùdvendig, beslutter

1.
Såfremt ivñrksñttelsen og forvaltningen af en del
af en intervention er overladt til formidlere i henhold
til artikel 9, litra i), skal disse formidlerne give garantier for, at de er solvente og har anerkendt kompetence
og erfaring i administration og finansforvaltning. De
skal normalt vñre etableret eller reprñsenteret i den
eller de pågñldende regioner, men kan i begrñnsede,
velbegrundede tilfñlde vñre etableret udenfor. De skal
besidde mangeårig relevant erfaring og varetage en
offentlig opgave samt på passende vis kunne involvere
de direkte berùrte erhvervskredse i ivñrksñttelsen af
de fastsatte foranstaltninger.
2.
Anvendelsen af globaltilskud angives i den relevante beslutning om fondenes finansielle deltagelse
som en sñrlig bestemmelse om ivñrksñttelse af interventionen som defineret i artikel 18, stk. 2, litra d),
samt artikel 19, stk. 3, litra d). Bestemmelserne om
globaltilskuddenes anvendelse gùres til genstand for en
aftale mellem medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden og det formidlende organ, der berùres.
Ved EF-initiativprogrammer og nyskabende aktioner
gùres bestemmelserne om globaltilskuddenes anvendelse til genstand for en aftale mellem Kommissionen
og det pågñldende formidlende organ. Ved EF-initiativprogrammer skal disse bestemmelser også aftales
med den berùrte medlemsstat. Det programmeringssupplement, der er omtalt i artikel 18, vedrùrer ikke
den del af interventionen, der omhandler globaltilskuddet.
3.
I bestemmelserne om globaltilskuddets anvendelse prñciseres bl.a.:
a) hvilke foranstaltninger der skal ivñrksñttes
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b) kriterier for udvñlgelse af modtagere

d) bestemmelser om overvågning og evaluering af
samt finansiel kontrol med globaltilskuddet

c) betingelser og satser for ydelse af fondsstùtte, herunder anvendelse af eventuelt pålùbne renter

e) i givet fald anvendelse af en bankgaranti, i hvilket
tilfñlde Kommissionen skal underrettes.

AFSNIT III
FONDENES FINANSIELLE DELTAGELSE OG FINANSIELLE FORVALTNING

KAPITEL I
FONDENES FINANSIELLE DELTAGELSE

Artikel 28
Beslutning om fondenes finansielle deltagelse
1.
Kommissionen vedtager eÂn enkelt beslutning om
alle fondenes finansielle deltagelse, når alle betingelserne i denne forordning er opfyldt, inden for en frist
på fem måneder efter modtagelsen af interventionsansùgningen. Beslutningen prñciserer i givet fald de
bevillinger, der afsñttes til regioner eller områder, som
modtager overgangsstùtte.
Fondenes maksimale deltagelse fastsñttes for hvert af
interventionens prioriterede felter.

EF-stùtteramme, skal vñre forenelig med den finansieringsplan, der er opstillet i den relevante EF-stùtteramme, jf. artikel 17, stk. 2, litra c).

3.
Fondenes deltagelse i foranstaltningernes ivñrksñttelse antager hovedsagelig form af stùtte, der ikke
skal tilbagebetales (i det fùlgende benñvnt »direkte
stùtte«), men antager også form af f.eks. stùtte, der
skal tilbagebetales, rentegodtgùrelse, garanti, kapitalandele, deltagelse i risikokapital eller andre finansieringstyper.

Stùtte, der tilbagebetales til forvaltningsmyndigheden
eller til en anden offentlig myndighed, genanvendes til
samme formål.

Artikel 29
Graduering af deltagelsessatserne

En foranstaltning kan for en given periode kun modtage finansiel stùtte fra eÂn fond ad gangen.
En foranstaltning eller en operation kan kun få stùtte
fra en strukturfond til et af de mål ad gangen, der er
omhandlet i artikel 1.
Ingen operation kan på samme tid modtage stùtte fra
en fond under et af målene nr. 1, nr. 2 og nr. 3 og
under et fñllesskabsinitiativ.
Ingen operation kan på samme tid modtage stùtte fra
en fond under et af målene nr. 1, nr. 2 og nr. 3 og fra
EUGFL, Garantisektionen.
Ingen operation kan på samme tid modtage stùtte fra
en fond under et fñllesskabsinitiativ og fra EUGFL,
Garantisektionen.
2.
Fondenes finansielle deltagelse i operationelle
programmer, der er et led i gennemfùrelsen af en

1.
Fondenes finansielle deltagelse gradueres på baggrund af fùlgende:

a) stùrrelsen af de sñrlige, isñr regionale eller sociale
problemer, som interventionerne skal lùse

b) den pågñldende medlemsstats finansielle kapacitet
under hensyn til bl.a. den relative velfñrd i denne
medlemsstat og nùdvendigheden af at undgå alt for
store stigninger i budgetudgifterne

c) inden for rammerne af fondenes mål, således som
de er fastlagt i artikel 1, den interesse, som interventionerne og de prioriterede felter har for Fñllesskabet, specielt, hvor det er relevant, afskaffelse af
uligheder og fremme af lige muligheder for mñnd
og kvinder samt miljùbeskyttelse og -forbedring,
herunder anvendelse af forsigtighedsprincippet,
princippet om forebyggende indsats og princippet
om, at forureneren betaler
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d) den interesse, som interventionerne og de prioriterede felter har ud fra et regionalt og nationalt synspunkt
e) de sñrlige egenskaber ved den pågñldende type
intervention og prioriteret felt, for at tage hensyn
til de behov, der er konstateret ved forhåndsevalueringen, navnlig hvad angår menneskelige ressourcer
og beskñftigelse
f) den optimale udnyttelse af de finansielle midler i
finansieringsplanerne, herunder kombinationen af
offentlige og private midler, anvendelsen af passende finansielle instrumenter i overensstemmelse
med artikel 10, stk. 2, og valget af finansieringsformer, jf. artikel 28, stk. 3.
Hvis ESF's bidrag gradueres i overensstemmelse med
artikel 16, stk. 2, skal dette ske under hensyntagen til
de behov, der er konstateret ved forhåndsevalueringen,
navnlig hvad angår menneskelige ressourcer og
beskñftigelse.
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syn til specifikke karakteristika, herunder det omfang
af cash flow, der normalt vil kunne forventes af den
pågñldende type investeringer i betragtning af de
makroùkonomiske forhold, som investeringerne skal
ivñrksñttes under, og uden at fondenes deltagelse
medfùrer en forùgelse af indsatsen over de nationale
budgetter.
Fondenes deltagelse er under alle omstñndigheder
underlagt fùlgende begrñnsninger:
a) når infrastrukturinvesteringerne skaber betydelige
nettoindtñgter, kan deltagelsen ikke overstige:
i) 40 % af de samlede stùtteberettigede udgifter i
regioner, der omfattes af mål nr. 1, som kan
forhùjes med maksimalt 10 % i de medlemsstater, der omfattes af Samhùringhedsfonden
ii) 25 % af de samlede stùtteberettigede udgifter i
områder, der omfattes af mål nr. 2

2.
Fondenes finansielle deltagelse beregnes i forhold
til de samlede stùtteberettigede omkostninger eller i
forhold til de samlede stùtteberettigede offentlige eller
dermed sidestillede udgifter (på nationalt, regionalt
eller lokalt niveau eller fñllesskabsplan) i forbindelse
med hver intervention.

iii) disse satser kan forhùjes, hvis forhùjelsen er
bestemt til andre former for finansiering end
direkte stùtte; dog kan denne forhùjelse hùjst
vñre på 10 % af de samlede stùtteberettigede
udgifter

3.
Fondenes deltagelse sker inden for fùlgende
begrñnsninger:

b) ved investeringer i virksomheder kan deltagelsen
ikke overstige:

a) hùjst 75 % af de samlede stùtteberettigede udgifter
og som hovedregel mindst 50 % af de stùtteberettigede offentlige udgifter for foranstaltninger, der
gennemfùres i regioner omfattet af mål nr. 1. Når
disse regioner ligger i en medlemsstat, der omfattes
af Samhùrighedsfonden, kan fñllesskabsstùtten
ekstraordinñrt i behùrigt begrundede tilfñlde hùjst
andrage 80 % af de samlede stùtteberettigede
udgifter og hùjst 85 % af de samlede stùtteberettigede udgifter i fjernområderne samt for de perifere
grñske ùer, der er ugunstigt stillet på grund af
deres afsides beliggenhed

i) 35 % af de samlede stùtteberettigede udgifter i
regioner, der omfattes af mål nr. 1

b) hùjst 50 % af de samlede stùtteberettigede udgifter
og som hovedregel mindst 25 % af de stùtteberettigede offentlige udgifter for foranstaltninger, der
gennemfùres i områder omfattet af mål nr. 2 eller
nr. 3.
Fondenes finansielle deltagelse sker, hvis det drejer sig
om investering i virksomheder, under overholdelse af
stùtteintensitets- og kumulationslofterne på statsstùtteområdet.
4.
Når den pågñldende intervention indebñrer
finansiering af indtñgtsskabende investeringer, fastlñgges fondenes deltagelse i disse investeringer under hen-

ii) 15 % af de samlede stùtteberettigede udgifter i
områder, der omfattes af mål nr. 2
iii) ved investeringer i små og mellemstore virksomheder kan disse satser forhùjes, hvis forhùjelsen er bestemt til andre former for finansiering end direkte stùtte; dog kan denne forhùjelse hùjst vñre på 10 % af de samlede stùtteberettigede udgifter.
5.
Henvisningerne i stk. 3 og 4 til regioner og områder, der omfattes af mål nr. 1 og nr. 2, skal ligeledes
forstås som henvisninger til regioner og områder, der
modtager dels overgangsstùtte i henhold til artikel 6,
stk. 1, og stùtte i henhold til artikel 7, stk. 4, dels
stùtte i henhold til artikel 6, stk. 2.
6.
Foranstaltninger, som gennemfùres på Kommissionens initiativ, jf. artikel 22 og 23, kan finansieres
med 100 % af de samlede udgifter. Foranstaltninger,
som gennemfùres på Kommissionens vegne, jf.
artikel 23, finansieres med 100 % af de samlede udgifter.

L 161/26

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

DA

7.
For foranstaltninger vedrùrende teknisk bistand
inden for rammerne af programmeringen og fñllesskabsinitiativerne gñlder de i denne artikel omhandlede satser.

Artikel 30
Stùtteberettigelse
1.
Udgifter i tilknytning til operationer kan kun
opnå finansiel deltagelse fra fondene, hvis disse operationer er integreret i den pågñldende intervention.
2.
En udgift kan ikke opnå finansiel deltagelse fra
fondene, hvis den faktisk er betalt af den endelige
modtager inden den dato, hvor Kommissionen har
modtaget interventionsansùgningen. På denne dato
begynder fristen for udgifternes stùtteberettigelse.
Den sidste dato for udgifternes stùtteberettigelse fastsñttes i beslutningen om fondenes finansielle deltagelse. Den refererer til de betalinger, som de endelige
modtagere foretager. Den kan udskydes af Kommissionen efter behùrigt begrundet anmodning fra medlemsstaten i medfùr af artikel 14 og 15.
3.
De relevante nationale regler gñlder for de stùtteberettigede udgifter, undtagen hvis Kommissionen, når
det er nùdvendigt, udarbejder fñlles regler for udgifternes stùtteberettigelse efter proceduren i artikel 53,
stk. 2.
4.
Medlemsstaterne sikrer, at fondene kun deltager
finansielt i en operation, hvis operationen ikke inden
for et tidsrum på fem år fra tidspunktet for den kompetente national myndigheds eller forvaltningsmyndighedens afgùrelse om deltagelse fra fonden undergår en
vñsentlig ñndring:

26.6.1999
KAPITEL II
FINANSFORVALTNING

Artikel 31
Budgetforpligtelser
1.
Fñllesskabets budgetforpligtelser indgås på
grundlag af beslutningen om fondenes finansielle deltagelse.
2.
Forpligtelser vedrùrende interventioner med en
varighed på mindst to år indgås som regel for et år ad
gangen. Den fùrste forpligtelse indgås, når Kommissionen vedtager beslutningen om interventionens godkendelse. De efterfùlgende forpligtelser indgås som regel
senest den 30. april hvert år.
Den del af en forpligtelse, som ikke er opfyldt ved et
acontobelùb, eller som Kommissionen ikke har fået
forelagt nogen gyldig betalingsanmodning for, jf.
artikel 32, stk. 3, ved udgangen af det andet år efter
forpligtelsesåret eller, i givet fald og for de pågñldende
belùb, efter datoen for en senere beslutning truffet af
Kommissionen, som er nùdvendig for at tillade en foranstaltning eller en operation, eller ved udlùbet af den
i artikel 37, stk. 1, nñvnte frist for aflevering af den
endelige rapport, frigùres ex officio af Kommissionen;
fondenes deltagelse i denne intervention reduceres tilsvarende.
Den i andet afsnit omhandlede frist for ex officio frigùrelse ophùrer med at lùbe for den del af forpligtelsen, der svarer til operationer, der på den dato, der er
fastsat for frigùrelsen, er omfattet af en retslig procedure eller en rekurs med opsñttende virkning med forbehold af, at Kommissionen har modtaget en forudgående og begrundet underretning fra den pågñldende
medlemsstat, og af underretning fra Kommissionen.

a) der påvirker arten af operationen eller betingelserne for dens ivñrksñttelse eller giver en virksomhed eller et offentligt selskab en uretmñssig fordel,
og

Under alle omstñndigheder underretter Kommissionen
i god tid medlemsstaten og betalingsmyndigheden,
hver gang der er risiko for ex officio frigùrelse efter
andet afsnit.

b) som skyldes enten en ñndring i de ejendomsretlige
forhold for en infrastruktur eller ophùr eller
ñndring af lokalisering for en produktionsvirksomhed.

Hvis denne forordning trñder i kraft efter den 1. januar
2000, forlñnges den i andet afsnit omhandlede frist
for ex officio frigùrelse for så vidt angår den fùrste forpligtelse med det antal måneder, der ligger mellem den
1. januar 2000 og den dato for beslutningen om fondenes deltagelse, der er nñvnt i artikel 28.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver ñndring af denne type; hvis der foretages en
sådan ñndring, finder artikel 39 anvendelse.

3.
For interventioner med en varighed på under to
år indgås forpligtelserne for fondenes samlede delta-
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gelse, når Kommissionen vedtager beslutningen om
fondenes deltagelse.

Artikel 32
Betalinger
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3.
Kommissionen foretager mellemliggende betalinger med henblik på refusion af de under fondene faktisk afholdte udgifter, som betalingsmyndigheden har
attesteret. Sådanne betalinger foretages for hver intervention og beregnes på niveauet for de foranstaltninger, der er fastsat i programtillñggets finansieringsplan. De er undergivet fùlgende betingelser:
a) programtillñgget forelñgges Kommissionen med de
oplysninger, der er nñvnt i artikel 18, stk. 3

1.
Kommissionens betaling af stùtte fra fondene
foretages i overensstemmelse med budgetforpligtelserne til den betalingsmyndighed, der er defineret i
artikel 9, litra o).

b) den seneste årlige rapport om gennemfùrelsen med
de oplysninger, der er nñvnt i artikel 37, skal vñre
sendt til Kommissionen

Betalingerne opfùres under den ñldste åbne forpligtelse, der er indgået i henhold til artikel 31.

c) den midtvejsevaluering af interventionen, der er
nñvnt i artikel 42, skal vñre sendt til Kommissionen

Betalingen kan tage form af acontobetalinger, mellemliggende betalinger eller betalinger af restbelùb. Mellemliggende betalinger og betalinger af restbelùb
vedrùrer allerede betalte udgifter, som skal svare til
betalinger, der er afholdt af de endelige modtagere, og
som er dokumenteret af kvitterede fakturaer eller regnskabsdokumenter med tilsvarende bevisvñrdi.
Kommissionen foretager med forbehold af disponible
midler de mellemliggende betalinger inden for en frist,
der ikke må overstige to måneder regnet fra modtagelsen af en gyldig anmodning som beskrevet i stk. 3.
Betalingsmyndigheden sùrger for, at de endelige modtagere så hurtigt som muligt modtager de fulde stùttebelùb fra fondene, som de er berettiget til. Der foretages ikke nogen form for fradrag eller tilbageholdelse,
og der pålñgges ikke senere nogen specifik afgift, der
kan nedsatte disse belùb.
2.
Når den fùrste forpligtelse indgås, får betalingsmyndigheden udbetalt et acontobelùb af Kommissionen. Dette acontobelùb andrager 7 % af fondenes deltagelse i den pågñldende intervention. Principielt kan
det fordeles over to regnskabsår afhñngigt af de disponible budgetmidler.
Under hele interventionens varighed benytter betalingsmyndigheden acontobelùbet til at betale Fñllesskabets
deltagelse i udgifterne vedrùrende interventionen.
Betalingsmyndigheden tilbagebetaler Kommissionen
hele acontobelùbet eller en del deraf, hvis der ikke er
rettet nogen betalingsanmodning til Kommissionen
senest 18 måneder efter beslutningen om fondenes deltagelse. Hvis acontobelùbet trñkker renter, afsñttes
disse til den pågñldende intervention.

d) forvaltningsmyndighedens og overvågningsudvalgets beslutninger skal vñre i overensstemmelse med
den samlede stùtte fra fondene til de pågñldende
prioriterede felter
e) de henstillinger, der er nñvnt i artikel 34, stk. 2,
skal vñre imùdekommet inden for den fastsatte
frist, eller medlemsstaten skal have givet en
begrundelse for, hvorfor der ikke er truffet nogen
foranstaltning, når disse henstillinger tager sigte på
at udfylde alvorlige mangler i overvågnings- eller
forvaltningssystemet, der skaber tvivl om forsvarlig
ùkonomisk forvaltning af interventionen; der skal
vñre truffet afgùrelse om anmodninger om korrigerende foranstaltninger, jf. artikel 38, stk. 4, hvis
anmodningen vedrùrer den eller de berùrte foranstaltninger
f) der må ikke vñre truffet afgùrelse om annullering i
henhold til artikel 39, stk. 2, fùrste afsnit, og Kommissionen må ikke have truffet afgùrelse om at indlede en overtrñdelsesprocedure i henhold til traktatens artikel 226 for så vidt angår den eller de foranstaltninger, der er omfattet af den pågñldende
anmodning.
Kommissionen underretter straks medlemsstaten og
betalingsmyndigheden, hvis en af disse betingelser ikke
er opfyldt, og betalingsanmodningen derfor ikke er
gyldig, og de tager de forholdsregler, der er nùdvendige
for at udbedre situationen.
Medlemsstaterne sùrger for, at anmodningerne om
mellemliggende betalinger så vidt muligt indgives til
Kommissionen samlet tre gange om året, idet den sidste betalingsanmodning skal vñre indgivet senest den
31. oktober.
Anmodningerne om mellemliggende betalinger prñciserer for hvert prioriteret felt de udgifter, der er betalt
i regioner eller områder, der modtager overgangsstùtte.
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De samlede kumulerede betalinger, der er nñvnt i
stk. 2 og i dette stykke, og som udbetales til en intervention, må hùjst udgùre 95 % af fondenes finansielle
deltagelse i interventionen.
4.
Betalingen af restbelùbet for interventionen foretages, hvis:
a) betalingsmyndigheden har forelagt Kommissionen
en erklñring, der attesterer, at udgifterne faktisk er
afholdt, senest seks måneder efter den betalingsfrist, der er fastsat i beslutningen om fondenes
finansielle deltagelse
b) den endelige rapport om gennemfùrelsen er forelagt Kommissionen og godkendt af denne

6.
Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der
har befùjelse til at udstede de attester og erklñringer,
der er nñvnt i stk. 3 og 4.
7.
Medlemsstaterne sender senest den 30. april
hvert år Kommissionen ajourfùrte overslag over deres
betalingsanmodninger for det indevñrende og det
efterfùlgende regnskabsår.
8.
For de nyskabende aktioner, der er nñvnt i
artikel 22, og de foranstaltninger, der er nñvnt i
artikel 23, fastsñtter Kommissionen passende betalingsprocedurer, der er i overensstemmelse med formålene med disse bestemmelser, og underretter de
komiteÂer og udvalg, der er nñvnt i artikel 48-51.
Artikel 33

c) medlemsstaten har sendt Kommissionen den erklñring, der er nñvnt i artikel 38, stk. 1, litra f).
5.
Den endelige betaling af restbelùbet kan ikke
lñngere berigtiges på medlemsstatens anmodning, hvis
betalingsmyndigheden ikke har anmodet Kommissionen herom senest ni måneder efter den dato, hvor det
er blevet udbetalt.
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Anvendelse af euroen
Belùb i forbindelse med Kommissionens beslutninger,
forpligtelser og betalinger udtrykkes og udbetales i
euro efter nñrmere regler, som Kommissionen skal
vedtage efter proceduren i artikel 53, stk. 2.

AFSNIT IV
STRUKTURFONDSINTERVENTIONERNES EFFEKTIVITET

KAPITEL I
OVERVGNING

Artikel 34
Forvaltningsmyndighedens forvaltning
1.
Med forbehold af artikel 8, stk. 3, er forvaltningsmyndigheden som defineret i artikel 9, litra n),
ansvarlig for en effektiv og korrekt forvaltning og gennemfùrelse af interventionen, herunder:
a) etablering af et system til indsamling af pålidelige
finansielle og statistiske oplysninger om gennemfùrelsen for de overvågningsindikatorer, der er
omhandlet i artikel 36, og for evaluering i henhold
til artikel 42 og 43; samt fremsendelse af disse
oplysninger efter regler, der aftales mellem medlemsstaten og Kommissionen, så vidt muligt ved
brug af edb-systemer, der muliggùr elektronisk
dataudveksling med Kommissionen, som anfùrt i
artikel 18, stk. 3, litra e)

b) tilpasning i overensstemmelse med stk. 3 og gennemfùrelse af programtillñgget som omhandlet i
artikel 18, stk. 3, med forbehold af artikel 35

c) udfñrdigelse og, efter at overvågningsudvalget har
givet tilladelse dertil, forelñggelse for Kommissionen af den årlige rapport om gennemfùrelsen

d) tilrettelñggelse i samarbejde med Kommissionen og
medlemsstaten af den midtvejsevaluering, der er
omhandlet i artikel 42

e) sikring af, at de organer, der deltager i forvaltningen og gennemfùrelsen af interventionen, anvender
enten et separat regnskab eller hensigtsmñssige
regnskabskoder for alle transaktioner vedrùrende
interventionen

f) korrekt gennemfùrelse af de operationer, der finansieres under interventionen, herunder ivñrksñttelse
af interne kontrolforanstaltninger, der er i overens-
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stemmelse med principperne for forsvarlig ùkonomisk forvaltning, og reaktion på de bemñrkninger
eller anmodninger om korrigerende foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 38, stk. 4, fùrste afsnit, eller af henstillinger om tilpasninger
fremsat i henhold til stk. 2 i nñrvñrende artikel i
overensstemmelse med bestemmelserne i disse
artikler
g) overensstemmelse med Fñllesskabets politikker
som fastsat i artikel 12; ifùlge fñllesskabsreglerne
om offentlige udbud skal de bekendtgùrelser, der
indsendes til offentliggùrelse i De Europñiske Fñllesskabers Tidende, indeholde bestemte oplysninger
om de projekter, hvortil der er ansùgt om eller truffet beslutning om stùtte fra fondene
h) overholdelse af de forpligtelser med hensyn til
information og PR-aktiviteter, der er omhandlet i
artikel 46.
Forvaltningsmyndigheden skal under udfùrelsen af sine
opgaver handle i fuld overensstemmelse med den
pågñldende medlemsstats institutionelle, juridiske og
finansielle system, uden at dette dog indskrñnker
anvendelsen af denne forordning.
2.
Kommissionen og forvaltningsmyndigheden gennemgår hvert år i forbindelse med forelñggelsen af den
årlige rapport om gennemfùrelsen, der er nñvnt i
artikel 37, det foregående års vñsentligste resultater
efter nñrmere bestemmelser, der fastsñttes efter aftale
med medlemsstaten og den pågñldende forvaltningsmyndighed.
På grundlag af denne gennemgang kan Kommissionen
fremsñtte bemñrkninger til medlemsstaten og forvaltningsmyndigheden. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvordan den har fulgt disse bemñrkninger op. Hvis Kommissionen i behùrigt begrundede tilfñlde er af den opfattelse, at de trufne foranstaltninger
ikke er tilstrñkkelige, kan den rette henstillinger til
medlemsstaten og forvaltningsmyndigheden om tilpasninger med henblik på at opnå mere effektive overvågnings- eller forvaltningsordninger for interventionen
samt en begrundelse for disse henstillinger. Hvis forvaltningsmyndigheden modtager sådanne henstillinger,
redegùr den derefter for, hvilke skridt den har taget for
at gùre overvågnings- eller forvaltningsordningerne
mere effektive, eller den begrunder, hvorfor den ikke
har taget nogen skridt.
3.
Forvaltningsmyndigheden vedtager på opfordring
af overvågningsudvalget eller på eget initiativ programtillñgget uden at ñndre hverken det samlede
strukturfondsbidrag, der er ydet til det pågñldende
prioriterede felt, eller de specifikke mål herunder. Efter
godkendelse fra overvågningsudvalget underretter den
Kommissionen om denne tilpasning inden for en frist
på en måned.
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Eventuelle ñndringer af elementerne i beslutningen om
at yde stùtte fra fondene vedtages af Kommissionen
efter aftale med den pågñldende medlemsstat og senest
fire måneder efter, at overvågningsudvalget har afgivet
udtalelse.

Artikel 35
Overvågningsudvalg
1.
Hver EF-stùtteramme, hvert enhedsprogrammeringsdokument og hvert operationelt program fùlges af
et overvågningsudvalg.
Overvågningsudvalgene nedsñttes af medlemsstaten
efter aftale med forvaltningsmyndigheden efter hùring
af partnerne. Partnerne skal sùrge for en ligelig deltagelse af mñnd og kvinder.
Overvågningsudvalgene nedsñttes senest tre måneder
efter, at der er truffet beslutning om at yde stùtte fra
fondene. Overvågningsudvalget handler inden for medlemsstatens kompetence, herunder dens domstolskompetence.
2.
En reprñsentant for Kommissionen og i givet
fald en reprñsentant for EIB deltager i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har taleret.
Overvågningsudvalget fastsñtter sin forretningsorden
inden for den berùrte medlemsstats institutionelle, juridiske og finansielle rammer og efter aftale med forvaltningsmyndigheden.
Overvågningsudvalgets formand skal vñre en reprñsentant for medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden.
3.
Overvågningsudvalget påser, at interventionen
gennemfùres effektivt og med hùj kvalitet. Med henblik herpå:
a) bekrñfter eller tilpasser det i overensstemmelse
med artikel 15 programtillñgget, herunder de fysiske og finansielle indikatorer, der skal benyttes ved
overvågningen af interventionen. Udvalget skal
give sin godkendelse, inden der kan foretages tilpasninger
b) drùfter og godkender det inden for seks måneder
efter godkendelsen af interventionen udvñlgelseskriterierne for de operationer, der finansieres under
hver foranstaltning
c) undersùger det regelmñssigt, hvilke fremskridt der
gùres med at nå de sñrlige mål for interventionen
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d) gennemgår det resultaterne af gennemfùrelsen, herunder virkeliggùrelsen af målene for foranstaltningerne og den midtvejsevaluering, der er omhandlet
i artikel 42
e) drùfter og godkender det den årlige og den endelige rapport om gennemfùrelsen, inden de sendes
til Kommissionen
f) drùfter og godkender det eventuelle forslag til
ñndring af indholdet af Kommissionens beslutning
om fondenes deltagelse
g) kan det under alle omstñndigheder foreslå forvaltningsmyndigheden enhver form for tilpasning eller
revision af interventionen, der kan fremme udviklingen hen imod de mål, der er opstillet i artikel 1,
eller forbedre forvaltningen af interventionen, også
for så vidt angår den finansielle forvaltning. Enhver
tilpasning af interventionen foretages i overensstemmelse med artikel 34, stk. 3.

Artikel 36
Overvågningsindikatorer
1.
Forvaltningsmyndigheden og overvågningsudvalget foretager overvågningen ved hjñlp af fysiske og
finansielle indikatorer, der fastlñgges i det operationelle program, enhedsprogrammeringsdokumentet eller
programtillñgget. Ved fastlñggelsen af disse indikatorer tages der hensyn til den metodevejledning og de
lister over eksempler på indikatorer, som Kommissionen offentliggùr, samt til en kategorisering af interventionsområder, som Kommissionen stiller forslag om, så
snart denne forordning er trådt i kraft. Disse indikatorer vedrùrer interventionens sñrlige karakter, dens mål
samt den berùrte medlemsstats og i givet fald dens
regioners samfundsùkonomiske, strukturelle og miljùmñssige situation og tager i givet fald hensyn til
regioner eller områder, der modtager overgangsstùtte.
Disse indikatorer omfatter bl.a. dem, der tages hensyn
til ved den i artikel 44 omhandlede tildeling af reserven.
2.
Indikatorerne skal for de enkelte interventioner
vise:
a) de specifikke mål for foranstaltningerne og for de
prioriterede felter og deres indbyrdes sammenhñng, idet disse mål kvantificeres, hvis de er kvantificerbare
b) hvor langt man er nået med interventionen hvad
angår den fysiske gennemfùrelse, resultaterne og,
så snart det er muligt, virkningerne heraf på det
relevante niveau (prioriteret felt eller foranstaltning)
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c) hvor langt man er nået med gennemfùrelsen af
finansieringsplanen.
Hvis interventionerne giver mulighed herfor, opdeles
statistikkerne efter kùn og efter de stùttemodtagende
virksomheders stùrrelse.
3.
Indikatorerne for den finansielle situation og gennemfùrelsens forlùb skal fastsñttes således, at det for
store projekter er muligt at angive oplysningerne i
stk. 2, litra a), b) og c), hver for sig.

Artikel 37
rlige og endelige rapporter om gennemfùrelsen
1.
For flerårige interventioner sender forvaltningsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 34,
stk. 1, litra c), senest seks måneder efter udlùbet af
hvert hele kalenderår for gennemfùrelsen Kommissionen en årlig rapport om gennemfùrelsen. En endelig
rapport sendes til Kommissionen senest seks måneder
efter sidste dato for stùtteberettigelse.
For hver intervention med en varighed på under to år
forelñgger den myndighed, medlemsstaten har udpeget
dertil, kun en endelig rapport for Kommissionen. Den
forelñgges senest seks måneder efter, at betalingsmyndigheden har foretaget den sidste betaling.
Rapporten gennemgås og godkendes af overvågningsudvalget, inden den sendes til Kommissionen.
Hvis Kommissionen anser en årlig rapport om gennemfùrelsen for utilfredsstillende, meddeler den dette
senest to måneder efter at have modtaget den, idet den
giver en begrundelse. I modsat fald anses rapporten
for godkendt. Når der er tale om en endelig rapport,
fremsñtter Kommissionen eventuelle bemñrkninger
hertil senest fem måneder efter at have modtaget den.
2.
Alle årlige og alle endelige rapporter om gennemfùrelsen skal omfatte oplysninger om:
a) enhver ñndring i rammebetingelserne, der har
betydning for gennemfùrelsen af interventionen,
herunder de vigtigste samfundsùkonomiske tendenser, ñndringer i nationale, regionale eller sektorspecifikke politikker, i den referenceramme, der er
omhandlet i artikel 9, litra c), samt i givet fald
deres virkninger på den indbyrdes sammenhñng
mellem interventionerne under de forskellige fonde
eller med andre finansielle instrumenter
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b) forlùbet med hensyn til de prioriterede felter og
foranstaltningerne for hver fond sammenholdt med
de specifikke mål, idet de fysiske indikatorer og de
indikatorer for resultater og virkninger, der er
omhandlet i artikel 36, kvantificeres på det relevante niveau (dvs. prioriteret felt eller foranstaltning), når de er kvantificerbare

L 161/31
KAPITEL II
FINANSKONTROL

Artikel 38
Generelle bestemmelser

c) den finansielle gennemfùrelse af interventionen
med en opgùrelse for de enkelte foranstaltninger
over de samlede udgifter, der faktisk er afholdt af
betalingsmyndigheden, og over samtlige betalinger,
der er modtaget fra Kommissionen, og en kvantificering af de finansielle indikatorer, der er nñvnt i
artikel 36, stk. 2, litra c) i den finansielle gennemfùrelse i de områder, der modtager overgangsstùtte,
beskrives sñrskilt for hvert prioriteret felt;
EUGFL's Garantisektions finansielle gennemfùrelse
af foranstaltninger i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1257/1999 prñsenteres i form af det
samlede belùb for den finansielle gennemfùrelse

d) de forholdsregler, som forvaltningsmyndigheden og
overvågningsudvalget har truffet for at sikre en
korrekt og effektiv gennemfùrelse, navnlig:
i) overvågningerne, finanskontrollen samt evalueringsordningerne, herunder ordningerne for
indsamling af oplysninger
ii) en sammenfattende oversigt over eventuelle
vñsentlige problemer med forvaltningen af
interventionerne og de foranstaltninger, der
eventuelt er truffet, herunder foranstaltninger
truffet efter henstillinger om tilpasninger, der er
fremsat i henhold til artikel 34, stk. 2, eller
anmodninger om korrigerende foranstaltninger,
der er fremsat efter artikel 38, stk. 4
iii) anvendelsen af teknisk bistand
iv) de foranstaltninger, der er truffet for at sikre
offentlig omtale af interventionen i overensstemmelse med artikel 46

e) de foranstaltninger, der er truffet for at sikre overensstemmelse med Fñllesskabets politikker som
fastsat i artikel 12 samt for at sikre samordning af
Fñllesskabets samlede strukturstùtte i henhold til
artikel 17, stk. 1, og artikel 19, stk. 2, andet afsnit

f) i givet fald et sñrskilt kapitel om forlùbet og finansieringen af store projekter og globaltilskud.

1.
Med forbehold af Kommissionens ansvar for gennemfùrelsen af De Europñiske Fñllesskabers almindelige budget er medlemsstaterne i fùrste rñkke ansvarlige for den finansielle kontrol med interventionerne. I
den forbindelse skal medlemsstaterne blandt andet:
a) kontrollere, at de er etableret forvaltnings- og kontrolsystemer, og at disse gennemfùres på en sådan
måde, at der sikres en korrekt og effektiv anvendelse af fñllesskabsfondenes midler
b) sende Kommissionen en beskrivelse af disse systemer
c) sikre sig, at interventionerne forvaltes i overensstemmelse med alle Fñllesskabets relevante retsforskrifter, og at de midler, der stilles til deres rådighed, anvendes i overensstemmelse med principperne for forsvarlig ùkonomisk forvaltning
d) attestere, at de udgiftsanmeldelser, der forelñgges
Kommissionen, er nùjagtige, og sikre sig, at der er
udarbejdet på grundlag af regnskabssystemer, der
er baseret på udgiftsbilag, som kan kontrolleres
e) forebygge, afslùre og korrigere uregelmñssigheder
og i overensstemmelse med gñldende retsforskrifter
give Kommissionen meddelelse herom samt om
udviklingen i sager, hvor der er indledt administrativ eller retslig forfùlgning
f) ved afslutningen af hver intervention forelñgge
Kommissionen en erklñring, der er udfñrdiget af
en ekspert eller myndighed, der fungerer uafhñngigt af forvaltningsmyndigheden. Erklñringen skal
indeholde et sammendrag af konklusionerne af den
kontrol, der er gennemfùrt de foregående år, og en
udtalelse om, hvorvidt betalingsanmodningen
vedrùrende restbelùbet er holdbar, og hvorvidt de
operationer, der ligger til grund for den endelige
udgiftserklñring, har vñret lovlige og formelt rigtige. Medlemsstaterne kan, hvis de finder det nùdvendigt, vedlñgge en redegùrelse for deres synspunkter
g) samarbejde med Kommissionen med henblik på at
sikre, at fñllesskabsmidlerne anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig ùkonomisk forvaltning
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h) geninddrive midler, der er gået tabt som fùlge af en
konstateret uregelmñssighed, idet de i givet fald
opkrñver morarenter.
2.
Kommissionen skal som ansvarlig for gennemfùrelsen af De Europñiske Fñllesskabers almindelige
budget forvisse sig om, at der i medlemsstaterne findes
velfungerende forvaltnings- og kontrolsystemer, således
at fñllesskabsmidlerne anvendes effektivt og korrekt.
I den forbindelse kan Kommissionen uden at gribe ind
i den kontrol, medlemsstaterne foretager i henhold til
nationale love og administrative bestemmelser, lade
sine tjenestemñnd eller andre ansatte foretage kontrol
på stedet i overensstemmelse med arrangementer, der
er indgået med medlemsstaten inden for rammerne af
det samarbejde, der er beskrevet i stk. 3, f.eks. stikprùvekontrol, af de transaktioner, der finansieres af fonden, samt af forvaltnings- og kontrolsystemerne med
mindst en hverdags varsel. Kommissionen underretter
den pågñldende medlemsstat herom, så den kan få
den fornùdne bistand. Medlemsstatens tjenestemñnd
og andre ansatte kan deltage i en sådan kontrol.
Kommissionen kan anmode den pågñldende medlemsstat om at foretage kontrol på stedet til konstatering
af, om en eller flere operationer er forskriftsmñssige.
Tjenestemñnd eller andre ansatte i Kommissionen kan
deltage i en sådan kontrol.
3.
Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder
om en samordning af programmer, metoder og gennemfùrelse af kontrol på grundlag af bilaterale administrative ordninger med henblik på at opnå den stùrst
mulige nyttevirkning. Medlemsstaten og Kommissionen sender straks hinanden resultaterne af den kontrol,
der er foretaget.
Mindst en gang om året og under alle omstñndigheder
inden den årlige gennemgang, der er nñvnt i artikel 34,
stk. 2, skal fùlgende gennemgås og evalueres:
a) resultaterne af den kontrol, som medlemsstaten og
Kommissionen har foretaget
b) eventuelle bemñrkninger fremsat af andre kontrolorganer eller -institutioner på nationalt plan eller
på fñllesskabsplan
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4.
Efter denne gennemgang og evaluering, og uden
at dette berùrer de foranstaltninger, som medlemsstaten straks skal trñffe, navnlig i henhold til nñrvñrende artikel eller artikel 39, kan Kommissionen fremsñtte bemñrkninger, blandt andet vedrùrende den
finansielle virkning af eventuelle konstaterede uregelmñssigheder. Bemñrkningerne sendes til medlemsstaten og til forvaltningsmyndigheden for den pågñldende
intervention. I forbindelse hermed kan der om nùdvendigt fremsñttes anmodning om at gennemfùre korrigerende foranstaltninger, der kan råde bod på de konstaterede mangler ved forvaltningen og korrigere de afslùrede uregelmñssigheder, der ikke allerede er korrigeret.
Medlemsstaten skal have mulighed for at kommentere
disse bemñrkninger.

Hvis Kommissionen efter eller i mangel af bemñrkninger fra medlemsstaten vedtager konklusioner, tager
medlemsstaten inden for de fastsatte frister de nùdvendige skridt til at efterkomme Kommissionens anmodninger og underretter denne om sine foranstaltninger.

5.
Uden at anvendelsen af denne artikel derved indskrñnkes, kan Kommissionen efter behùrig kontrol
suspendere en mellemliggende betaling eller en del
deraf, hvis den konstaterer, at de pågñldende udgifter
er behñftet med en vñsentlig uregelmñssighed, som
ikke er blevet korrigeret, og at ùjeblikkelig indskriden
er nùdvendig. Kommissionen underretter medlemsstaten om sine foranstaltninger og årsagerne hertil. Er
årsagerne til suspensionen fortsat til stede fem måneder senere, eller har den pågñldende medlemsstat fem
måneder senere ikke underrettet Kommissionen om,
hvilke foranstaltninger den har truffet med henblik på
at korrigere den vñsentlige uregelmñssighed, finder
artikel 39 anvendelse.

6.
De ansvarlige myndigheder opbevarer i en periode på tre år efter Kommissionens betaling af restbelùbet vedrùrende en intervention alle udgifts- og kontrolbilag vedrùrende interventionen, (enten i form af de
originale dokumenter eller i versioner, der er attesteret
som vñrende i overensstemmelse med originalerne på
almindeligt anerkendte datamedier), medmindre der
trñffes anden beslutning under de bilaterale administrative ordninger. Denne frist afbrydes, hvis der indledes retsforfùlgning, eller hvis Kommissionen fremsñtter begrundet anmodning herom.

Artikel 39
Finansielle korrektioner

c) de finansielle virkninger af konstaterede uregelmñssigheder og de foranstaltninger, der allerede er
truffet eller skal trñffes for at korrigere sådanne
uregelmñssigheder, og i givet fald ñndringer af forvaltnings- og kontrolsystemerne.

1.
Medlemsstaterne er i fùrste rñkke ansvarlige for
at forfùlge uregelmñssigheder, herunder trñffe foranstaltninger vedrùrende enhver vñsentlig ñndring, der
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påvirker arten af, gennemfùrelsesbetingelserne for eller
kontrollen med en intervention, samt for at foretage
de nùdvendige finansielle korrektioner.
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Disse afgùrelser skal trñffes under overholdelse af proportionalitetsprincippet.
Hvis der ikke er truffet afgùrelse om at gùre hverken
a) eller b) ved udgangen af den foreskrevne periode,
ophùrer suspensionen af de mellemliggende betalinger
ùjeblikkeligt.

Medlemsstaten foretager de finansielle korrektioner,
der er nùdvendige i forbindelse med den enkelte eller
systematiske uregelmñssighed. Medlemsstatens korrektioner består i hel eller delvis annullering af Fñllesskabets medfinansiering. Medlemsstaten kan omfordele de
således frigjorte fñllesskabsmidler inden for den
pågñldende intervention efter regler, der skal fastlñgges i henhold til artikel 53, stk. 2.

4.
Ethvert belùb, der giver anledning til inddrivelse
som uretmñssigt udbetalt, skal tilbagebetales til Kommissionen. Sådanne belùb tillñgges morarenter.

2.
Hvis Kommissionen efter afslutningen af de nùdvendige undersùgelser har grund til at formode:

5.
Denne
artikel 32.

a) at en medlemsstat ikke har efterkommet de forpligtelser, der påhviler den i henhold til stk. 1, eller

artikel

berùrer

ikke

EVALUERING

c) at forvaltnings- eller kontrolsystemerne er behñftet
med betydelige mangler, som vil kunne fùre til uregelmñssigheder af systemkarakter

Artikel 40

Hvis medlemsstaten har indvendinger mod Kommissionens bemñrkninger, opfordrer Kommissionen medlemsstaten til at deltage i en hùring, ved hvilken lejlighed begge parter samarbejder om at nå til enighed om
bemñrkningerne og de konklusioner, der skal drages
af dem.
3.
Efter udlùbet af denne frist kan Kommissionen,
hvis der ikke er tilvejebragt enighed, og hvis medlemsstaten endnu ikke har foretaget korrektioner, og under
hensyn til eventuelle bemñrkninger fra medlemsstaten
inden tre måneder beslutte:
a) at nedsñtte det acontobelùb, der er nñvnt i
artikel 32, stk. 2, eller
b) at foretage de finansielle korrektioner, der er nùdvendige. Dette indebñrer hel eller delvis annullering af fondenes deltagelse i den pågñldende intervention.
Kommissionen fastsñtter korrektionsbelùbet under
hensyntagen til uregelmñssighedens eller ñndringens
art og til omfanget og de potentielle virkninger af forvaltnings- eller kontrolsystemets eventuelle mangler.

af

KAPITEL III

b) at en operation eller en del deraf ikke berettiger til
stùtten fra fondene eller en del deraf, eller

suspenderer den de pågñldende mellemliggende betalinger, ligesom den fremsñtter en begrundet anmodning til medlemsstaten om inden for en bestemt frist at
fremsñtte sine bemñrkninger og om fornùdent foretage eventuelle korrektioner.

anvendelsen

Generelle bestemmelser
1.
For at kunne vurdere om strukturinterventionerne er effektive, skal Fñllesskabets indsats gennemgå
en forhåndsevaluering, en midtvejsevaluering og en
efterfùlgende evaluering med henblik på at bedùmme
dens virkning sammenholdt med de mål, der er
omhandlet i artikel 1, og for at analysere dens indvirkning på sñrlige strukturproblemer.
2.
Strukturfondsforanstaltningers effektivitet måles
ud fra fùlgende kriterier:
a) deres samlede virkning for de mål, der er anfùrt i
traktatens artikel 158, navnlig styrkelsen af den
ùkonomiske og sociale samhùrighed i Fñllesskabet
b) virkningen af de prioriterede felter, der foreslås i
planerne, og de prioriterede felter, der ivñrksñttes
inden for hver enkelt EF-stùtteramme og inden for
hver intervention.
3.
Medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen afsñtter de midler og indsamler de oplysninger,
der er nùdvendige for at gùre evalueringen så effektiv
som muligt. Ved evalueringen benyttes således de forskellige oplysninger, som overvågningssystemet kan tilvejebringe, og disse suppleres om nùdvendigt med indsamling af andre relevante oplysninger.
På medlemsstaternes eller Kommissionens initiativ kan
der efter underretning af den berùrte medlemsstat fore-
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tages supplerende evalueringer, f.eks. tematiske, for at
indhùste erfaringer, der kan komme andre til gode.
4.
Resultaterne af evalueringen gùres offentligt tilgñngelige. Drejer det sig om resultater af evalueringen
som omhandlet i artikel 42, krñves overvågningsudvalgets tilslutning i overensstemmelse med hver medlemsstats institutionelle bestemmelser.
5.
Evalueringsmetoder fastlñgges nñrmere i EFstùtterammerne og -interventionerne.

Artikel 41
Forhåndsevaluering
1.
En forhåndsevaluering er grundlaget for udarbejdelsen af de planer, interventioner og det programtillñg, som den selv indgår i.
Ansvaret for forhåndsevalueringen påhviler de myndigheder, der er ansvarlige for udarbejdelsen af planerne,
interventionerne og programtillñggene.
2.
I forbindelse med udarbejdelsen af planerne og
interventionerne indeholder forhåndsevalueringen en
analyse af den pågñldende medlemsstats, regions eller
sektors fortrin, svagheder og potentiale. Det vurderes i
den forbindelse med udgangspunkt i de kriterier, der er
anfùrt i artikel 40, stk. 2, litra a), om den valgte strategi og de opstillede mål er i samklang med de pågñldende regioners eller områders sñrlige kendetegn, herunder befolkningsudviklingen, samt hvilke virkninger
der kan forventes for de påtñnkte prioriterede felter,
idet der, hvis det er muligt, foretages en kvantificering
af de specifikke mål i forhold til udgangssituationen.
Forhåndsevalueringen lñgger isñr vñgt på situationen
med hensyn til konkurrenceevne og innovation, små
og mellemstore virksomheder, beskñftigelsen samt
arbejdsmarkedet under hensyn til den europñiske
beskñftigelsesstrategi, miljù og ligestilling mellem
mñnd og kvinder, og indeholder navnlig:
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b) en forhåndsevaluering af miljùforholdene i den
pågñldende region, isñr de miljùområder, som
antagelig vil blive betydeligt berùrt af interventionen, af de bestemmelser, der tager sigte på at tilgodese miljùhensyn i forbindelse med interventionen
og deres sammenhñng med de fastlagte mål på
kort og langt sigt på nationalt, regionalt og lokalt
plan (f.eks. miljùforvaltningsplaner), samt af de
bestemmelser, der tager sigte på at sikre overholdelse af fñllesskabsbestemmelserne på miljùområdet. Forhåndsevalueringen giver en beskrivelse, der
så vidt muligt er kvantificeret, af den aktuelle miljùsituation og en vurdering af de virkninger, som
strategien og interventionen forventes at få på miljùsituationen
c) en forhåndsevaluering af situationen med hensyn
til lige muligheder for mñnd og kvinder på
arbejdsmarkedet og ligebehandling i arbejdet, herunder de specifikke begrñnsninger, som hver
gruppe er underlagt, samt en vurdering af de virkninger, som strategien og interventionerne forventes
at få, navnlig for kvinders og mñnds integration
på arbejdsmarkedet, for uddannelse og erhvervsuddannelse, for kvinders ivñrksñtterindsats og for
muligheden for at forene familieliv med erhvervsarbejde.
Ved forhåndsevalueringen kontrolleres det, at de planlagte gennemfùrelses- og overvågningsbestemmelser er
relevante, at der er overensstemmelse med Fñllesskabets politikker, og at der tages hensyn til de retningslinjer, der er nñvnt i artikel 10, stk. 3.
Der tages hensyn til resultaterne af de evalueringer, der
er foretaget vedrùrende de foregående programmeringsperioder.
3.
Evalueringen af de foranstaltninger, der er fastsat
i programtillñgget, har til formål at påvise sammenhñngen med målene for de tilsvarende prioriterede felter, at kvantificere de specifikke mål, når der kan
kvantificeres, og endvidere som fastsat i artikel 35,
stk. 3, litra b), at kontrollere, at udvñlgelseskriterierne
er relevante.

Artikel 42
Midtvejsevaluering

a) en forhåndsevaluering af den socioùkonomiske
situation, isñr af tendenserne på arbejdsmarkedet,
herunder i de regioner, der har sñrlige beskñftigelsesproblemer, og af den globale strategi for udvikling af menneskelige ressourcer, samt af, hvordan
denne strategi hñnger sammen med den nationale
beskñftigelsesstrategi som beskrevet i de nationale
handlingsplaner

1.
Ved en midtvejsevaluering undersùges på baggrund af forhåndsevalueringen de fùrste resultater af
interventionerne, deres relevans og de nåede mål. Der
foretages også en evaluering af anvendelsen af midlerne samt af overvågningens og gennemfùrelsens forlùb.
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2.
Midtvejsevalueringen foretages på forvaltningsmyndighedens ansvar i samarbejde med Kommissionen
og medlemsstaten. Midtvejsevalueringen skal omfatte
hver EF-stùtteramme og hver intervention. Den udarbejdes af en uafhñngig ekspert, og den forelñgges i
overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, overvågningsudvalget for EF-stùtterammen eller interventionen og
sendes derefter som hovedregel tre år efter godkendelsen af EF-stùtterammen eller interventionen og senest
den 31. december 2003 til Kommissionen med henblik
den revision, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2.
3.
Kommissionen undersùger på grundlag af kriterier, som forinden er fastlagt af Kommissionen og
medlemsstaten i fñllesskab, evalueringens relevans og
kvalitet med henblik på revision af interventionen og
tildeling af reserven som omhandlet i artikel 44.
4.
I tilknytning til midtvejsevalueringen foretages en
ajourfùring af denne for hver EF-stùtteramme og intervention. Af hensyn til forberedelsen af senere interventioner skal evalueringen vñre afsluttet senest den
31. december 2005.
Artikel 43
Efterfùlgende evaluering
1.
På baggrund af de allerede foreliggende evalueringsresultater skal en efterfùlgende evaluering
omhandle anvendelsen af ressourcerne, effektiviteten
og omkostningseffektiviteten i forbindelse med interventionerne samt deres virkninger, og de konklusioner,
der kan drages med hensyn til politikken for den ùkonomiske og sociale samhùrighed. Den skal vedrùre de
faktorer, der har vñret afgùrende for, om gennemfùrelsen var vellykket, samt det udfùrte arbejde og resultaterne, herunder en vurdering af, om de vil vñre varige.
2.
Ansvaret for den efterfùlgende evaluering ligger
hos Kommissionen i samarbejde med medlemsstaten
og forvaltningsmyndigheden. Evalueringen skal
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omfatte interventionerne og udarbejdes af uafhñngige
eksperter. Den fñrdiggùres senest tre år efter programmeringsperiodens udlùb.

KAPITEL IV
RESULTATRESERVE

Artikel 44
Tildeling af resultatreserven
1.
Hver medlemsstat vurderer i nñrt samråd med
Kommissionen under hvert mål og senest den
31. december 2003 resultaterne af hvert af deres operationelle programmer eller enhedsprogrammeringsdokumenter på grundlag af et begrñnset antal overvågningsindikatorer, der afspejler effektivitet, forvaltning
og finansiel gennemfùrelse og måler midtvejsresultaterne set i forhold til de specifikke oprindelige mål.
Disse indikatorer besluttes af medlemsstaterne i nñrt
samråd med Kommissionen under hensyn til hele eller
en del af en vejledende liste over indikatorer, som er
foreslået af Kommissionen, og kvantificeres i de eksisterende forskellige årlige gennemfùrelsesrapporter
samt i midtvejsevalueringsrapporten. Medlemsstaterne
er ansvarlige for deres anvendelse.
2.
Midtvejs og senest den 31. marts 2004 tildeler
Kommissionen under hvert mål i nñrt samråd med de
berùrte medlemsstater og efter forslag fra hver af disse
samt under hensyn til deres specifikke institutionelle
trñk og dertil svarende planlñgning de i artikel 7,
stk. 5, omhandlede forpligtelsesbevillinger til de operationelle programmer eller enhedsprogrammeringsdokumenter eller prioriteter heri, der har udvist gode resultater. De operationelle programmer eller enhedsprogrammeringsdokumenterne tilpasses i overensstemmelse med artikel 14 og 15.
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AFSNIT V
RAPPORTER OG REKLAMEAKTIVITETER

Artikel 45
Rapporter
1.
I henhold til traktatens artikel 159 aflñgger
Kommissionen hvert tredje år rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det ékonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget om resultaterne af bestrñbelserne for
at skabe ùkonomisk og social samhùrighed og om fondenes, Samhùrighedsfondens, EIB's og de ùvrige finansielle instrumenters andel heri. Denne rapport omfatter
bl.a.:
a) en oversigt over de opnåede resultater af bestrñbelserne for at skabe ùkonomisk og social samhùrighed, herunder oplysninger om regionernes socioùkonomiske situation og udvikling samt en analyse
af de direkte investeringsstrùmme og disses indvirkning på beskñftigelsen på fñllesskabsplan
b) en redegùrelse for, hvordan fondene, Samhùrighedsfonden, EIB, de ùvrige finansielle instrumenter
samt Fñllesskabets ùvrige politikker eller de nationale politikker har bidraget til gennemfùrelsen af
denne proces
c) eventuelle forslag til fñllesskabsaktioner og -politikker, der bùr vedtages med henblik på at styrke
den ùkonomiske og sociale samhùrighed.
2.
Inden den 1. november hvert år aflñgger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
ékonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om anvendelsen af denne forordning i det foregående
år. Denne rapport omfatter bl.a.:
a) en oversigt over de enkelte fondes aktiviteter,
anvendelsen af deres budgetmidler og koncentrationen af interventionerne samt en oversigt over
anvendelsen af de ùvrige finansielle instrumenter,
der henhùrer under Kommissionens kompetence,
og koncentrationen af de midler, der hidrùrer fra
disse instrumenter; denne oversigt omfatter:
Ð de bevillinger, der er disponeret over, og de
bevillinger, der er blevet udbetalt som led i bl.a.
fñllesskabsinitativer pr. år, pr. medlemsstat og
pr. fond
Ð en årlig evaluering af nyskabende aktioner og
teknisk bistand
b) en oversigt over samordningen af fondenes interventioner indbyrdes og med EIB's og de ùvrige
finansielle instrumenters interventioner

c) så snart de foreligger, resultaterne af evalueringen
efter artikel 42, herunder oplysninger om revision
af interventionerne, og efter artikel 43, samt en
evaluering af sammenhñngen mellem fondenes
interventioner og de i artikel 12 omhandlede fñllesskabspolitikker
d) en liste over de store projekter, hvortil der er ydet
stùtte fra fondene
e) resultaterne af den kontrol, Kommissionen har gennemfùrt i henhold til artikel 38, stk. 2, samt de
konklusioner, der kan drages af denne kontrol, herunder antallet af konstaterede uregelmñssigheder,
de pågñldende belùb og de finansielle korrektioner,
der er foretaget i medfùr af artikel 39, stk. 2
f) oplysninger om de udtalelser, udvalgene og komiteÂerne har afgivet i medfùr af artikel 48-51.

Artikel 46
Information og reklameaktiviteter
1.
Med henblik på den i artikel 15, stk. 1, omhandlede konsultation sùrger medlemsstaterne for, at planerne gùres bekendt.
2.
Med forbehold af artikel 23, stk. 1, sikrer den
myndighed, der er udpeget til at forvalte interventionen, at den gùres bekendt, og navnlig:
a) at de potentielle endelige stùttemodtagere,
erhvervsorganisationerne, arbejdsmarkedets parter
og de ùkonomiske interesseorganisationer, organisationerne til fremme af ligestilling mellem mñnd
og kvinder samt de relevante ikke-statslige organisationer gùres opmñrksom på de muligheder, interventionen byder på
b) at offentligheden underrettes om Fñllesskabets
rolle i forbindelse med interventionen og dens
resultater.
3.
Medlemsstaterne konsulterer Kommissionen og
underretter den i henhold til artikel 37, stk. 2, en gang
om året om de initiativer, der er taget med henblik på
de i stk. 1 og 2 i nñrvñrende artikel omhandlede foranstaltninger.
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AFSNIT VI
UDVALG OG KOMITEÂER

Artikel 47
Almindelige bestemmelser
1.
Ved gennemfùrelsen af denne forordning bistås
Kommissionen af fire udvalg eller komiteÂer:
a) KomiteÂen for Udvikling og Omstilling i Regionerne.
b) Udvalget i traktatens artikel 147.
c) KomiteÂen for Landbrugsstrukturerne og Udvikling
af Landdistrikterne.
d) KomiteÂen for Fiskeri- og Akvakulturstrukturer.
2.
Når de komiteÂer, der er nñvnt i litra a), c) og d),
fungerer som rådgivende komiteÂer i henhold til henholdsvis artikel 48, 50 og 51, gñlder fùlgende procedure:
Ð Kommissionens reprñsentant forelñgger komiteÂen
et udkast til de foranstaltninger, der skal trñffes
Ð komiteÂen afgiver en udtalelse om dette udkast
inden for en frist, som formanden kan fastsñtte
under hensyn til, hvor meget det pågñldende
spùrgsmål haster, i givet fald ved afstemning
Ð komiteÂens udtalelse optages i mùdeprotokollen;
derudover har hver medlemsstat ret til at anmode
om, at dens holdning indfùres i mùdeprotokollen
Ð Kommissionen tager stùrst muligt hensyn til
komiteÂens udtalelse. Den underretter komiteÂen om,
hvorledes den har taget hensyn til dens udtalelse.
3.
Når de komiteÂer, der er nñvnt i litra a), c) og d),
fungerer som forvaltningskomiteÂer i henhold til henholdsvis artikel 48, 50 og 51, gñlder fùlgende procedurer:
Ð Kommissionens reprñsentant forelñgger komiteÂen
et udkast til de foranstaltninger, der skal trñffes

Ð komiteÂen afgiver en udtalelse om dette udkast
inden for en frist, som formanden kan fastsñtte
under hensyn til, hvor meget det pågñldende
spùrgsmål haster. Den undtaler sig med det flertal,
der er fastsat i traktatens artikel 205, stk. 2, for
vedtagelse af de afgùrelser, som Rådet skal trñffe
på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i
komiteÂen tillñgges de stemmer, der afgives af
reprñsentanterne for medlemsstaterne, den vñgt,
der er fastlagt i nñvnte artikel. Formanden deltager
ikke i afstemningen
Ð Kommissionen vedtager foranstaltninger, som
straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af komiteÂen afgivne udtalelse,
underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om
disse foranstaltninger. I så fald gñlder fùlgende:
Ð Kommissionen kan udsñtte gennemfùrelsen af
de foranstaltninger, den har truffet afgùrelse
om, i et tidsrum på hùjst en måned regnet fra
datoen for denne underretning
Ð Rådet kan med kvalificeret flertal trñffe en
anden afgùrelse inden for det tidsrum, der er
nñvnt i ovenstående underled.
4.
Kommissionen forelñgger komiteÂerne de i
artikel 45 omhandlede rapporter. Den kan anmode en
komiteÂ om at udtale sig om alle andre spùrgsmål
vedrùrende fondenes interventioner end dem, der er
omhandlet i nñrvñrende afsnit. Dette gñlder også
spùrgsmål, som hovedsagelig behandles af andre
komiteÂer.
5.
De i nñrvñrende afsnit omhandlede komiteÂer
underrettes om de udtalelser, der er afgivet af de
enkelte komiteÂer.
6.
KomiteÂerne fastsñtter selv deres forretningsorden.
7.
Europa-Parlamentet underrettes regelmñssigt om
komiteÂernes arbejde.

Artikel 48
KomiteÂ for Udvikling og Omstilling i Regionerne
1.
Kommissionen bistås af en komiteÂ for udvikling
og omstilling i regionerne, der består af reprñsentanter
for medlemsstaterne, og som har Kommissionens
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reprñsentant som formand. EIB udpeger en reprñsentant uden stemmeret.
2.
KomiteÂen fungerer som forvaltningskomiteÂ efter
proceduren i artikel 47, stk. 3, når den behandler fùlgende spùrgsmål:
a) de gennemfùrelsesforanstaltninger, hvortil der henvises i artikel 53, stk. 2.
Andre komiteÂer hùres i deres egenskab af rådgivende komiteÂer om ovennñvnte gennemfùrelsesforanstaltninger, hvis de er berùrt
b) de gennemfùrelsesforanstaltninger, hvortil der henvises i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1261/1999 af 21. juni 1999 om
Den Europñiske Fond for Regionaludvikling
(EFRU) (1)
c) retningslinjerne for fñllesskabsinitiativ i henhold til
artikel 20, stk. 1, litra a) (Interreg) og artikel 20,
stk. 1, litra b) (Urban)
d) retningslinjerne for de forskellige nyskabende aktioner, der er nñvnt i artikel 22, for så vidt der er
forudset et EFRU-bidrag
3.
KomiteÂen fungerer som rådgivende komiteÂ efter
proceduren i artikel 47, stk. 2, når den behandler fùlgende spùrgsmål:
a) udarbejdelse og revision af listen over områder, der
er stùtteberettigede i henhold til mål nr. 2
b) EU-stùtterammerne og de tilsvarende oplysninger i
enhedsprogrammeringsdokumenterne, for mål nr. 1
og nr. 2
c) de forskellige typer foranstaltninger under den tekniske bistand i overensstemmelse med artikel 23,
når det drejer sig om stùtte fra EFRU
d) alle andre spùrgsmål vedrùrende artikel 20, 21 og
22.

Artikel 49
Udvalget i traktatens artikel 147
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tagerorganisationerne og to reprñsentanter for
arbejdsgiverorganisationerne pr. medlemsstat. Det
medlem af Kommissionen, der varetager formandskabet, kan delegere denne funktion til en hùjtstående tjenestemand i Kommissionen.

For hver medlemsstat udnñvnes en suppleant inden
for hver af de i fùrste afsnit omhandlede kategorier. Er
et eller begge medlemmer fravñrende, deltager suppleanten automatisk i drùftelserne.

Medlemmerne og suppleanterne udnñvnes af Rådet
for en periode på tre år på forslag af Kommissionen.
Deres mandat kan fornyes. Rådet bestrñber sig på at
sammensñtte udvalget på en sådan måde, at de forskellige berùrte grupper er ligeligt reprñsenteret. EIB
udpeger en reprñsentant uden stemmeret for de punkter på dagsordenen, som vedrùrer den.

2.

Udvalget:

a) afgiver udtalelse om udkastene til Kommissionens
beslutninger om enhedsprogrammeringsdokumenterne og om EF-stùtterammerne for mål nr. 3 samt
om EF-stùtterammerne og de tilsvarende oplysninger i enhedsprogrammeringsdokumenterne for mål
nr. 1 og nr. 2, når det drejer sig om spùrgsmål
vedrùrende stùtte fra ESF

b) afgiver udtalelse om de gennemfùrelsesbestemmelser, der er omhandlet i artikel 53, stk. 2

c) hùres om de gennemfùrelsesbestemmelser, der er
omhandlet i artikel 8 i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1262/1999, af 21. juni
1999 om Den Europñiske Socialfond (ESF) (2)

d) afgiver udtalelse om udkastet til Kommissionens
retningslinjer for fñllesskabsinitiativet i henhold til
artikel 20, stk. 1, litra d) (»Equal«) og for de forskellige typer nyskabende foranstaltninger inden
for rammerne af artikel 22, når det drejer sig om
stùtte fra ESF. Kommissionen kan også henvise
yderligere spùrgsmål til det på de betingelser, der
er fastsat i artikel 20, 21 og 22

1.
Udvalget i traktatens artikel 147 består af to
regeringsreprñsentanter, to reprñsentanter for arbejds-

e) hùres om de forskellige typer foranstaltninger
under den tekniske bistand i overensstemmelse
med artikel 23, når det drejer sig om stùtte fra
ESF.

(1) Se side 43 i denne EFT.

(2) Se side 48 i denne EFT.
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3.
For vedtagelse af udvalgets udtalelser krñves
absolut flertal af de gyldigt afgivne stemmer. Kommissionen underretter udvalget om, hvordan den har taget
hensyn til dets udtalelser.
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e) alle andre spùrgsmål vedrùrende artikel 20, 21 og
22.
Artikel 51

Artikel 50
KomiteÂ for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af
Landdistrikterne
1.
Kommissionen bistås af en komiteÂ for landbrugsstrukturerne og udviklingen af landdistrikterne, der
består af reprñsentanter for medlemsstaterne, og som
har Kommissionens reprñsentant som formand. EIB
udpeger en reprñsentant uden stemmeret.
2.
KomiteÂen fungerer som forvaltningskomiteÂ efter
proceduren i artikel 47, stk. 3, når den behandler fùlgende spùrgsmål:
a) de gennemfùrelses- og anvendelsesbestemmelser,
der er omhandlet i artikel 34, 50 og 53 i forordning (EF) nr. 1257/1999
b) retningslinjerne for fñllesskabsinitiativet i henhold
til artikel 20, stk. 1, litra c), (»Leader«).
3.
KomiteÂen fungerer som rådgivende udvalg efter
proceduren i artikel 47, stk. 2, når den behandler fùlgende spùrgsmål:
a) udarbejdelse og revision af listen over områder, der
er stùtteberettigede i henhold til mål nr. 2
b) de dele af interventionen vedrùrende landbrugsstrukturer og udvikling af landdistrikterne, der indgår i Kommissionen udkast til beslutning om EFstùtterammerne og tilsvarende oplysninger i
enhedsprogrammeringsdokumenterne, for mål nr. 1
og nr. 2
c) de gennemfùrelsesbestemmelser, der er omhandlet i
artikel 53, stk. 2
d) de forskellige typer foranstaltninger under den tekniske bistand i overensstemmelse med artikel 23,
når det drejer sig om stùtte fra EUGFL

KomiteÂ for Fiskeri- og Akvakultur
1.
Kommissionen bistås af en komiteÂ for fiskeri og
akvakultur, der består af reprñsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens reprñsentant som
formand. EIB udpeger en reprñsentant uden stemmeret.
2.
KomiteÂen fungerer som forvaltningskomiteÂ efter
proceduren i artikel 46, stk. 3, når den behandler fùlgende spùrgsmål:
a) de gennemfùrelsesbestemmelser, der er omhandlet i
artikel 4 i forordning (EF) nr. 1263/1999
b) retningslinjerne for de forskellige typer nyskabende
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 22, når
det drejer sig om stùtte fra FIUF.
3.
KomiteÂen fungerer som rådgivende komiteÂ efter
proceduren i artikel 47, stk. 2, når den behandler fùlgende spùrgsmål:
a) udarbejdelse og revision af listen over områder, der
er stùtteberettigede i henhold til mål nr. 2
b) de dele af interventionen vedrùrende fiskeristrukturer, der indgår i Kommissionen udkast til beslutning om EF-stùtterammerne og tilsvarende oplysninger i enhedsprogrammeringsdokumenterne for
mål nr. 1
c) de gennemfùrelsesbestemmelser, der er omhandlet i
artikel 53, stk. 2
d) de forskellige typer foranstaltninger under den tekniske bistand i overensstemmelse med artikel 23,
når det drejer sig om stùtte fra FIUF
e) alle andre spùrgsmål vedrùrende artikel 22.
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AFSNIT VII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 52

Artikel 53

Overgangsbestemmelser

Gennemfùrelsesbestemmelser

1.
Denne forordning er ikke til hinder for, at en
intervention, som Rådet eller Kommissionen har godkendt på grundlag af forordning (EéF) nr. 2052/88 og
(EéF) nr. 4253/88 og på grundlag af enhver anden
retsforskrift, der gñlder for denne intervention den
31. december 1999, viderefùres eller ñndres, herunder
ophñves helt eller delvis.

1.
Kommissionen er ansvarlig for gennemfùrelsen af
denne forordning.

2.
Ansùgninger om stùtte fra fondene til interventioner, der er indgivet i henhold til forordning (EéF)
nr. 2052/88 og (EéF) nr. 4253/88, behandles og godkendes af Kommissionen senest den 31. december
1999 på grundlag af de nñvnte forordninger.

2.
Kommissionen vedtager i overensstemmelse med
artikel 48, stk. 2, litra a), detaljerede gennemfùrelsesbestemmelser til artikel 30, 33, 38, 39 og 46. Den vedtager også, når det viser sig nùdvendigt i uforudsete tilfñlde, andre gennemfùrelsesbestemmelser til denne forordning efter samme procedure.

Artikel 54
Ophñvelse

3.
Ved fastlñggelsen af EF-stùtterammerne og -interventionerne tager Kommissionen hensyn til aktioner,
som allerede er godkendt af Rådet eller af Kommissionen inden denne forordnings ikrafttrñden, og som har
finansielle virkninger i den periode, der er dñkket af
EF-stùtterammerne og -interventionerne. Disse aktioner er ikke omfattet af artikel 30, stk. 2.

Forordning (EéF) nr. 2052/88 og (EéF) nr. 4253/88
ophñves med virkning fra 1. januar 2000, jf. dog
artikel 52, stk. 1.

4.
Uanset artikel 30, stk. 2, kan en udgift, for hvilken Kommissionen i perioden 1. januar til 30. april
2000 har modtaget en ansùgning, der opfylder alle
betingelserne i denne forordning, betragtes som berettiget til stùtte fra fondene fra den 1. januar 2000.

Artikel 55

Henvisninger til de ophñvede forordninger betragtes
som henvisninger til nñrvñrende forordning.

Revisionsklausul

5.
Delbelùb, hvorover der er disponeret med henblik på operationer eller programmer, der er vedtaget
af Kommissionen inden den 1. januar 1994, og for
hvilke Kommissionen ikke har modtaget nogen
anmodning om endelig udbetaling senest den 31. marts
2001, frigùres automatisk af Kommissionen senest den
30. september 2001 og giver anledning til tilbagebetaling af uretmñssigt udbetalte belùb, uden at dette
berùrer de operationer eller programmer, som er suspenderet af retlige grunde.

På grundlag af forslag fra Kommissionen tager Rådet
denne forordning op til revision senest den 31. december 2006.

Delbelùb, hvorover der er disponeret med henblik på
programmer, der er vedtaget af Kommissionen i perioden 1. januar 1994 til 31. december 1999, og for
hvilke Kommissionen ikke har modtaget nogen
anmodning om endelig udbetaling senest den 31. marts
2003, frigùres automatisk af Kommissionen senest den
30. september 2003 og giver anledning til tilbagebetaling af uretmñssigt udbetalte belùb, uden at dette
berùrer de operationer eller programmer, som er suspenderet af retlige grunde.

Ikrafttrñden

Rådet trñffer afgùrelse om nñvnte forslag efter proceduren i traktatens artikel 161.

Artikel 56

Denne forordning trñder i kraft på tredjedagen efter
offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende.
Artikel 28, 31 og 32 finder anvendelse fra den
1. januar 2000.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Rådets vegne
Formand
G. VERHEUGEN
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BILAG
STRUKTURFONDENE
rlig fordeling af forpligtelsesbevillinger for 2000-2006
(jf. artikel 7 stk. 1)
(mio. EUR i 1999-priser)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 080

26 660
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1261/1999
af 21. juni 1999
om Den Europñiske Fond for Regionaludvikling

EUROPA-PARLAMENTET OG RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 162,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

virkeliggùrelsen af de i artikel 1, fùrste afsnit,
nr. 1 og 2, i den nñvnte forordning omhandlede
mål nr. 1 og 2 (i det fùlgende benñvnt »mål 1«
og »mål 2«); i artikel 20 og 21 i samme forordning er det fastsat, at EFRU bidrager til finansieringen af det tvñrnationale, grñnseoverskridende
og tvñrregionale samarbejde samt til ùkonomisk
og social genoprettelse af kriseramte byer og forstñder på basis af EF-initiativerne; i artikel 22 og
23 i samme forordning er det fastsat, at EFRU
stùtter nyskabende aktioner på EF-niveau og foranstaltninger om teknisk bistand;

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (2),
(3) de bestemmelser, der er fñlles for strukturfon3

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget ( ),

i henhold til
artikel 251 (4), og

fremgangsmåden

i

dene, er fastsat i forordning (EF) nr. 1260/1999
det bùr prñciseres, hvilken type foranstaltninger
der kan finansieres af EFRU i henhold til mål
nr. 1 og 2, EF-initiativerne og de nyskabende
aktioner;

traktatens

(4) det bùr endvidere prñciseres, hvordan EFRU i

ud fra fùlgende betragtninger:

(1) I traktatens artikel 160 er det fastsat, at Den

Europñiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
skal bidrage til at udligne de stùrste regionale
skñvheder i Fñllesskabet; EFRU bidrager således
til at mindske forskellen mellem de forskellige
regioners udviklingsniveau og for de regioner
eller ùer, der er bagefter i udviklingen, og er
mindst gunstigt stillet, herunder landdistrikterne;

(2) i artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF)

nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om generelle
bestemmelser om strukturfondene (5) er det fastsat, at EFRU's vigtigste opgave er at bidrage til

(1) EFT C 176 af 9.6.1998, s. 35, og
EFT C 52 af 23.2.1999, s. 12.
(2) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 74.
(3) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 19. november 1998
(EFT C 379 af 7.12.1998, s. 178), Rådets fñlles holdning
af 14. april 1999 (EFT C 134 af 14.5.1999, s. 1) og
Europa-Parlamentets afgùrelse af 6. maj 1999 (endnu
ikke offentliggjort i EFT).
(5) Se side 1 i denne Tidende.

sin egenskab af regionaludviklingsinstrument kan
vñre med til at skabe en harmonisk, afbalanceret
og bñredygtig ùkonomisk udvikling, en stñrk
konkurrencemñssig stilling, et hùjt beskñftigelsesniveau, lige muligheder for mñnd og kvinder,
et hùjt miljùbeskyttelsesniveau og en vñsentlig
forbedring af miljùet;

(5) EFRU's indsats skal indgå i en samlet og integre-

ret strategi for bñredygtig udvikling og sikre
synergivirkninger med de andre strukturfondes
indsats;

(6) inden for de rammer, der er afstukket for dens

virke, bùr EFRU stùtte små og mellemstore virksomheders produktionsvilkår og konkurrenceevne, ùkonomisk udvikling i lokalsamfundet og
beskñftigelsesudvikling, herunder på områderne
kultur og turisme i betragtning af deres bidrag til
skabelse af varige arbejdspladser, forskning og
teknologisk udvikling, udvikling af og adgang til
de lokale, regionale og transeuropñiske net inden
for transportinfrastruktur-, telekommunikationsog energisektoren, beskyttelse og forbedring af
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miljùet på basis af forsigtighedsprincippet og
princippet om forebyggende indsats, princippet
om indgreb over for miljùskader fortrinsvis ved
kilden og princippet om, at forureneren betaler,
og gennem en renere og mere effektiv udnyttelse
af energi og udvikling af vedvarende energikilder,
og bidrage til at skabe lige beskñftigelsesmuligheder for mñnd og kvinder;
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(11) Rådets

forordning (EéF) nr. 4254/88 af
19. december 1988 om gennemfùrelsesbestemmelser til forordning (EéF) nr. 2052/88 for så
vidt angår Den Europñiske Fond for Regionaludvikling (1) bùr ophñves Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

(7) EFRU skal spille en sñrdig rolle i forbindelse

med den lokale ùkonomiske udvikling med henblik på en forbedring af lokalbefolkningens levevilkår og udvikling af lokalområdet, navnlig gennem foranstaltninger til fremme af de regionale
og lokale beskñftigelsepagter og nye beskñftigelsesområder;

(8) EFRU bùr som led i sin opgave stùtte investerin-

ger i rehabilitering af kriseramte områder med
henblik på den lokale ùkonomiske udvikling i
land- eller bydistrikter;

Artikel 1
Formål
I henhold til traktatens artikel 160 og forordning (EF)
nr. 1260/1999 deltager Den Europñiske Fond for
Regionaludvikling (EFRU) i finansieringen af interventioner af den art, der er fastsat i artikel 9 i samme forordning, med henblik på at fremme den ùkonomiske
og sociale samhùrighed ved udligning af de stùrste
regionale skñvheder og ved deltagelse i udviklingen og
omstillingen af regionerne.
EFRU bidrager i den forbindelse også til fremme af en
bñredygtig udvikling og skabelse af varige arbejdspladser.

(9) de foranstaltninger af interesse for EF, som

ivñrksñttes på Kommissionens initiativ, har en
vigtig rolle at spille i forbindelse med virkeliggùrelsen af de generelle mål for EF's strukturindsats, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 1260/1999;
derfor er det af hensyn til mervñrdien for EF
som helhed vigtigt, at EFRU fortsat fremmer
grñnsoversekridende tvñrnationalt og tvñrregionalt samarbejde, herunder for regionerne beliggende ved Unionens ydre grñnser som defineret i
traktaten, de mindst gunstigt stillede ùer og ligeledes regionerne i den yderste periferi som fùlge
af disses sñrlige karakteristika og begrñnsninger;
inden for rammerne af dette samarbejde giver
indsatsen for en harmonisk, afbalanceret og
bñredygtig udvikling af hele Fñllesskabets
område til fremme af den ùkonomiske og sociale
samhùrighed, herunder i forbindelse med fysisk
planlñgning, en mervñrdi; EFRU's bidrag til en
sådan udvikling bùr viderefùres og styrkes; der
bùr ydes stùtte til ùkonomisk og social genoprettelse af kriseramte byer og forstñder med henblik
på at fremme en bñredygtig udvikling af byområder;

(10) kompetencen med hensyn til vedtagelse af gen-

nemfùrelsesbestemmelserne bùr fastlñgges, og
der bùr fastsñttes overgangsbestemmelser;

Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
I overensstemmelse med de opgaver, der er tildelt
den i artikel 1, deltager EFRU i finansieringen af:
a) erhvervsinvesteringer, der gùr det muligt at oprette
eller opretholde varige arbejdspladser
b) infrastrukturinvesteringer
i) der i regionerne omfattet af mål nr. 1 bidrager
til at ùge det ùkonomiske potentiale, fremme
udviklingen og strukturtilpasningen og oprette
eller opretholde varige arbejdspladser i regionerne, herunder investeringer i infrastrukturer,
som bidrager til oprettelsen og udviklingen af
transeuropñiske net i transport-, telekommunikations- og energisektoren under hensyntagen
til behovet for at skabe forbindelser mellem
(1) EFT L 374 af 31.12.1988, s. 15. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EéF) nr. 2083/93 (EFT L 193 af
31.7.1993, s. 34).
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områder, der lider under strukturbetingede
ulemper som fùlge af at vñre ù-, indlands- eller
randområder, og Fñllesskabets centrale områder

vi) stùtte til servicestrukturer i lokalsamfundet
med henblik på oprettelse af nye arbejdspladser, med undtagelse af de foranstaltninger, der
finansieres af Den Europñiske Socialfond
(ESF)

ii) der i regionerne eller områderne omfattet af
mål nr. 1 og 2 eller af det EF-initiativ, der er
omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a) og b), i
forordning (EF) nr. 1260/1999, drejer sig om at
diversificere erhvervsområder og industriområder i tilbagegang, forny nedslidte byområder og
skabe nyt liv i landdistrikterne og de fiskeriafhñngige områder og bringe dem ud af deres
isolation, eller investeringer i infrastrukturer,
hvis modernisering eller tilpasning er en forudsñtning for igangsñtning eller udvikling af jobskabende ùkonomiske aktiviteter, herunder
infrastrukturforbindelser, som danner grundlag
for udviklingen af disse aktiviteter

d) foranstaltninger vedrùrende
teknisk bistand
omhandlet i artikel 2, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999.

c) udvikling af regionernes eget potentiale gennem
foranstaltninger til fremme af lokale udviklings- og
beskñftigelsesinitiativer samt aktiviteter i små og
mellemstore virksomheder, isñr:

i)

i stùtte til virksomhedsservice, herunder forvaltning og ledelse og markedsundersùgelser,
samt tjenesteydelser, der er fñlles for flere virksomheder

I de regioner, der er omfattet af mål nr. 1, kan EFRU
deltage i finansieringen af investeringer inden for
uddannelse og sundhed, som bidrager til strukturtilpasningen.
2.
I henhold til stk. 1 yder EFRU for eksempel
stùtte til:
a) foranstaltninger til forbedring af produktionsvilkårene, isñr med henblik på at styrke navnlig små og
mellemstore virksomheders konkurrenceevne og
stimulere deres investeringslyst, samt foranstaltninger, der kan gùre regionerne mere attraktive, isñr
ved forbedring af infrastrukturerne
b) forskning og teknologisk udvikling med henblik på
at fremme anvendelsen af nye teknologier og innovation og ùge kapaciteten inden for forskning og
teknologisk udvikling, der bidrager til regionaludviklingen
c) udvikling af informationssamfundet

ii) finansiering af teknologioverfùrsel, herunder
indsamling og udbredelse af information, fñlles
organisation mellem virksomheder og forskningscentre, samt finansiering af innovation i
virksomhederne

iii) forbedring af virksomhedernes adgang til kapital ved oprettelse og udvikling af egnede finansieringsinstrumenter som omhandlet i artikel 28
i forordning (EF) nr. 1260/1999

d) fremme af turisme og investeringer på kulturområdet, herunder beskyttelse af den kulturelle arv og
naturarven, forutsat at dette indebñrer skabelse af
varige arbejdspladser
e) beskyttelse og forbedring af miljùet, navnlig ved
hensyntagen til forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats i stùtten til den ùkonomiske udvikling, og en renere og mere effektiv
udnyttelse af energi og udvikling af vedvarende
energikilder

iv) direkte investeringsstùtte af den i artikel 28,
stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/1999 nñvnte
art, når der ikke findes nogen stùtteordning

f) fremme af lige beskñftigelsesmuligheder for mñnd
og kvinder, bl.a. ved oprettelse af virksomheder og
i kraft af infrastrukturer eller serviceydelser, der
gùr det muligt at forene familieliv med arbejdsliv

v) etablering af infrastrukturer af et omfang, der
passer til lokaludviklingen og beskñftigelsen

g) tvñrnationalt, grñnseoverskridende og tvñrregionalt samarbejde inden for bñredygtig regional- og
lokaludvikling.
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Artikel 3
EF-initiativ

1.
I henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 1260/
1999 bidrager EFRU i overensstemmelse med
artikel 21 i samme forordning til gennemfùrelsen såvel
af EF-initiativet vedrùrende grñnseoverskridende,
tvñrnationalt og tvñrregionalt samarbejde, som tager
sigte på at fremme en harmonisk, afbalanceret og
bñredygtig udvikling af hele Fñllesskabets område
(»Interreg«), som af EF-initiativet til ùkonomisk og
social genoprettelse af kriseramte byer og forstñder
med henblik på at fremme en bñredygtig udvikling af
byområder (»Urban«).

2.
I henhold til artikel 21, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 1260/1999 kan det i denne artikels stk. 1 omhandlede anvendelsesområde ved beslutningen om fondenes
deltagelse udvides til også at omfatte foranstaltninger,
som kan finansieres i henhold til forordningerne (EF)
nr. 1262/1999 (1), nr. 1257/1999 (2) og nr. 1263/
1999 (3), således at der åbnes mulighed for at ivñrksñtte alle de foranstaltninger, der er fastsat i det
berùrte EF-initiativprogram.
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b) pilotprojekter, som munder ud i et forslag til nye
regionale og lokale udviklingsmodeller, som efter
demonstrationsfasen kan anvendes i forbindelse
med interventionerne
c) udveksling af erfaringer inden for innovation med
henblik på at udnytte disse erfaringer i forbindelse
med den regionale eller lokale udvikling.
2.
I henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 1260/1999 kan det i denne artikels stk. 1 omhandlede anvendelsesområde ved beslutningen om fondenes
deltagelse udvides til også at omfatte foranstaltninger,
som kan finansieres i henhold til forordning (EF)
nr. 1262/1999, (EF) nr. 1257/1999 og (EF) nr. 1263/
1999, således at der åbnes mulighed for at ivñrksñtte
alle de foranstaltninger, der er fastsat i det berùrte
pilotprojekt.

Artikel 5
Gennemfùrelsesbestemmelser
Enhver gennemfùrelsesbestemmelse til denne forordning vedtages af Kommissionen efter proceduren i
artikel 48 i forordning (EF) nr. 1260/1999.

Artikel 4
Artikel 6
Nyskabende aktioner
Ophñvelse
1.
I henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 1261/1999 kan EFRU deltage i finansieringen af:

a) undersùgelser foretaget af Kommissionen med henblik på at analysere og identificere problemer og
lùsninger vedrùrende regionaludvikling, navnlig
med hensyn til en harmonisk, afbalanceret og
bñredygtig udvikling af hele Fñllesskabets område,
herunder det europñiske fysiske og funktionelle
udviklingsperspektiv
(1) Rådets og Parlementets forordning (EF) nr. 1262/1999 af
21. juni 1999 vedrùrende Den Europñiske Socialfond (se
side 48 i denne EFT).
(2) Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999
om stùtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europñiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget
(EUGFL) og om ñndring og ophñvelse af visse forordninger (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).
(3) Rådets forordning (EF) nr. 1263/1999 af 21. juni 1999
vedrùrende strukturfondenes generelle retningslinjer i
fiskerisektoren (se side 54 i denne EFT).

Forordning (EéF) nr. 4254/88 ophñves med virkning
fra 1. januar 2000.
Henvisninger til den ophñvede forordning anses som
henvisninger til nñrvñrende forordning.

Artikel 7
Revisionsklausul
På forslag af Kommissionen tager Europa-Parlamentet
og Rådet nñrvñrende forordning op til revision inden
den 31. december 2006.
Rådet trñffer afgùrelse om dette forslag efter proceduren i traktatens artikel 162.
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Artikel 8

Artikel 9

Overgangsbestemmelser

Ikrafttrñden

De i artikel 52 i forordning (EF) nr. 1260/1999 fastsatte overgangsbestemmelser finder tilsvarende anvendelse på denne forordning.

Denne forordning trñder i kraft på tredjedagen efter
offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. M. GIL-ROBLES

G. VERHEUGEN

Formand

Formand
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1262/1999
af 21. juni 1999
om Den Europñiske Socialfond

EUROPA-PARLAMENTET OG RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 148,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

(2) de generelle bestemmelser for strukturfondene

som helhed er fastsat i forordning (EF) nr. 1262/
1999, og det skal fastlñgges, hvilke typer foranstaltninger Den Europñiske Socialfond (i det fùlgende benñvnt »fonden«) kan finansiere inden
for mål nr. 1, 2 og 3 i artikel 1, stk. 1, nr. 1, 2
og 3, i samme forordning (i det fùlgende benñvnt »mål nr. 1«, »mål nr. 2« og »mål nr. 3«),
som led i EF-initiativet til bekñmpelse af forskelsbehandling, ulige muligheder af enhver art i
forbindelse med arbejdsmarkedet og som led i
nyskabende foranstaltninger og teknisk bistand;

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

i overensstemmelse med fremgangsmåden i traktatens
artikel 251 (4), og

ud fra fùlgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni

1999 om generelle bestemmelser for strukturfondene (5) har aflùst forordning (EéF) nr. 2052/
88 (6) og forordning (EéF) nr. 4253/88 (7);
Rådets forordning (EéF) nr. 4255/88 af
19. december 1988 om gennemfùrelsesbestemmelser til forordning (EéF) nr. 2052/88 for så
vidt angår Den Europñiske Socialfond (8) må
ligeledes aflùses;

(1) EFT C 176 af 9.6.1998, s. 39, og
EFT C 74 af 18.3.1999, s. 7.
(2) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 74.
(3) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 48.
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 19. november 1998
(EFT C 379 af 7.12.1998, s. 186), Rådets fñlles holdning
af 14. april 1999 (EFT C 134 af 14.5.1999, s. 9) og
Europa-Parlamentets afgùrelse af 6. maj 1999 (endnu
ikke offentliggjort i EFT).
(5) Se side 1 i denne Tidende.
(6) EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 3193/94. (EFT L 337 af
24.12.1994, s. 11).
(7) EFT L 374 af 31.12.1988, s. 1. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 3193/94.
(8) EFT L 374 af 31.12.1988, s. 21. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EéF) nr. 2084/93 (EFT L 193 af
31.7.1993, s. 39).

(3) det skal fastlñgges, hvilke opgaver fonden har på

baggrund af bestemmelserne i EF-traktaten og i
forbindelse med Fñllesskabets prioriteringer med
hensyn til udvikling af menneskelige ressourcer
og beskñftigelse;

(4) med konklusionerne fra Det Europñiske Råd i

Amsterdam i juni 1997 og resolutionen af
16. juni 1997 om vñkst og beskñftigelse (9) indledtes gennemfùrelsen af den europñiske beskñftigelsesstrategi, de årlige retningslinjer for
beskñftigelsen samt arbejdet med at udforme
nationale handlingsplaner for beskñftigelsen;

(5) fondens anvendelsesområde

skal omdefineres,
navnlig på baggrund af omlñgningen og forenklingen af strukturfondenes mål for at stùtte den
europñiske beskñftigelsesstrategi og de dertil
knyttede nationale handlingsplaner for beskñftigelsen;

(6) der skal udstikkes fñlles rammer for fondens

interventioner under alle tre strukturfondsmål
for på denne måde at sikre en konsekvent og
komplementñr indsats på tvñrs af målene med
henblik på at få arbejdsmarkedet til at fungere
bedre og udvikle de menneskelige ressourcer;

(9) EFT C 236 af 2.8.1997, s. 3.
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(7) medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at pro-

grammeringen og gennemfùrelsen af foranstaltninger, der finansieres af fonden under alle
målene, medvirker til at fremme lige muligheder
for mñnd og kvinder og til at fremme ugunstigt
stillede gruppers og enkeltpersoners integration
og forbliven på arbejdsmarkedet;
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(14) der kan fastsñttes bestemmelser, som giver lokale

grupper, herunder ikke-statslige organisationer,
mulighed for enkel og hurtig adgang til stùtte fra
fonden til aktiviteter vedrùrende bekñmpelse af
social udstùdelse, hvorved deres evne til at gùre
en indsats på området ùges;

(15) foranstaltninger af stor betydning for Fñllesska(8) medlemsstaterne og Kommissionen sikrer også,

at der ved gennemfùrelsen af foranstaltninger,
der finansieres af fonden, tages behùrigt hensyn
til de sociale og arbejdsmarkedsmñssige aspekter
af informationssamfundet;

(9) der skal sùrges for, at foranstaltninger vedrù-

rende tilpasning af erhvervslivet imùdekommer
de konstaterede eller forventede almene behov
hos arbejdstagere af begge kùn som fùlge af ùkonomiske ñndringer og udviklingen i produktionssystemerne, og at de ikke er tilrettelagt med henblik på at gavne en enkelt virksomhed eller et
bestemt erhverv; der bùr tages sñrligt hensyn til
små og mellemstore virksomheder og lñgges sñrlig vñgt på bedre adgang til uddannelse og bedre
tilrettelñggelse af arbejdet;

(10) det skal ligeledes sikres, at fonden til stadighed

styrker beskñftigelsen og erhvervskvalifikationer
via stùtte til foregribende aktioner Ð så vidt
dette er muligt Ð rådgivning, anvendelse af netvñrk og uddannelsesforanstaltninger i hele Fñllesskabet, og de stùtteberettigede aktiviteter skal
derfor vñre horisontale og omfatte samfundsùkonomien som helhed uden prioritering af bestemte
erhverv eller sektorer;

bet, som ivñrksñttes på Kommissionens initiativ,
spiller en vigtig rolle i arbejdet for at nå de overordnede mål for EF-strukturindsatsen, jf. artikel 1
i forordning (EF) nr. 1260/1999; sådanne initiativer bùr fùrst og fremmest fremme tvñrnationalt
samarbejde og politisk fornyelse;

(16) fonden yder endvidere stùtte til teknisk bistand,

nyskabende foranstaltninger og foranstaltninger
til forberedelse, overvågning og evaluering samt
kontrol, jf. artikel 22 og 23 i forordning (EF)
nr. 1260/1999;

(17) kompetencen med hensyn til vedtagelse af gen-

nemfùrelsesbestemmelser bùr fastlñgges, og der
bùr fastsñttes overgangsbestemmelser;

(18) forordning (EéF) nr. 4255/88 bùr ophñves Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
(11) det skal omdefineres, hvilke foranstaltninger der

er stùtteberettigede, for at de politiske målsñtninger for alle de mål, som fonden bidrager til,
kan gennemfùres mere effektivt; det skal inden
for rammerne af partnerskabet fastlñgges, hvilke
udgifter der er berettiget til stùtte fra fonden;

(12) indholdet af planer og interventionsformer skal

suppleres og prñciseres, navnlig som fùlge af, at
mål nr. 3 er omdefineret;

(13) gennemfùrelsen af fondens interventioner bùr på

alle niveauer stùtte sig på Fñllesskabets prioriteringer på det social- og beskñftigelsespolitiske
område og på prioriteringerne i de nationale
handlingsplaner;

Opgaver

Inden for rammerne af de opgaver, som er pålagt Den
Europñiske Socialfond (i det fùlgende benñvnt »fonden«) i medfùr af EF-traktatens artikel 146, og de
opgaver, som er pålagt strukturfondene i medfùr af
EF-traktatens artikel 159 og fastsat i forordning (EF)
nr. 1260/1999, yder fonden stùtte til foranstaltninger
til forebyggelse og bekñmpelse af arbejdslùshed og til
udvikling af de menneskelige ressourcer og af social
integrering på arbejdsmarkedet for at sikre et hùjt
beskñftigelsesniveau, ligestilling mellem mñnd og
kvinder, en bñredygtig udvikling samt ùkonomisk og
social samhùrighed. Fonden bidrager isñr til de aktioner, der gennemfùres i henhold til den europñiske
beskñftigelsesstrategi og de årlige retningslinjer for
beskñftigelsen.
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Artikel 2
Anvendelsesområde

1.
Fonden stùtter og supplerer medlemsstaternes
foranstaltninger til udvikling af arbejdsmarkedet og de
menneskelige ressourcer på fùlgende politikområder,
isñr i forbindelse med deres flerårige nationale handlingsplaner for beskñftigelsen:

a) udvikling af og stùtte til en aktiv arbejdsmarkedspolitik for at bekñmpe og forebygge arbejdslùsheden, for at undgå langtidsarbejdslùshed blandt
mñnd og kvinder, for at gùre det lettere for de
langtidsarbejdslùse at komme ind på arbejdsmarkedet igen og for at stùtte en erhvervsmñssig integrering af unge og af personer, der ùnsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet

b) fremme af lige muligheder for alle til at komme
ind på arbejdsmarkedet, under sñrlig hensyntagen
til personer, der er truet af udstùdelse af samfundet
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e) sñrlige foranstaltninger med henblik på at forbedre
kvinders adgang til og forhold på arbejdsmarkedet,
herunder bedre karrieremuligheder samt adgang til
nye jobmuligheder og etablering af egen virksomhed, og mindske den kùnsbestemte vertikale og
horisontale opdeling af arbejdsmarkedet.

2.
Inden for rammerne af de i stk. 1 nñvnte politikområder tager fonden hensyn til fùlgende:

a) fremme af lokale beskñftigelsesinitiativer, herunder
initiativer, der tager sigte på at fremme lokale
arbejdspladser og regionale beskñftigelsespagter

b) de sociale og arbejdsmarkedsmñssige aspekter af
informationssamfundet, isñr ved at udarbejde en
politik og programmer, der er udformet, så man
kan udnytte beskñftigelsesmulighederne i informationssamfundet, og ved at sikre lige adgang for alle
til informationssamfundets faciliteter og fordele

c) lige muligheder for mñnd og kvinder i overensstemmelse med mainstreaming-politikken.

c) fremme og forbedring af:
Ð erhvervsuddannelse

Artikel 3
Stùtteberettigede aktiviteter

Ð uddannelse, og
Ð rådgivning

som led i en politik for livslang uddannelse med
henblik på:
Ð at lette og forbedre adgangen til og integrationen på arbejdsmarkedet
Ð at forùge og fastholde beskñftigelsesevnen, og

1.
Fondens finansielle stùtte anvendes isñr i form af
bistand til personer til fùlgende aktiviteter med henblik
på at udvikle de menneskelige ressourcer, der kan vñre
led i en integreret strategi for integration på arbejdsmarkedet:

a) uddannelse og erhvervsuddannelse, herunder
erhvervsuddannelse, som svarer til den obligatoriske skolegang, lñrlingeuddannelse, forberedende
undervisning, herunder bibringelse og forbedring af
elementñre kundskaber, erhvervsmñssig rehabilitering, fremme af beskñftigelsesevnen på arbejdsmarkedet, vejledning, rådgivning og faglig videreuddannelse

Ð at fremme den faglige mobilitet

d) fremme af en kvalificeret, veluddannet og fleksibel
arbejdsstyrke, innovation og fleksibilitet i tilrettelñggelsen af arbejdet, udvikling af ivñrksñtterkultur, lettelse af jobskabelse samt forbedring af kvalifikationerne og styrkelse af de menneskelige ressourcer inden for forskning, videnskab og teknologi

b) beskñftigelseshjñlp og stùtte til selvstñndig virksomhed

c) postgraduate-uddannelser samt uddannelse af
ledere og teknikere i forskningsinstitutioner og
virksomheder inden for forskning, videnskab og
teknologisk udvikling
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d) udvikling af nye beskñftigelsesmuligheder, herunder inden for frivillige sociale organisationer (det
tredje system).
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Artikel 4
Koncentration af intervention

2.
Med henblik på at ùge effektiviteten af de i stk. 1
nñvnte aktiviteter kan der også ydes stùtte til:

a) strukturer og systemer:
i) styrkelse og forbedring af erhvervsuddannelse
og uddannelse samt erhvervelse af erhvervskvalifikationer, herunder uddannelse af undervisere, instruktùrer og personale, samt en forbedret adgang for arbejdstagere til uddannelse og
erhvervskvalifikationer
ii) modernisering og effektivisering af arbejdsformidlingskontorerne
iii) etablering af forbindelser mellem arbejdsmarkedet og uddannelses- og forskningsinstitutioner
iv) udvikling så vidt muligt af prognosesystemer
vedrùrende ñndringer i beskñftigelsesudviklingen og kvalifikationskravene, isñr i forbindelse
med nye arbejdsmùnstre og nye former for tilrettelñggelse af arbejdet, under hensyntagen til
behovet for at kunne forene familieliv og
arbejdsliv og tillade ñldre arbejdstagere at
udùve en inspirerende aktivitet, indtil de går på
pension. Finansiering af fùrtidspensionsordninger er imidlertid udelukket

b) ledsageforanstaltninger:
i) stùtte til ydelse af tjenester til stùttemodtagere,
herunder etablering af omsorgsservice og -faciliteter for afhñngige personer
ii) fremme af socialpñdagogiske ledsageforanstaltninger for at lette integrationen på arbejdsmarkedet

1.
Under hensyn til de nationale prioriteter, som
isñr er fastlagt i de nationale handlingsplaner for
beskñftigelsen, samt til den forudgående vurdering
fastlñgges en strategi, der omfatter alle relevante politikområder og tager sñrlig hensyn til de i artikel 2,
stk. 1, litra d) og e), omhandlede områder. For at fondens stùtte kan virke så effektivt som muligt, koncentreres dens interventioner som led i denne strategi og
under hensyntagen til de politikområder, der er anfùrt
i artikel 2, stk. 1, om et begrñnset antal områder eller
emner og rettes mod de stùrste behov og de mest
effektive foranstaltninger.

I forbindelse med de midler, som fonden yder til en
given intervention, udvñlges i partnerskab de politikområder, som der skal lñgges vñgt på. Der tages på
grundlag af de nationale prioriteter hensyn til foranstaltninger i henhold til artikel 2, stk. 1.

2.
Ved programmeringen af fondens interventioner
anvendes et rimeligt belùb af fondens midler til en
given intervention under mål nr. 1 og 3 i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/1999
til mindre tilskud, idet der i givet fald skal fastsñttes
sñrlige adgangsordninger for ikke-statslige organisationer og lokale partnerskaber. Medlemsstaterne kan
vñlge at gennemfùre dette stykke i overensstemmelse
med finansieringsbestemmelserne i artikel 29, stk. 6, i
forordning (EF) nr. 1260/1999.

Artikel 5
EF-initiativ

1.
I medfùr af artikel 20 i forordning (EF) nr. 1260/
1999 bidrager fonden efter proceduren i nñvnte forordnings artikel 21, stk. 2, til gennemfùrelse af EF-initiativet til bekñmpelse af forskelsbehandling og ulige
muligheder af enhver art i forbindelse med arbejdsmarkedet.

iii) kampagner, information og reklame.

3.
Fonden kan finansiere aktiviteter i medfùr af
artikel 2, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF)
nr. 1260/1999.

2.
I overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 kan det besluttes, at fondens bidrag til EF-initiativet ud over de stùtteberettigede aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3, kan
omfatte foranstaltninger, som kan modtage stùtte i
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henhold til forordning (EF) nr. 1261/1999 (1), (EF) nr.
1257/1999 (2) og (EF) nr. 1263/1/1999 (3), således at
alle initiativets planlagte foranstaltninger kan gennemfùres.

Artikel 6
Nyskabende foranstaltninger og teknisk bistand
1.
I overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 kan Kommissionen finansiere de foranstaltninger til forberedelse, overvågning
og evaluering i medlemsstaterne eller på EF-plan, som
er nùdvendige for gennemfùrelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning. De kan
omfatte:
a) nyskabende foranstaltninger og pilotprojekter
vedrùrende arbejdsmarkedet, beskñftigelse og
erhvervsuddannelse

26.6.1999

Artikel 7
Stùtteanmodninger
Anmodninger om stùtte fra fonden ledsages af et
skema i elektronisk format, der er udarbejdet af Kommissionen inden for rammerne af partnerskabet, og
som giver en oversigt over foranstaltninger gerne fordelt på interventionsformer, således at processen kan
fùlges fra indgåelsen af budgetforpligtelsen til den
endelige betaling.
Artikel 8
Gennemfùrelsesbestemmelser
Kommissionen vedtager alle gennemfùrelsesbestemmelser til nñrvñrende forordning i henhold til proceduren
i artikel 48 i forordning (EF) nr. 1260/2/1999.
Artikel 9
Overgangsbestemmelser

b) undersùgelser, teknisk bistand og udveksling af
erfaringer, der har multiplikatorvirkning
c) teknisk bistand i forbindelse med forberedelse, gennemfùrelse, overvågning og evaluering af samt
kontrol med foranstaltninger, der finansieres af
fonden
d) foranstaltninger, der som led i dialogen mellem
arbejdsmarkedets parter henvender sig til ansatte i
virksomheder i to eller flere medlemsstater, og som
vedrùrer overfùrsel af specialviden af betydning for
fondens interventionsområde
e) information til de berùrte parter, de endelige modtagere af stùtte fra fonden samt offentligheden.
2.
I overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 udvides det i stk. 1,
litra a), i nñrvñrende artikel omhandlede anvendelsesområde, ved en beslutning om fondens deltagelse, til
foranstaltninger, der kan finansieres i medfùr af forordning (EF) nr. 1261/1999, (EF) nr. 1257/1999 og
(EF) nr. 1263/1999, og som er nùdvendige til gennemfùrelsen af de pågñldende nyskabende foranstaltninger.
(1) Se side 48 i denne Tidende.
(2) Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999
om stùtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europñiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget
(EUGFL) og om ñndring og ophñvelse af visse forordninger (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).
(3) Se side 54 i denne Tidende.

De overgangsbestemmelser, der er fastlagt i artikel 52 i
forordning (EF) nr. 1260/1999, finder tilsvarende
anvendelse i nñrvñrende forordning.
Artikel 10
Revisionsklausul
På forslag af Kommissionen tager Europa-Parlamentet
og Rådet nñrvñrende forordning op til revision senest
den 31. december 2006.
Rådet trñffer afgùrelse om dette forslag efter fremgangsmåden i EF-traktatens artikel 148.
Artikel 11
Ophñvelse
Forordning (EéF) nr. 4255/88 ophñves med virkning
fra den 1. januar 2000.
Henvisninger til den ophñvede forordning betragtes
som henvisninger til nñrvñrende forordning.
Artikel 12
Ikrafttrñden
Denne forordning trñder i kraft på tredjedagen efter
offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. M. GIL-ROBLES

G. VERHEUGEN

Formand

Formand
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RDETS FORDNING (EF) Nr. 1263/1999
af 21. juni 1999
om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

(4)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3), og

ud fra fùlgende betragtninger:

(1)

Den fñlles fiskeripolitik medvirker til gennemfùrelsen af de generelle målsñtninger i traktatens
artikel 33; specielt Rådets forordning (EéF)
nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fñllesskabsordning for fiskeri og akvakultur (4) fremmer etableringen af en ligevñgt mellem bevarelse
og forvaltning af fiskeressourcerne på den ene
side og fiskeriindsatsen og en stabil og rationel
udnyttelse af de pågñldende ressourcer på den
anden side;

(2)

strukturforanstaltningerne inden for fiskeri og
akvakultur skal medvirke til gennemfùrelsen af
målsñtningerne for den fñlles fiskeripolitik og
målsñtningerne i traktatens artikel 100;

(3)

integreringen af disse strukturforanstaltninger i
gennemfùrelsesplanen for strukturfondene i 1993
har
forbedret
fñllesskabsforanstaltningernes
synergi og gjort det muligt at bidrage på en mere
konsekvent måde til styrkelse af den ùkonomiske
og sociale samhùrighed;

(1) EFT C 176 af 9.6.1998, s. 44.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 74.
(4) EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1. Forordningen er ñndret
ved forordning (EF) nr. 1181/98 (EFT L 164 af 9.6.1998,
s. 3).

i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af
21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (5) foretages en fuldstñndig revision af strukturpolitikkens mekanismer, som skal trñde i kraft per 1. januar 2000;
disse strukturforanstaltninger indgår i de midler
og opgaver, der er omhandlet i artikel 2 i nñvnte
forordning; Rådets forordning (EéF) nr. 2080/93
af 20. juli 1993 om gennemfùrelsesbestemmelser
til forordning (EéF) nr. 2052/88 for så vidt
angår det finansielle instrument til udvikling af
fiskeriet (6) bùr som fùlge heraf ophñves og
erstattes af en ny forordning, som navnlig
fastsñtter de bestemmelser, der er nùdvendige
for
en
overgang
uden
afbrydelse
af
strukturforanstaltningerne Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.
De strukturforanstaltninger, der ivñrksñttes med
finansielt bidrag fra Fñllesskabet i medfùr af nñrvñrende forordning inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsñtning af fiskerivarer og akvakulturprodukter (i det fùlgende benñvnt »sektoren«) medvirker til gennemfùrelsen af de generelle målsñtninger,
der er omhandlet i traktatens artikel 33 og 100 samt
de mål, der er fastlagt i forordning (EéF) nr. 3760/92
og (EF) nr. 1260/1999.

2.

De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal:

a) bidrage til at opnå en varig ligevñgt mellem fiskebestandene og udnyttelsen heraf

b) styrke udnyttelsesstrukturernes konkurrenceevne
og udviklingen af ùkonomisk levedygtige virksomheder i sektoren
(5) Se side 1 i denne Tidende.
(6) EFT L 193 af 31.7.1993, s. 1.

26.6.1999

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

DA

L 161/55

c) forbedre forsyningen med og forñdlingen af fiskerivarer og akvakulturprodukter

Ð forarbejdning og afsñtning af fiskerivarer og akvakulturprodukter

d) medvirke til revitalisering af de områder, som er
afhñngige af fiskeri og akvakultur.

Ð afsñtningsfremmende foranstaltninger og opsùgning af nye afsñtningsmuligheder

3.
Fñllesskabets finansielle bidrag kan bevilges til
ivñrksñttelse af foranstaltninger, sam medvirker til en
eller flere af de i stk. 2 omhandlede opgaver i henhold
til artikel 2.
4.
Rådet fastsñtter som led i proceduren i artikel 4
interventionsområderne for de i stk. 1 i nñrvñrede
artikel omhandlede strukturforanstaltninger.

Artikel 2
1.
Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet benñvnes i det fùlgende »FIUR«
2.
De foranstaltninger, der ivñrksñttes med finansielt bidrag fra FIUF under strukturfondenes mål nr. 1,
indgår i programmeringen af mål nr. 1.
Foranstaltninger, der ivñrksñttes med finansielt bidrag
fra FIUF uden for mål nr. 1, skal vñre omfattet af eÂt
enhedsprogrammeringsdokument for hver enkelt af de
berùrte medlemsstater.
3.
De i stk. 2 omhandlede foranstaltninger omfatter
samtlige strukturforanstaltninger inden for sektoren
for fùlgende områder:
Ð fornyelse af fiskerflåden og modernisering af fiskerfartùjerne
Ð justering af fiskeriindsatsen
Ð blandede selskaber
Ð kystfiskeri af mindre omfang
Ð socioùkonomiske foranstaltninger
Ð beskyttelse af fiskeressourcerne i kystfarvande
Ð akvakultur
Ð fiskerihavnes faciliteter

Ð aktioner ivñrksat af erhvervet
Ð midlertidigt aktivitetsophùr og andre finansielle
godtgùrelser
Ð nyskabende foranstaltninger og teknisk bistand.
Rådet kan efter proceduren i artikel 4 tilpasse denne
liste over foranstaltninger.
4.
Medlemsstaterne sikrer på nationalt plan, at
stùtte fra fondene til omstrukturering af flåden er i
overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til
den fñlles fiskeripolitik og isñr de flerårige udviklingsprogrammer.
5.
Endvidere bidrager FIUF i overenstemmelse med
artikel 22 og 23 i forordning (EF) nr. 1260/1999 til
finansieringen af:
a) nyskabende foranstaltninger, herunder navnlig
tvñrnationale aktioner og oprettelse af netvñrk for
erhvervsdrivende i sektoren og for kystområder,
som er afhñngige af fiskeri og akvakultur
b) foranstaltninger vedrùrende teknisk bistand.
I overenstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 udvides det i litra a) i nñrvñrende
stykke omhandlede anvendelsesområde ved beslutningen om fondenes finansielle deltagelse i foranstaltninger, som kan finansieres i medfùr af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1261/1999 af
21. juni 1999 om Den Europñiske Regionsudviklingsfond (1), nr. 1262/1999 af 21. juni 1999 om Den Europñiske Socialfond (2) og nr. 1257/1999 af 17. maj
1999 om stùtte til udvikling af landdistrikerne fra Den
Europñiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ñndring og ophñvelse af visse forordninger (3) med henblik på at ivñrksñtte alle de foranstaltninger, som er omhandlet i de pågñldende
nyskabende foranstaltninger.
(1) Se side 43 i denne Tidende.
(2) Se side 48 i denne Tidende.
(3) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.
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Artikel 3
Det finansielle bidrag, der bevilges til hver sñrskilt
aktion i medfùr af de i artikel 1, stk. 3, omhandlede
foranstaltninger, må ikke overstige det maksimumsbelùb, der skal fastsñttes efter proceduren i artikel 4.

26.6.1999

der efter datoen for tildelingen af stùtte, frigùres automatisk af Kommissionen senest seks år og ni måneder
efter datoen for tildelingen af stùtte og giver anledning
til tilbagebetaling af uretmñssigt udbetalte belùb, med
forbehold af projekter, der er suspenderet af retslige
grunde.

Artikel 4

Artikel 6

Med forbehold af artikel 5 vedtager Rådet, som trñffer afgùrelse efter forslag fra Kommissionen i henhold
til proceduren i traktatens artikel 37, senest den
31. december 1999 de bestemmelser og betingelser, der
gñlder for fñllesskabsbidraget til de i artikel 2
omhandlede strukturforanstaltninger.

Forordning (EéF) nr. 2080/93 ophñves med virkning
fra den 1. januar 2000.

Artikel 5

Artikel 7

1.
Bestemmelserne i Rådets forordning (EéF)
nr. 4028/86 (1) og (EéF) nr. 4042/89 (2) finder anvendelse for stùtteansùgninger, der er indgivet inden den
1. januar 1994.

De overgangsbestemmelser, der er omhandlet i
artikel 52 i forordning (EF) nr. 1260/1999, finder tilsvarende anvendelse.

2.
Delbelùb, der er disponeret over som stùtte til
projekter, som Kommissionen har truffet beslutning
om mellem den 1. januar 1989 og den 31. december
1993 i henhold til forordning (EéF) nr. 4028/86, og
som Kommissionen ikke har modtaget nogen anmodning om endelig betaling af senest seks år og tre måne-

Artikel 8

Henvisninger til den ophñvede forordning forstås som
henvisninger til nñrvñrende forordning.

Denne forordning trñder i kraft på tredjedagen efter
offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Rådets vegne
G. VERHEUGEN

Formand

(1) EFT L
ñndret
(2) EFT L
ñndret

376 af 31.12.1986, s. 7. Forordningen er senest
ved forordning (EéF) nr. 2080/93.
388 af 30.12.1989, s. 1. Forordningen er senest
ved forordning (EéF) nr. 2080/93.
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1264/1999
af 21. juni 1999
om ñndring af forordning (EF) nr. 1164/94 om oprettelse af Samhùrighedsfonden

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

(5) Europa-Parlamentet og Rådet har ved beslutning

nr. 1692/96/EF (6) fastlagt Fñllesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropñiske transportnet;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 161, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

(6) i overgangsperioden fra den 1. januar 1999 til

den 31. december 2001 bùr enhver henvisning til
euroen generelt også lñses som en henvisning til
euroen som valutaenhed, jf. artikel 2, andet
punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af
3. maj 1998 om indfùrelse af euroen (7);

under henvisning til samstemmende udtalelse fra
Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),

(7) i betragtning af de fortsatte fremskridt, der er

gjort hen imod reel konvergens, og under hensyn
til de nye makroùkonomiske forhold, som Samhùrighedsfonden nu opererer under, vil den samlede tildeling af stùtte til medlemsstater, der deltager i euroen, blive tilpasset, således at der tages
hensyn til den forbedring af den nationale velstand, som er opnået i lùbet af den foregående
periode;

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),
og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1) Ifùlge artikel 16, stk. 1, i forordning (EF)

nr. 1164/94 (5) skal Rådet tage nñvnte forordning op til fornyet overvejelse inden den
31. december 1999;

(8) procedurerne for styrkelse af overvågningen af

budgetstillinger samt overvågning og samordning
af ùkonomiske politikker er nñrmere fastlagt i
forordning (EF) nr. 1466/97 (8);

(2) Samhùrighedsfondens grundlñggende principper,

der blev fastlagt i 1994, bùr fortsat gñlde for
fondens aktiviteter indtil år 2006, selv om de
opnåede erfaringer viser, at det er nùdvendigt at
foretage forbedringer;

(9) de forlùbige data og de endelige statistikker om

de offentlige forvaltningers finansieringsbehov,
om bruttonationalproduktet og om bruttonationalindkomsten bùr udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for det europñiske nationalregnskabssystem, der er indfùrt ved forordning
(EF) nr. 2223/96 (9);

(3) selv om euroen som fñlles valuta vil påvirke de

makroùkonomiske forhold inden for Fñllesskabet, vil det stadig vñre nùdvendigt at basere
medlemsstaternes stùtteberettigelse på bruttonationalindkomsten;

(4) hver af de medlemsstater, der deltager i euroen,

forelñgger Rådet et stabilitetsprogram, der
blandt andet fastlñgger det mellemfristede mål
om en budgetsaldo tñt på balance eller i overskud;

(1) EFT C 159 af 26.5.1998, s. 7.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 74.
(4) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 10.
(5) EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1.

(10) resolutionen om stabilitets- og vñkstpagten, som

Det Europñiske Råd vedtog den 17. juni 1997 i
Amsterdam (10), fastlñgger medlemsstaternes,
Kommissionens og Rådets respektive funktioner;

(6)
(7)
(8)
(9)

EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.
EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.
EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1.
EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Forordningen er ñndret
ved forordning (EF) nr. 448/98 (EFT L 58 af 27.2.1998,
s. 1).
(10) EFT C 236 af 2.8.1997, s. 1.
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(11) selv om princippet om en hùj interventionssats

opretholdes, bùr der tilskyndes til anvendelse af
andre finansieringskilder, navnlig bùr Kommissionen stùtte modtagerlandenes bestrñbelser på at
gùre fondsmidlernes lùftestangseffekt så stor som
muligt ved at tilskynde til stùrre anvendelse af
private finansieringskilder; der bùr foretages en
graduering af interventionssatserne, så midlerne
fra fonden i hùjere grad kan virke som lùftestang, ligesom der bùr tages mere hensyn til projekternes rentabilitet; princippet om, at forureneren betaler, jf. traktatens artikel 174, bùr iagttages i forbindelse med de aktioner, der finansieres
af fonden;

(12) medlemsstaternes ansvar med hensyn til den

finansielle kontrol bùr fastlñgges klart;

26.6.1999

sigt store underskud for at imùdegå uforholdsmñssigt store offentlige underskud og fremme
en hurtig korrektion, hvis de alligevel opstår,
findes i Rådets forordning (EF) nr. 1467/
97 (*);
(*) EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.«

c) Fùlgende betragtning indsñttes efter den tidligere tyvende betragtning:

»der bùr afhñngigt af den nationale absorberingsevne fastsñttes et generelt loft for, hvor
stort et samlet årligt belùb en medlemsstat
sammen med stùtte fra Samhùrighedsfonden
må modtage fra strukturfondene i medfùr af
denne forordning; «.

(13) der bùr sikres en kontinuerlig finansiering af de

igangvñrende foranstaltninger og en tilpasning af
disse til de nye forskriftsmñssige krav;

d) Den tidligere enogtyvende betragtning bliver
toogtyvende betragtning og affattes således:

(14) forordning (EF) nr. 1164/94 bùr ñndres i over-

ensstemmelse med det ovenfor anfùrte Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1164/94 foretages fùlgende
ñndringer:

1) a) Fùlgende betragtning indsñttes efter sjette
betragtning:
»for så vidt angår de ùkonomiske konvergenskriterier anvendes de gñldende bestemmelser
om makroùkonomisk konditionalitet fortsat;
fùlgelig vil ingen nye projekter eller nye projektfaser blive finansieret af fonden i en medlemsstat, såfremt Rådet med kvalificeret flertal
efter henstilling fra Kommissionen fastslår, at
medlemsstaten ikke har overholdt stabilitetsog vñktstpagten; «.

»der skal i forbindelse med opfyldelsen af de
betingelser for ùkonomisk konvergens, der er
nñvnt i traktatens artikel 104, og med behovet
for en forsvarlig forvaltning af det offentlige
underskud fastsñttes bestemmelser om en
form for konditionalitet med hensyn til ydelsen af finansiel bistand; i denne forbindelse
må overholdelsen af de forpligtelser, der fùlger
af traktaten, også vurderes under iagttagelse af
de retningslinjer, der er vedtaget i resolutionen
fra Det Europñiske Råd af 17. juni 1997 om
stabilitets- og vñktspagten (*); begrebet uforholdsmñssigt stort underskud skal fortolkes
på baggrund af denne resolution; den makroùkonomiske konditionalitet skal for hver deltagende medlemsstat vurderes under hensyn til
denne medlemsstats ansvar med hensyn til
euroens stabilitet;
(*) EFT C 236 af 2.8.1997, s. 1.«

2) I artikel 2 tilfùjes fùlgende stykke:

»4. For at kunne modtage stùtte fra fonden fra
den 1. januar 2000 skal medlemsstaterne have
ivñrksat et program, jf. artikel 3 og 7 i Rådets
forordning (EF) nr. 1466/97 (*).

b) Fùlgende betragtning indsñttes efter den nye
syvende betragtning:
»bestemmelserne om at fremskynde og afklare
proceduren i forbindelse med uforholdsmñs-

De fire medlemsstater, der opfylder BNI-kriteriet i
stk. 1, er Spanien, Grñkenland, Portugal og
Irland.
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Inden udgangen af 2003 foretages der en midtvejsrevision som omhandlet i stk. 3 på grundlag
af BNI pr. indbygger, som den fremgår af fñllesskabsoplysninger for perioden 2000-2002.

Ð 2002: 2,615 mia. EUR

(*) EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1.«

Ð 2004: 2,515 mia. EUR
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Ð 2003: 2,615 mia. EUR

Ð 2005: 2,515 mia. EUR
3) I artikel 3 foretages fùlgende ñndringer:
a) Stk. 1 ñndres således:
i) I fùrste led ñndres »femte handlingsprogram« til »handlingsprogrammet«.
ii) Andet led affattes således:
»Ð transportinfrastrukturprojekter af fñlles interesse, der stùttes af medlemsstaterne, og som fastlñgges i henhold
til de retningslinjer, der er fastlagt ved
Europa-Parlamentets
og
Rådets
beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli
1996 om udvikling af det transeuropñiske transportnet (*)
(*) EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.«
b) I stk. 2, andet led, foretages fùlgende ñndringer:
i) Indledningen affates således:
»teknisk bistand, herunder foranstaltninger
vedrùrende information og offentlighed,
f.eks.¼«.
ii) I litra b) indsñttes, »kontrol« efter »overvågning«.

Ð 2006: 2,510 mia. EUR.
Hvis en medlemsstat mister sin stùtteberettigelse,
vil midlerne til Samhùrighedsfonden blive nedsat
tilsvarende.«
5) Artikel 5 affates således:
»Artikel 5
Vejledende fordeling
Den vejledende fordeling af fondens samlede midler skal bygge på eksakte og objektive kriterier,
navnlig befolkning, BNI pr. indbygger under hensyn til de forbedringer i den nationale velstand,
der er opnået i den foregående periode, og areal;
der skal også tages hensyn til andre socioùkonomiske faktorer, f.eks. mangelfuld transportinfrastruktur.
Ved anvendelse af disse kriterier fremkommer den
vejledende fordeling af de samlede midler, der findes i bilag I.
De samlede årlige udbetalinger fra Samhùrighedsfonden i medfùr af denne forordning må sammen
med den bistand, der ydes i medfùr af strukturfondene, ikke overstige 4 % af den nationale
BNI.«
6) Artikel 6 affattes således:

4) I artikel 4 tilfùjes fùlgende tre stykker:
»Artikel 6
»Fra den 1. januar 2000 udgùr de samlede disponible midler til forpligtelser for perioden 20002006 18 mia. EUR, udtrykt i 1999-priser.

For hvert år i denne periode udgùr forpligtelsesbevillingerne:

Ð 2000: 2,615 mia. EUR
Ð 2001: 2,615 mia. EUR

Betinget stùtte
1.
Fonden finansierer ingen nye projekter eller,
hvis der er tale om betydlige projekter, ingen nye
projektfaser i en medlemsstat, hvis Rådet, der
trñffer afgùrelse med kvalificeret flertal efter henstilling fra Kommissionen, har konstateret, at
medlemsstaten i forbindelse med anvendelsen af
denne forordning ikke har gennemfùrt det program, der er nñvnt i artikel 2, stk. 4, på en sådan
måde, at den har undgået et uforholdsmñssigt
stort offentligt underskud.
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Suspensionen af finansieringen ophùrer, når
Rådet, der trñffer afgùrelse på samme betingelser,
har konstateret, at den pågñldende medlemsstat
har truffet foranstaltninger til at gennemfùre dette
program på en sådan måde, at den undgår et uforholdsmñssigt stort offentligt underskud.

2. Rådet, der trñffer afgùrelse med kvalificeret
flertal efter henstilling fra Kommissionen, kan
undtagelsesvis, hvis der er tale om projekter, der
direkte berùrer mere end eÂn medlemsstat, beslutte
at udsñtte suspensionen af finansieringen.«

7) I artikel 7 foretages fùlgende ñndringer:
a) Stk. 1 ñndres således:
i) Andet afsnit affattes således:
»Denne stùttesats kan dog i samråd med
den berùrte medlemsstat nedsñttes fra den
1. januar 2000 under hensyntagen til de
skùnnede indtñgter ved projekter og til
princippet om, at forureneren betaler.«

26.6.1999

10) I artikel 12 foretages fùlgende ñndringer:

a) Stk. 1 og 2 affattes således:
»1.
Med forbehold af Kommissionens
ansvar for gennemfùrelsen af fñllesskabsbudgettet er medlemsstaterne i fùrste rñkke
ansvarlige for den finansielle kontrol med projekterne. Med henblik herpå skal de blandt
andet:
a) kontrollere, at der er indfùrt forvaltningsog kontrolordninger, og at disse gennemfùres således, at det sikres, at fñllesskabsmidlerne anvendes effektivt og korrekt
b) forelñgge Kommissionen en beskrivelse af
disse ordninger
c) sikre, at projekterne forvaltes i overensstemmelse med de gñldende fñlleskabsbestemmelser, og at de midler, der stilles til
deres rådighed, anvendes efter principperne
for forsvarlig ùkonomisk forvaltning

ii) Fùlgende afsnit tilfùjes:
»Kommissionen stùtter med henblik herpå
de
stùttemodtagende
medlemsstaters
bestrñbelser på, at stùtten fra fonden i
videst muligt omfang virker som lùftestang, ved at tilskynde til ùget anvendelse
af private finansieringskilder.«
b) I stk. 2 udgår »det udgiftsbelùb, der skal
anvendes som grundlag for beregningen af«.

8) I artikel 10 foretages fùlgende ñndringer:

d) attestere, at de udgiftsanmeldelser, der
forelñgges Kommissionen, er nùjagtige, og
garantere, at de er udarbejdet på grundlag
af regnskabssystemer, der er baseret på
udgiftsbilag, som kan kontrolleres
e) forebygge og afslùre uregelmñssigheder; de
giver i overensstemmelse med gñldende
retsforskrifter Kommissionen meddelelse
herom samt om udviklingen i sager, hvor
der er indledt administrativ eller retslig forfùlgning. I denne sammenhñng trñffer
medlemsstaterne de nùdvendige foranstaltninger for at sikre, at de udvekslede oplysninger behandles fortroligt

a) I stk. 3 ñndres »ECU« til »EUR«.
b) I stk. 4 ñndres »eventuelle miljùvirkninger« til
»miljùvirkningerne«.
c) I stk. 5, tredje led, indsñttes »herunder princippet om, at forureneren betaler«, efter »med
hensyn til miljù«.

9) I artikel 11 foretages fùlgende ñndringer:

I stk. 5 ñndres »ecu« til »euro«.

f) ved afslutningen af hvert projekt, projektdel eller gruppe af projekter forelñgge
Kommissionen en erklñring, der er udfñrdiget af en person eller myndighed, der
fungerer uafhñngigt af myndigheden.
Erklñringen skal indeholde et sammendrag
af konklusionerne af den kontrol, der er
gennemfùrt de foregående år, og en udtalelse om, hvorvidt betalingsanmodningen
vedrùrende restbelùbet er holdbar, og hvorvidt de udgifter, som den endelige erklñring dñkker, har vñret lovlige og korrekte.
Medlemsstaterne kan, hvis de finder det
nùdvendigt, vedlñgge en redegùrelse for
deres synspunkter
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g) samarbejde med Kommissionen med henblik på at sikre, at fñllesskabsmidlerne
anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig ùkonomisk forvaltning
h) inddrive midler, der er gået tabt som fùlge
af en konstateret uregelmñssighed, idet de
i givet fald opkrñver morarenter.
2.
Kommissionen skal i kraft af sit ansvar
for gennemfùrelsen af fñllesskabsbudgettet
forvisse sig om, at der i medlemsstaterne findes velfungerende forvaltnings- og kontrolsystemer, således at fñllesskabsmidlerne anvendes effektivt og korrekt.
I den forbindelse kan Kommissionen uden at
gribe ind i den kontrol, som medlemsstaterne
foretager i henhold til nationale love og administrative bestemmelser, i overensstemmelse
med ordninger, som er aftalt med medlemsstaten inden for rammerne af det samarbejde, der
er beskrevet i artikel G, stk. 1, i bilag II, lade
sine tjenstemñnd eller andre ansatte foretage
kontrol på stedet, f.eks. stikprùvekontrol, af
de projekter, der finansieres af fonden, samt af
forvaltnings- og kontrolsystemer med mindst
en dags varsel. Kommissionen underretter den
pågñldende medlemsstat herom, så den kan få
den nùdvendige bistand. Medlemsstaternes
tjenstemñnd eller andre ansatte kan deltage i
en sådan kontrol.
Kommissionen kan anmode den pågñldende
medlemsstat om at foretage kontrol på stedet
til konstatering af, om en eller flere transaktioner er forskriftsmñssige. Tjenstemñnd eller
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andre ansatte i Kommissionen kan deltage i en
sådan kontrol.«
b) Stk. 4 udgår, og stk. 5 bliver stk. 4.
11) I artikel 16, stk. 1, ñndres »inden udgangen af
1999« til »senest den 31. december 2006«.
12) Bilag I affattes således:
»BILAG I
Vejledende fordeling af de samlede midler fra
Samhùrighedsfonden på de stùttemodtagende
medlemsstater
Ð Spanien:

61-63,5 % af det samlede belùb

Ð Grñkenland:

16-18 % af det samlede belùb

Ð Irland:

2-6 % af det samlede belùb

Ð Portugal:

16-18 % af det samlede belùb.«
Artikel 2

Ansùgninger, der er indgivet inden denne forordnings
ikrafttrñden, forbliver gyldige, hvis de kompletteres
inden to måneder efter denne forordnings ikrafttrñden, såfremt dette måtte vñre nùdvendigt for at
opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1164/94, som
ñndret.
Artikel 3
Denne forordning trñder i kraft den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Rådets vegne
G. VERHEUGEN

Formand
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1265/1999
af 21. juni 1999
om ñndring af bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94 om oprettelse af
Samhùrighedsfonden

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

(4)

den ùnskede forenkling bùr ledsages af ùget kontrol med udgifternes faktiske afholdelse og af et
ùget ansvar hos medlemsstaten, hvad angår en
forsvarlig ùkonomisk forvaltning;

(5)

samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaten vedrùrende kontrollen med projekterne
bùr styrkes, og dette samarbejde bùr systematiseres;

(6)

for at beskytte Fñllesskabets finansielle interesser
i tilfñlde af uregelmñssigheder bùr der indfùres
en ordning med finansielle korrektioner;

(7)

bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94 bùr
ñndres i overensstemmelse med det ovenfor
anfùrte Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1164/
94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhùrighedsfonden (1), sñrlig bilag II, artikel K,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),
under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (4),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (5),
og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

For at ùge fondens effektivitet bùr begreberne
projekter, projektfaser og grupper af projekter
prñciseres, og det samme gñlder kriterierne for
gruppering af projekter;
ordningen for den finansielle forvaltning bùr forenkles, samtidig med at forbindelsen med foranstaltningernes faktiske gennemfùrelse opretholdes;
i overgangsperioden fra den 1. januar 1999 til
den 31. december 2001 bùr enhver henvisning til
euroen generelt også lñses som en henvisning til
euroen som valutaenhed, jf. artikel 2, andet
punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af
3. maj 1998 om indfùrelse af euroen (6);

(1) EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1.
(2) EFT C 159 af 26.5.1998, s. 11.
(3) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(4) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 74.
(5) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 10.
(6) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94 foretages fùlgende ñndringer:

1) Artikel A affattes således:
»Artikel A

Fastsñttelse af projekter, projektfaser eller grupper af projekter

1.
Kommissionen kan med henblik på ydelse af
stùtte efter aftale med den pågñldende stùttemodtagende medlemsstat gruppere projekter og inden
for et projekt fastsñtte teknisk og finansielt
adskilte projektfaser.
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I denne forordning forstås ved:

a) »et projekt«: en rñkke ùkonomisk uadskillelige arbejder, som tjener et nñrmere fastlagt
teknisk formål, og som tager sigte på klart
fastlagte mål, der gùr det muligt at vurdere,
om projektet opfylder kriteriet i artikel 10,
stk. 5, fùrste led
b) »en teknisk og finansielt adskilt projektfase«:
en fase, hvis operationelle karakter kan identificeres.
3. En projektfase kan også omfatte forberedende undersùgelser, feasibility-undersùgelser og
tekniske undersùgelser, der er nùdvendige for projektets gennemfùrelse.
4. Projekter, der grupperes, skal for at opfylde
kriteriet i artikel 1, stk. 3, tredje led, opfylde fùlgende tre betingelser:
a) de skal vñre beliggende på samme område
eller i samme trafikkorridor
b) de skal gennemfùres ifùlge en samlet plan,
som er opstillet for det pågñldende område
eller den pågñldende trafikkorridor, og som
fastlñgger en strategi som omhandlet i
artikel 1, stk. 3, der tager sigte på at nå klart
fastlagte mål
c) de skal overvåges af et organ, der varetager
samordning og kontrol vedrùrende gruppen af
projekter, hvis projekterne gennemfùres af forskellige ansvarlige myndigheder.«
2) Artikel B, stk. 2, andet punktum, affattes således:
»De pågñldende ansùgerlande forelñgger de nùdvendige oplysninger, jf. artikel 10, stk. 4, herunder
resultaterne af feasibility-undersùgelserne og af
forhåndsevalueringerne. For at vurderingen kan
blive så effektiv som muligt, skal medlemsstaterne
også forelñgge resultaterne af evalueringen af miljùpåvirkningen i overensstemmelse med fñllesskabslovgivningen og deres overensstemmelse med
en generel territorial eller sektoriel miljù- eller
transportstrategi og, hvis det er relevant:
Ð en angivelse af mulige alternativer, og
Ð forbindelsen med projekter af fñlles interesse
beliggende i samme trafikkorridor.«
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3) I artikel C foretages fùlgende ñndringer:
a) Stk. 2 ñndres således:
i) Litra a), andet afsnit, andet punktum,
affattes således:
»Forpligtelserne for de fùlgende årlige
trancher indgås på grundlag af projektets
oprindelige eller reviderede finansieringsplan og indgås i princippet i begyndelsen
af hvert regnskabsår og generelt inden den
30. april hvert år på grundlag af de forventede udgifter for projektet i det indevñrende regnskabsår.«
ii) Litra b) affattes således :
»b) For projekter med en varighed på
under to år, eller for hvilke fñllesskabsstùtten ikke overstiger 50 mio.
EUR, kan der indgås en fùrste forpligtelse på indtil 80 % af den ydede
stùtte, når Kommissionen vedtager
beslutningen om ydelse af fñllesskabsstùtte.
For den resterende del af stùtten indgås der forpligtelser under hensyntagen til, hvorledes gennemfùrelsen af
projektet skrider frem.«
b) Fùlgende stykke tilfùjes:
»5.
Undtagen i behùrigt begrundede tilfñlde
annulleres stùtte, der er ydet til et projekt, en
gruppe projekter eller en projektfase, hvis
arbejdet ikke er blevet påbegyndt to år efter
den dato for arbejdets påbegyndelse, der er
fastsat i beslutningen om ydelse af stùtte, eller
efter datoen for projektets godkendelse, hvis
denne ligger senere.
Kommissionen underretter under alle omstñndigheder medlemsstaterne og myndigheden i
god tid, hvis der er risiko for, at stùtte annulleres.«

4) I artikel D foretages fùlgende ñndringer:
a) Stk. 1, andet punktum, affattes således:
»Betalingen kan tage form af acontobetalinger,
mellemliggende betalinger eller betalinger af
restbelùb. Mellemliggende betalinger og beta-
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linger af restbelùb skal vedrùre allerede betalte
udgifter, som er dokumenteret af kvitterede
fakturaer eller regnskabsdokumenter med tilsvarende bevisvñrdi.«

b) Stk. 2 og 3 affattes således:
»2.

Betalingerne foretages således:

a) Der udbetales et enkelt acontobelùb på
20 % af den stùtte, der oprindelig er
besluttet af fonden, når beslutningen om
ydelse af fñllesskabsstùtte er vedtaget, og,
undtagen i behùrigt begrundede tilfñlde,
når kontrakterne vedrùrende offentlige
udbud er underskrevet.
Hele acontobelùbet eller en del heraf tilbagebetales af den udpegede myndighed eller
det udpegede organ, der er omhandlet i
stk. 1, hvis der ikke 12 måneder efter
udbetalingen af acontobelùbet er rettet
nogen betalingsanmodning til Kommissionen.
b) Der kan foretages mellemliggende betalinger, hvis projektet gennemfùres i et tilfredsstillende tempo, idet betalingerne tjener til
dñkning af bekrñftede og faktiske afholdte
udgifter, forudsat at fùlgende betingelser er
opfyldt:
Ð medlemsstaten skal have indgivet en
anmodning med en beskrivelse af projektets forlùb, vurderet ud fra fysiske
og finansielle indikatorer, og dets overensstemmelse med beslutningen om
ydelse af stùtte, herunder i givet fald de
specifikke betingelser, der er fastsat i
nñvnte beslutning
Ð der skal vñre taget hensyn til de
bemñrkninger og henstillinger, som
måtte vñre fremsat af medlemsstatens
og/eller Fñllesskabets kontrolinstanser,
og navnlig skal formodede eller konstaterede uregelmñssigheder vñre korrigeret
Ð de vigtigste af de tekniske, finansielle
og retlige problemer, der måtte have
vist sig, og de foranstaltninger, der er
truffet for at lùse dem, skal vñre angivet
Ð forskellene i forhold til den oprindelige
finansieringsplan skal vñre analyseret
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Ð de foranstaltninger, der er truffet for at
informere offentligheden om projektet,
skal vñre angivet.
Kommissionen underretter straks medlemsstaterne, hvis en af ovennñvnte betingelser
ikke er opfyldt.
c) Summen af de i litra a) og b) omhandlede
betalinger må ikke overstige 80 % af den
samlede stùtte. Denne procentsats kan dog
forhùjes til 90 % i forbindelse med vigtige
projekter, hvor forpligtelserne indgås for
årlige trancher, og i velbegrundede tilfñlde.
d) Det endelige restbelùb af fñllesskabsstùtten, der beregnes på grundlag af de
bekrñftede og faktisk afholdte udgifter,
betales, hvis:
Ð projektet, projektfasen eller gruppen af
projekter er gennemfùrt i overensstemmelse med målene
Ð den udpegede myndighed eller det
udpegede organ, jf. stk. 1, forelñgger
Kommissionen en betalingsanmodning
inden seks måneder efter den frist, der i
beslutningen om ydelse af stùtte er
angivet for afslutningen af arbejdet og
for betalingerne i forbindelse med projektet, projektfasen eller gruppen af
projekter
Ð den i artikel F, stk. 4, omhandlede
endelige rapport forelñgges Kommissionen
Ð medlemsstaten over for Kommissionen
bekrñfter oplysningerne i betalingsanmodningen og rapporten
Ð medlemsstaten har sendt Kommissionen den erklñring, der er omhandlet i
artikel 12, stk. 1
Ð alle de foranstaltninger vedrùrende
information og offentlighed, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til
artikel 14, stk. 3, er gennemfùrt.

3.
Hvis den endelige rapport, der er
omhandlet i stk. 2, ikke er blevet sendt til
Kommissionen senest 18 måneder efter den
dato, der i afgùrelsen om ydelse af stùtte er
fastsat som slutdato for arbejdets gennem-
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fùrelse og for betalinger, annulleres den del af
stùtten, der svarer til den resterende del af
projektet.«
c) I stk. 4 udgår »og stk. 3, litra d),«.
d) Fùlgende stykke indsñttes:
»4a. Medlemsstaterne sùrger for, at betalingsanmodningerne generelt forelñgges for
Kommissionen tre gange om året, senest den
1. marts, den 1. juli og den 1. november.«
e) I stk. 5 tilfùjes: »forudsat, at der er disponible
budgetmidler« efter »betalingsanmodning«.
f) Fùlgende stykke tilfùjes:
»7. Kommissionen fastsñtter fñlles regler
om stùtteberettigede udgifter.«

5) I artikel E foretages fùlgende ñndringer:
a) I titlen og stk. 1-4 ñndres »ecu« til »euro«.
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b) oplysninger om alle foranstaltninger vedrùrende information af offentligheden
c) en bekrñftelse af, at arbejdet er i overensstemmelse med beslutningen om ydelse af
stùtte
d) en fùrste bedùmmelse af, om de tilstrñbte
resultater kan nås, som anfùrt i artikel 13,
stk. 4, herunder blandt andet:
Ð den faktiske dato for projektets påbegyndelse
Ð en angivelse af, hvorledes projektet vil
blive forvaltet, når det er afsluttet
Ð i givet fald en bekrñftelse af den oprindelige finansielle analyse, navnlig hvad
angår driftsomkostninger og forventede
indtñgter
Ð en bekrñftelse af den oprindelige socioùkonomiske analyse, navnlig hvad
angår de forventede omkostninger og
fordele
Ð en angivelse af de foranstaltninger, der
er truffet til beskyttelse af miljùet, og
af udgifterne hertil, herunder iagttagelsen af princippet om, at forureneren
betaler.«

b) I stk. 1 og 3 udgår »eller i national valuta«.
b) I stk. 5 tilfùjes fùlgende afsnit:
c) Fùlgende stykke tilfùjes:
»5. For de medlemsstater, der ikke deltager
i euroen, anvendes Kommissionens regnskabskurs som omregningskurs.«

»De nñrmere regler for, hvordan ñndringerne
foretages, alt efter deres art og betydning, prñciseres i beslutningen om ydelse af stùtte.«

7) Artikel G affattes således:
6) I artikel F foretages fùlgende ñndringer:
Artikel G
a) I stk. 4 tilfùjes fùlgende afsnit:
»Denne rapport skal indeholde fùlgende elementer:
a) en beskrivelse af det gennemfùrte arbejde
med angivelse af de fysiske indikatorer, en
belùbsmñssig angivelse af udgifterne for
hver kategori af arbejder og oplysning om
de foranstaltninger, der eventuelt er truffet
i forbindelse med de specifikke bestemmelser i beslutningen om ydelse af stùtte

Kontrol

Det nuvñrende stk. 1 flyttes til artikel 12, stk. 2,
andet afsnit. Det nye stk. 1 har fùlgende ordlyd:
»1. Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder på grundlag af bilaterale administrative
ordninger om en samordning af planer, metoder
og gennemfùrelse af kontrollen med henblik på at
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opnå den stùrst mulige nyttevirkning. Medlemsstaterne og Kommissionen sender straks hinanden
resultaterne af den kontrol, der er foretaget.
Mindst en gang om året gennemgås og evalueres:
a) resultaterne af den kontrol, som medlemsstaten og Kommissionen har foretaget
b) eventuelle bemñrkninger fremsat af andre
kontrolorganer eller -institutioner på fñllesskabsplan
c) de finansielle virkninger af konstaterede uregelmñssigheder og de foranstaltninger, der
allerede er truffet, eller som skal trñffes for at
korrigere sådanne uregelmñssigheder, og i
givet fald ñndringer af forvaltnings- og kontrolsystemerne.

Efter denne gennemgang og evaluering, og uden
at dette berùrer de foranstaltninger, som medlemsstatens straks skal trñffe i henhold til artikel H,
kan Kommissionen fremsñtte bemñrkninger,
navnlig vedrùrende den finansielle virkning af
eventuelle
konstaterede
uregelmñssigheder.
Bemñrkningerne sendes til medlemsstaten og til
myndigheden for det pågñldende projekt. I forbindelse hermed skal der om nùdvendigt fremsñttes anmodning om at gennemfùre korrigerende
foranstaltninger, der kan råde bod på de konstaterede mangler ved forvaltningen og korrigere de
konstaterede uregelmñssigheder, der ikke allerede
er korrigeret. Medlemsstaten skal have mulighed
for at kommentere disse bemñrkninger.

Hvis Kommissionen efter eller i mangel af
bemñrkninger fra medlemsstaten vedtager konklusioner, tager medlemsstaten inden for de fastsatte frister de nùdvendige skridt til at efterkomme Kommissionens anmodninger og underretter Kommissionen om sine foranstaltninger.

2. Uden at anvendelsen af denne artikel derved
indskrñnkes, kan Kommissionen suspendere en
mellemliggende betaling eller en del deraf, hvis
den konstaterer, at de pågñldende udgifter er
behñftet med en vñsentlig uregelmñssighed. Den
underretter medlemsstaten om sine foranstaltninger og årsagerne hertil.

3. Medmindre andet er fastsat i de bilaterale
administrative ordninger, stiller det ansvarlige
organ og de ansvarlige myndigheder i en periode
på tre år efter Kommissionens betaling af restbelùbet vedrùrende et projekt alle udgifts- og kontrolbilag vedrùrende projektet (enten de originale
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dokumenter eller udgaver, hvis overensstemmelse
med de originale dokumenter er attesteret, på
almindeligt godkendte datamedier) til rådighed
for Kommissionen.

Denne frist afbrydes, hvis der indledes retsforfùlgning, eller hvis Kommissionen fremsñtter begrundet anmodning herom.«

8) I artikel H foretages fùlgende ñndringer:
a) Overskriften affattes således:
»Finansielle korrektioner«.
b) Stk. 1 affattes således:
»1.
Hvis Kommissionen efter afslutningen
af den nùdvendige kontrol konkluderer
a) at gennemfùrelsen af et projekt hverken
berettiger, at der ydes en del af eller hele
den bevilgede stùtte, herunder på grund af
manglende overholdelse af en af betingelserne i beslutningen om ydelse af stùtte og
navnlig enhver vñsentlig ñndring, der indvirker på arten af eller betingelserne for
gennemfùrelsen af det projekt, som Kommissionen ikke er blevet anmodet om at
godkende, eller
b) at der foreligger en uregelmñssighed med
hensyn til stùtten fra fonden, og at den
pågñldende medlemsstat ikke har truffet
de nùdvendige korrigerende foranstaltninger
suspenderer Kommissionen stùtten til det
pågñldende projekt og fremsñtter en begrundet anmodning til medlemsstaten om inden for
en bestemt frist at fremsñtte sine bemñrkninger.
Hvis medlemsstaten rejser indsigelse mod
Kommissionens
bemñrkninger,
indkalder
Kommissionen medlemsstaten til en hùring,
hvor parterne bestrñber sig på at nå til enighed om bemñrkningerne og de konklusioner,
der skal drages af disse.«
c) Stk. 2 affattes således:
»2.
Ved udlùbet af den af Kommissionen
fastsatte frist beslutter Kommissionen under
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overholdelse af den behùrige procedure, hvis
der ikke er opnået enighed inden tre måneder,
under hensyn til eventuelle bemñrkninger fra
medlemsstaten:
a) at nedsñtte det acontobelùb, der er nñvnt
i artikel D, stk. 2, eller
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e) Fùlgende stykke tilfùjes:
»Kommissionen vedtager de nñrmere gennemfùrelsesbestemmelser til stk. 1-3 og underretter
medlemsstaterne
og
Europa-Parlamentet
herom.«
9) I artikel J, stk. 2, tilfùjes fùlgende punktum:

b) at foretage de nùdvendige finansielle korrektioner. Dette betyder hel eller delvis
annullering af den stùtte, der er bevilget til
projektet.
Disse beslutninger skal overholde proportionalitetsprincippet. Ved fastsñttelsen af korrektionsbelùbet tager Kommissionen hensyn til uregelmñssighedens eller ñndringens art og
omfanget af de potentielle finansielle virkninger af forvaltnings- eller kontrolsystemets
eventuelle mangler. Enhver nedsñttelse eller
annullering bevirker, at de udbetalte belùb
skal tilbagebetales.«
d) Stk. 3, andet punktum, affattes således:
»Ethvert belùb, der er modtaget uretmñssigt,
og som giver anledning til inddrivelse, skal tilbagebetales til Kommissionen. Sådanne belùb
tillñgges morarenter efter regler, der fastsñttes
af Kommissionen.«

»På dette mùde underretter Kommissionen navnlig medlemsstaterne om de relevante emner for
den årlige rapport og om sine aktioner og beslutninger. Kommissionen sender medlemsstaterne de
nùdvendige dokumenter i god tid inden mùde«.
10) I bilaget til bilag II foretages fùlgende ñndringer:
a) Punkt 2 affattes således:
»2. Fondens ùkonomiske og samfundsmñssige virkninger i medlemsstaterne og for
den ùkonomiske og sociale samhùrighed i
Unionen, herunder indvirkningen på
beskñftigelsen.«
b) I punkt 4 in fine udgår »stk. 1 og 2«.
Artikel 2
Denne forordning trñder i kraft den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Rådets vegne
G. VERHEUGEN

Formand
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1266/1999
af 21. juni 1999
om samordning af stùtten til ansùgerlandene som led i fùrtiltrñdelsesstrategien og om
ñndring af forordning (EéF) nr. 3906/89

finansiere infrastrukturer inden for transport og
miljù;

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 308,
(5) Phare-programmet, der blev ivñrksat ved forord1

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( ),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ning (EéF) nr. 3906/89 (6), vil i fremtiden fùrst
og fremmest tage sigte på de vigtigste prioriteter
i forbindelse med overtagelsen af gñldende fñllesskabsret, dvs. styrkelse af ansùgerlandenes
administrations- og institutionskapacitet samt
finansiering af investeringer, der skal hjñlpe disse
lande til hurtigst muligt at anvende gñldende
fñllesskabsret;

ud fra fùlgende betragtninger:
(1) Det Europñiske Råd gik på sit mùde i Luxem-

bourg den 12. og 13. december 1997 ind for en
kraftig forhùjelse af fùrtiltrñdelsesstùtten, idet
der ud over Phare-stùtten også skal ydes landbrugs- og strukturstùtte;

(2) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 622/98

af 16. marts 1998 om bistand som led i fùrtiltrñdelsesstrategien til de stater, der har ansùgt om
tiltrñdelse af Den Europñiske Union, og navnlig
om etablering af tiltrñdelsespartnerskaber (3),
skal disse partnerskaber omfatte eÂn enkelt
ramme for de prioriterede områder og alle disponible midler til fùrtiltrñdelsesstùtten;

(3) ved forordning (EF) nr. 1268/1999 (4) er der

oprettet et landbrugsinstrument, der fùrst og
fremmest tager sigte på aktiviteter som modernisering af landbrugsbedrifternes struktur, forbedring af forarbejdnings- og distributionsstrukturerne samt bedre kontrol og udvikling af landdistrikterne;

(6) det er vigtigt at sikre, at de foranstaltninger, som

Fñllesskabet ivñrksñtter som led i de tre fùrtiltrñdelsesinstrumenter, får de stùrst mulige virkninger i ùkonomisk henseende;

(7) i henhold til punkt 17 i konklusionerne fra Det

Europñiske Råds mùde i Luxembourg den 12.
og 13. december 1997 vil den finansielle stùtte
til de lande, der er med i udvidelsesprocessen,
ved fordelingen af bistanden blive ydet efter ligebehandlingsprincippet uafhñngigt af tiltrñdelsestidspunktet og under sñrlig hensyntagen til de
lande, hvor behovet er stùrst;

(8) ovennñvnte

instrumenter skal fortsat vñre
adskilte, men de foranstaltninger, der gennemfùres på grundlag af dem, skal samordnes både
indbyrdes og med de foranstaltninger, der finansieres af Den Europñiske Investeringsbank, Den
Europñiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Fñllesskabets andre finansielle instrumenter
og andre internationale finansielle institutioner;

(4) sigtet med det strukturinstrument, der er etable-

ret ved forordning (EF) nr. 1267/1999 (5), er at

(1) EFT C 140 af 5.5.1998, s. 26, og
EFT C 329 af 27.10.1998, s. 13.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT L 85 af 20.3.1998, s. 1.
(4) Se side 87 i denne Tidende.
(5) Se side 73 i denne Tidende.

(9) for at sikre, at de finansielle interesser beskyttes

effektivt, og at bedrageri og andre uregelmñssigheder bekñmpes, er det nùdvendigt at fastlñgge,

(6) EFT L. 375 af 23.12.1989, s. 11. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 753/96 (EFT L 103 af
26.4.1996, s. 5).
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at Kommissionen og ansùgerlandene skal samarbejde og informere hinanden om kontrollen på
stedet;

(10) for at inddrage ansùgerlandene mest muligt i

administrationen af fùrtiltrñdelsesstùtten bùr forvaltningen af den decentraliseres ved, at den
efterhånden overdrages til de pågñldende lande
selv, under hensyntagen til deres kapacitet til at
varetage forvaltning og finanskontrol;
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Ð transportinfrastrukturforanstaltninger, der fremmer
bñredygtig mobilitet, navnlig foranstaltninger, der
udgùr projekter af fñlles interesse baseret på kriterierne i beslutning nr. 1692/96/EF (1), og foranstaltninger, der sñtter modtagerlandene i stand til at
opfylde målene i tiltrñdelsespartnerskaberne; heri
indgår nationale nets sammenkobling og interoperabilitet indbyrdes og med det transeuropñiske net
samt adgange til disse net.

Artikel 4
(11) Kommissionen skal med regelmñssige mellem-

rum forelñgge rapporter om fùrtiltrñdelsesstùtten til ansùgerlandene Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den stùtte, der ydes som led i fùrtiltrñdelsesstrategien
via landbrugs- og landdistriktsudviklingsinstrumentet
(i det fùlgende benñvnt »landbrugsinstrumentet«), via
strukturinstrumentet og via Phare-programmet,
samordnes indbyrdes som fastlagt i denne forordning.

Artikel 2

Foranstaltninger til stùtte for landbruget og udviklingen af landdistrikterne, som fastsat i artikel 2 i landbrugsinstrumentet, der er indfùrt ved forordningen
(EF) nr. 1268/1999, finansieres efter bestemmelserne i
nñvnte forordning.

Artikel 3

Investeringsprojekter på fùlgende områder finansieres
via det strukturpolitiske fùrtiltrñdelsesinstrument, der
er oprettet ved forordning (EF) nr. 1267/1999, og i
overensstemmelse med bestemmelserne deri:

Ð miljùforanstaltninger, der sñtter modtagerlandene i
stand til at opfylde kravene i Fñllesskabets miljùforskrifter og målene i tiltrñdelsespartnerskaberne

1.
Den stùtte, der ydes under Phare-programmet,
gennemfùres efter forordning (EéF) nr. 3906/89.

2.
Forordning (EéF) nr. 3906/89 ñndres herved,
idet der i artikel 3 indsñttes et nyt stk. 3 med fùlgende
ordlyd:
»3. For så vidt angår ansùgerlande med tiltrñdelsespartnerskaber med Den Europñiske Union
tager den stùtte, der ydes under Phare-programmet,
sigte på de vigtigste prioriteter for overtagelsen af
gñldende fñllesskabsret, dvs. styrkelse af ansùgerlandenes administrations- og institutionskapacitet
samt investeringer, undtagen den type investeringer,
der finansieres i overensstemmelse med forordning
(EF) nr. 1267/1999 (*) og (EF) nr. 1268/1999 (**).
Foranstaltninger på miljù-, transport- og landbrugsområdet samt inden for landdistriktudvikling,
der udgùr en accessorisk, men uundvñrlig del af
integrerede programmer til omstrukturering af
industrien eller regionaludvikling, kan også finansieres via Phare-programmet.
(*) EFT L 160 af 26.6.999, s. 73.
(**) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 87.«

Artikel 5

Programmer eller foranstaltninger, der finansieres som
led i fùrtiltrñdelsesstùtten, kan kun modtage stùtte via
eÂt af de i denne forordning omhandlede instrumenter.

Artikel 6

For finansieringen af de i denne forordning omhandlede programmer eller foranstaltninger gñlder de for(1) EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.
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pligtelser, der er indholdt i Europaaftalerne som anfùrt
i forordning (EF) nr. 622/98, og de vilkår, der er opstillet i tiltrñdelsespartnerskaberne, samt de relevante
bestemmelser i forordning (EéF) nr. 3906/89, (EF)
nr. 1267/1999, (EF) nr. 1268/1999 og nñrvñrende forordning.

Artikel 7
Modtagerlandene bidrager til finansieringen af investeringerne.

Artikel 8
De trñffes beslutning om, hvilke programmer eller foranstaltninger der finansieres via de tre instrumenter,
der er omhandlet i artikel 2, 3 og 4, i henhold til
bestemmelserne i den forordning, der vedrùrer det
pågñldende instrument.

Artikel 9
1.
Kommissionen er ansvarlig for samordningen af
foranstaltningerne under de nñvnte tre instrumenter
og isñr for udarbejdelsen af retningslinjerne for fùrtiltrñdelsesstùtten for hvert enkelt land. Den bistås i
denne opgave af det udvalg, der er nedsat ved artikel 9
i forordning (EéF) nr. 3906/89.
2.
Kommissionen underretter det i stk. 1 nñvnte
udvalg om de vejledende finansielle tildelinger til hvert
land og pr. fùrtiltrñdelsesinstrument, om de foranstaltninger, den har truffet i henhold til artikel 10, og om
de beslutninger, den har truffet i henhold til artikel 12.
Revisionsretten skal underrettes om sådanne beslutninger.

Artikel 10
Kommissionen sùrger for samordningen af de foranstaltninger, der gennemfùres i medfùr af denne forordning og finansieres via De Europñiske Fñllesskabers
almindelige budget, foranstaltninger, der finansieres af
Den Europñiske Investeringsbank eller Fñllesskabets
andre finansielle instrumenter, og foranstaltninger, der
finansieres af internationale finansielle institutioner.

Artikel 11
1.
Kommissionen forvalter fñllesskabsstùtten i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og
finansforordningen vedrùrende De Europñiske Fñllesskabers almindeligt budget, navnlig dens artikel 114.
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2.
Udgifter til overvågning, kontrol og evaluering af
foranstaltningerne dñkkes også af fùrtiltrñdelsesstùtten.
3.
Det skal udtrykkeligt fremgå af alle finansieringsbeslutninger og eventuelle heraf fùlgende kontrakter
eller gennemfùrelsesinstrumenter, at Kommissionen og
Revisionsretten om nùdvendigt kan foretage kontrol
på stedet.

Artikel 12
1.
Ansùgerlandenes udvñlgelse af projekter, udbud
og indgåelse af kontrakter skal godkendes på forhånd
af Kommissionen.
2.
Kommissionen kan imidlertid på grundlag af en
analyse i hvert enkelt tilfñlde af den nationale og sektorspecifikke kapacitet til at varetage program- eller
projektforvaltning, finanskontrolprocedurer og strukturer vedrùrende offentlige finanser beslutte at fravige
det krav om forudgående godkendelse, der er nñvnt i
stk. 1, og lade implementerende organer i ansùgerlandene forvalte stùtten decentralt. En sådan fravigelse er
betinget af opfyldelse af:
Ð de minimumskriterier for vurdering af, om de
implementerende organer i ansùgerlandene er i
stand til at forvalte stùtten, og de minimumsbetingelser for sådanne implementerende organer, der er
fastlagt i bilaget til denne forordning, og
Ð de specifikke bestemmelser, bl.a. vedrùrende
udbud, vurdering af bud, tildeling af kontrakter og
gennemfùrelse af Fñllesskabets direktiver om
offentlige indkùb, der fastsñttes i finansieringsaftaler med hvert enkelt modtagerland.
3.
Kommissionen vedtager bestemmelser for kontrol
og evaluering.

Artikel 13
Kommissionen forelñgger hvert år Europa-Parlamentet
og Rådet en rapport om den samlede fùrtiltrñdelsesstùtte for hvert land.

Artikel 14
Denne forordning trñder i kraft på tredjedagen efter
offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Rådets vegne
G. VERHEUGEN

Formand
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BILAG
MINIMUMSKRITERIER OG -BETINGELSER FOR AT LADE ANSéGERLANDENES
IMPLEMENTERENDE ORGANER FORVALTE STéTTEN DECENTRALT (ARTIKEL 12)

1. Minimumskriterier for vurdering af, om de implementerende organer i ansùgerlandene er i stand
til at forvalte stùtten
Kommissionen skal anvende fùlgende kriterier til vurdering af, hvilke implementerende organer i
ansùgerlandene er i stand til at forvalte stùtten decentralt:
i)

der skal findes en veldefineret ordning for forvaltning af midlerne med en fuldstñndig intern
forretningsorden og en klar definition af det institutionelle og personlige ansvar

ii) magtadskillelsesprincippet skal overholdes for at undgå enhver risiko for interessekonflikt for
så vidt angår indkùb og betaling
iii) det personale, der får tildelt opgaven, skal vñre fyldestgùrende. De pågñldende personer skal
have passende revisionsfñrdigheder og -erfaring samt sproglige fñrdigheder og skal vñre fuldt
uddannet i gennemfùrelsen af fñllesskabsprogrammer.

2. Minimumsbetingelser for at lade ansùgerlandenes implementerende organer forvalte stùtten decentralt
Det kan overvejes at give et implementerende organ i et ansùgerland tilladelse til decentral forvaltning med efterfùlgende kommissionskontrol, hvis fùlgende betingelser er opfyldt:
i)

bevis for effektiv intern kontrol, herunder en uafhñngig revisionsfunktion og en effektiv ordning for regnskabsfùring og finansberetning, der opfylder internationalt accepterede revisionsnormer

ii) en nylig finansrevision og operationel revision, der viser en effektiv og rettidig forvaltning af
fñllesskabsstùtte eller nationale foranstaltninger af lignende art
iii) en trovñrdig national finanskontrolordning for de implementerende organer
iv) indkùbsbestemmelser, der er godkendt af Kommissionen, idet de opfylder kravene i afsnit IX i
finansordningen vedrùrende De Europñiske Fñllesskabers almindelige budget
v) tilsagn fra den nationale anvisningsberettigede om at bñre det fulde finansielle ansvar for midlerne.
Denne fremgangsmåde berùrer ikke Kommissionens og Revisionsrettens ret til at kontrollere udgifterne.
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RDETS FORORDNING (EF) Nr. 1267/1999
af 21. juni 1999
om oprettelse af et strukturpolitisk fùrtiltrñdelsesinstrument

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 308,

(4) i fùrtiltrñdelsesstrategien indgår et strukturpoli-

tisk fùrtiltrñdelsesinstrument (»ISPA«), som
tager sigte på at tilpasse ansùgerlandene til Fñllesskabets infrastrukturnormer og yde et finansielt bidrag til miljùforanstaltninger og transportinfrastrukturforanstaltninger;

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),
og
ud fra fùlgende betragtninger:
(1) Konklusionerne fra Det Europñiske Råds mùde i

Luxembourg den 12. og 13. december 1997 forudser en styrket fùrtiltrñdelsesstrategi for ansùgerlandene i Central- og ésteuropa og en sñrlig
fùrtiltrñdelsesstrategi for Cypern;

(2) ifùlge konklusionerne fra Det Europñiske Råds

mùde i Luxembourg den 12. og 13. december
1997 skal stùtten i henhold til denne forordning
for tiden ydes til de ti central- og ùsteuropñiske
ansùgerlande;

(5) stùtten fra Fñllesskabet under ISPA samt bistan-

den fra Fñllesskabet i henhold til Rådets forordning (EéF) nr. 3906/89 af 18. december 1989
om ùkonomisk bistand til Republikken Ungarn
og Folkerepublikken Polen (6) og stùtten fra Fñllesskabet i henhold til Rådets forordning (EF)
nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fñllesskabsstùtte til fùrtiltrñdelsesforanstaltninger inden for
landbrug og udvikling af landdistrikterne i ansùgerlandene i Central- og ésteuropa i fùrtiltrñdelsesperioden (7) bùr samordnes inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 af
21. juni 1999 om samordning af stùtten til ansùgerlandene som led i fùrtiltrñdelsesstrategien (8)
og undergives betingelserne i forordning (EF)
nr. 622/98 og i de enkelte beslutninger vedrùrende tiltrñdelsespartnerskaber;

(6) det bùr vñre målet at opnå ligevñgt mellem

finansieringen af transportinfrastrukturforanstaltninger og finansieringen af miljùforanstaltninger,
idet der tages hensyn til den specifikke situation i
modtagerlandene;

(7) fñllesskabsstùtten under ISPA bùr lette ansùger(3) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 622/98

af 16. marts 1998 om bistand som led i fùrtiltrñdelsesstrategien til de stater, der har ansùgt om
tiltrñdelse af Den Europñiske Union, og navnlig
om etablering af tiltrñdelsespartnerskaber (5),
skal disse partnerskaber omfatte eÂn enkelt
ramme for de prioriterede områder og alle disponible midler til fùrtiltrñdelsesstùtte;

(1) EFT C 164 af 29.5.1998, s. 4.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 407 af 28.12.1998.
(4) EFT C 373 af 2.12.1998.
(5) EFT L 85 af 20.3.1998, s. 1.

landenes gennemfùrelse af gñldende fñllesskabsret på miljùområdet og bidrage til en bñredygtig
udvikling i disse lande;

(8) Europa-Parlamentets

og Rådets beslutning
nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fñllesskabets

(6) EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Forordningen er senest
ñndret ved forordning (EF) nr. 753/96 (EFT L 103 af
26.4.1996, s. 5).
(7) Se side 87 i denne Tidende.
(8) Se side 68 i denne Tidende.
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retningslinjer for udvikling af det transeuropñiske transportnet (1) beskriver kriterierne for projekter af fñlles interesse, som kan anvendes til at
udvñlge de foranstaltninger, hvortil der kan ydes
stùtte i henhold til denne forordning;

(15) i overgangsperioden fra 1. januar 1999 til

(9) den vurdering af transportinfrastrukturbehovene

(16) med henblik på gennemfùrelsen af denne forord-

(TINA), som er ivñrksat af Rådet, skal gùre det
lettere at udvñlge prioriterede foranstaltninger
med henblik på udvikling af et paneuropñisk
transportnet i fùrtiltrñdelsesperioden;

(10) Kommissionen bùr foretage en vejledende forde-

ling mellem ansùgerlandene af de samlede fñllesskabsmidler, der står til rådighed til forpligtelser
under ISPA, så det bliver lettere at forberede foranstaltningerne;

31. december 2001 bùr henvisninger til euroen
generelt lñses som henvisninger til euroen som
monetñr enhed, jf. artikel 2, andet punktum, i
Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj
1998 om indfùrelse af euroen (2);

ning bùr Kommissionen bistås af et forvaltningsudvalg;

(17) gennemfùrelsen af de ved denne forordning fast-

satte foranstaltninger vil bidrage til at virkeliggùre Fñllesskabets mål; traktaten indeholder
ingen anden hjemmel for vedtagelsen af denne
forordning end artikel 308 Ð

UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:
(11) i henhold til punkt 17 i konklusionerne fra Det

Europñiske Råds mùde i Luxembourg den 12.
og 13. december 1997 vil den finansielle stùtte
til de lande, der er med i udvidelsesprocessen,
ved fordelingen af bistanden blive ydet efter ligebehandlingsprincippet uafhñngigt af tiltrñdelsestidspunktet og under sñrlig hensyntagen til de
lande, hvor behovet er stùrst;

(12) satserne for fñllesskabsstùtte under ISPA bùr

fastsñttes således, at de giver midlerne stùrre lùftestangseffekt, fremmer medfinansiering og
anvendelsen af private finansieringskilder og
tager hensyn til foranstaltningernes evne til at
skabe en vñsentlig nettoindtñgt;

Artikel 1
Definition og mål
1.
Der oprettes et strukturpolitisk fùrtiltrñdelsesinstrument, i det fùlgende benñvnt »ISPA«.
ISPA skal yde stùtte for at medvirke til at forberede tiltrñdelsen til Den Europñiske Union af fùlgende ansùgerlande: Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen,
Rumñnien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, i
det fùlgende benñvnt »modtagerlande«, for så vidt
angår ùkonomisk og social samhùrighed, med hensyn
til miljù- og transportpolitik i overensstemmelse med
bestemmelserne i denne forordning.

(13) i forbindelse med fñllesskabsstùtten er det nùd-

vendigt at sikre stùrst mulig gennemsigtighed ved
gennemfùrelsen af den finansielle stùtte og streng
kontrol med anvendelsen af bevillingerne;

2.
Den fñllesskabsstùtte, der ydes under ISPA, skal
bidrage til virkeliggùrelse af målene i tiltrñdelsespartnerskabet for de enkelte modtagerlande og til de dertil
hùrende nationale programmer for forbedring af miljùet og af transportinfrastrukturnettene.

(14) for at den fñllesskabsstùtte, der ydes under ISPA,

kan forvaltes korrekt, bùr der anvendes effektive
metoder til vurdering, overvågning, evaluering og
kontrol, idet evalueringsprincipperne samt formen og reglerne for overvågningen bùr prñciseres, og det bùr fastsñttes, hvilke foranstaltninger
der skal trñffes i tilfñlde af uregelmñssigheder
eller manglende overholdelse af en af de betingelser, der blev fastsat, da stùtten fra ISPA blev
ydet;

(1) EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.

Artikel 2
Stùtteberettigede foranstaltninger
1.
Fñllesskabsstùtten, der finansieres under ISPA,
omfatter projekter, projektfaser, som er teknisk og
(2) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.
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finansielt adskilte, grupper af projekter eller projektplaner på miljù- eller transportområdet, i det fùlgende
under eÂt benñvnt »foranstaltninger«. En projektfase
kan også omfatte forberedende undersùgelser, gennemfùrlighedsundersùgelser og tekniske undersùgelser, der
er nùdvendige for at gennemfùre et projekt.

2.
På baggrund af de i artikel 1 nñvnte mål yder
Fñllesskabet stùtte under ISPA til fùlgende:

a) miljùforanstaltninger, der sñtter modtagerlandene i
stand til at opfylde kravene i Fñllesskabets miljùforskrifter og målene i tiltrñdelsespartnerskaberne

b) transportinfrastrukturforanstaltninger, der fremmer
bñredygtig mobilitet, navnlig foranstaltninger, der
udgùr projekter af fñlles interesse baseret på kriterierne i beslutning nr. 1692/96/EF, og foranstaltninger, der sñtter modtagerlandene i stand til at
opfylde målene i tiltrñdelsespartnerskaberne; heri
indgår nationale nets sammenkobling og interoperabilitet indbyrdes og med det transeuropñiske net
samt adgang til disse net.
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ii) foranstaltninger og undersùgelser, der kan
bidrage til vurdering, overvågning, evaluering
og kontrol af projekterne, og til styrkelse og
sikring af projekternes samordning og sammenhñng med tiltrñdelsespartnerskaberne, og
iii) foranstaltninger og undersùgelser, der sikrer, at
projekterne forvaltes og gennemfùres effektivt,
og muliggùr nùdvendige ñndringer.

Artikel 3
Finansielle midler
Fñllesskabsstùtten under ISPA ydes i perioden 2000 til
2006.
Budgetmyndigheden afsñtter de årlige bevillinger
inden for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 4
Foranstaltningerne skal vñre tilstrñkkelig omfattende
til, at de får en signifikant effekt, når det gñlder miljùbeskyttelse eller forbedring af transportinfrastrukturnettene. De samlede omkostninger ved hver enkelt foranstaltning må principielt ikke udgùre mindre end 5
mio. EUR. I behùrigt begrundede tilfñlde kan de samlede omkostninger ved en foranstaltning under hensyn
til de sñrlige forhold vñre mindre end 5 mio. EUR.

3.
Der skal skabes ligevñgt mellem miljùforanstaltninger og transportinfrastrukturforanstaltninger.

4.

Der kan også ydes stùtte til:

a) forberedende undersùgelser i forbindelse med stùtteberettigede foranstaltninger, herunder de undersùgelser, der er nùdvendige for, at foranstaltningerne
kan gennemfùres, og

b) teknisk bistand, herunder foranstaltninger vedrùrende information og offentlighed, navnlig:
i)

horisontale foranstaltninger, såsom sammenlignende undersùgelser, der tager sigte på at evaluere virkningerne af fñllesskabsstùtten

Vejledende fordeling
Kommissionen foretager efter proceduren i artikel 14
en vejledende fordeling mellem modtagerlandene af
den samlede fñllesskabsstùtte under ISPA på grundlag
af kriterierne befolkning, BNP pr. indbygger i kùbekraftspariteter og areal.
Denne fordeling kan tilpasses for at tage hensyn til
resultaterne af gennemfùrelsen af ISPA-foranstaltningerne i de enkelte modtagerlande i tidligere år. Der
tages også hensyn til de individuelle landes svage
punkter inden for miljù og transportinfrastruktur.

Artikel 5
Forenelighed med fñllesskabspolitikken
1.
Foranstaltninger, der finansieres af Fñllesskabet
under ISPA, skal vñre i overensstemmelse med bestemmelserne i Europaaftalerne, herunder gennemfùrelsesbestemmelserne for statsstùtte, og skal bidrage til at
virkeliggùre Fñllesskabets politikker, navnlig politikkerne for miljùbeskyttelse og -forbedring, transport og
transeuropñiske net.
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2.
Kommissionen sikrer samordning af og sammenhñng mellem foranstaltninger, der ivñrksñttes i henhold til denne forordning, og foranstaltninger, der
ivñrksñttes med bidrag fra De Europñiske Fñllesskabers almindelige budget, herunder bidrag fra fñllesskabsinitiativerne vedrùrende grñnseoverskridende,
tvñrnationalt og tvñrregionalt samarbejde, Den Europñiske Investeringsbank (EIB), herunder bankens fùrtiltrñdelsesfacilitet, og Fñllesskabets andre finansielle
instrumenter, og underretter det udvalg, der er nedsat
ved artikel 14, herom.
3.
Kommissionen sùger at opnå samordning af og
sammenhñng mellem foranstaltninger, der ivñrksñttes
i modtagerlandene i henhold til denne forordning, og
de aktiviteter, der udùves af Den Europñiske Bank for
Genopbygning og Udvikling (EBRD), Verdensbanken
og andre lignende finansielle institutioner, og underretter det udvalg, der er nedsat ved artikel 14, herom.
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3.
Indtñgtsskabende foranstaltninger efter stk. 2,
litra b), er foranstaltninger vedrùrende:
a) infrastruktur, der forudsñtter direkte brugerbetaling
b) produktive investeringer inden for miljùsektoren.
4.
Forberedende undersùgelser og teknisk bistand
kan undtagelsesvis finansieres med 100 % af de samlede omkostninger.
De samlede udgifter, der afholdes på Kommissionens
foranledning eller på Kommissionens vegne i henhold
til dette stykke, må hùjst udgùre 2 % af ISPA's samlede
bevillinger.

Artikel 6

Artikel 7

Stùtteformer og stùttesats

Vurdering og godkendelse af foranstaltninger

1.
Fñllesskabsstùtten under ISPA kan ydes i form af
direkte stùtte, der ikke skal tilbagebetales, stùtte, der
skal tilbagebetales, eller enhver anden form for stùtte.

1.
Kommissionen vedtager efter proceduren i
artikel 14 beslutninger om de foranstaltninger, der skal
finansieres under ISPA.

Stùtte, der tilbagebetales til forvaltningsmyndigheden
eller en anden offentlig myndighed, skal genanvendes
til det samme formål.

2.
Modtagerlandene forelñgger ansùgninger om
stùtte for Kommissionen. Kommissionen kan dog yde
stùtte efter artikel 2, stk. 4, på eget initiativ, hvis
tungtvejende fñllesskabsinteresser taler herfor.

2.
Satsen for fñllesskabsstùtte, der ydes under ISPA,
kan andrage indtil 75 % af de offentlige eller dermed
ligestillede udgifter, herunder udgifter, der afholdes af
organer, som arbejder inden for administrative eller
retlige rammer, der bevirker, at de kan ligestilles med
offentlige organer. Kommissionen kan efter proceduren
i artikel 14 beslutte at forhùje denne sats til indtil
85 %, navnlig hvis den mener, at en hùjere sats end
75 % er nùdvendig for at gennemfùre projekter, der er
af afgùrende betydning for at nå ISPA's generelle mål.
Medmindre der er tale om stùtte, som skal tilbagebetales, eller om en vñsentlig interesse for Fñllesskabet,
nedsñttes stùttesatsen for at tage hensyn til:
a) muligheden for samfinansiering
b) foranstaltningens evne til at skabe indtñgter, og
c) en korrekt anvendelse af princippet om, at forureneren betaler.

3.

Ansùgningerne skal indeholde:

a) de i bilag I nñvnte oplysninger
b) alle relevante oplysninger, der godtgùr, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med denne forordning og med kriterierne i bilag II, navnlig hvad
angår de socioùkonomiske fordele på mellemlang
sigt set i relation til de anvendte midler.
4.
Ved modtagelse af en anmodning om stùtte, og
inden en foranstaltning godkendes, foretager Kommissionen en grundig vurdering for at bedùmme, om foranstaltningen opfylder kriterierne i bilag II.
5.
I Kommissionens beslutninger om godkendelse af
foranstaltninger angives stùrrelsen af den finansielle
stùtte, ligesom de skal indeholde en finansieringsplan
samt alle de bestemmelser og betingelser, der er nùdvendige for foranstaltningernes gennemfùrelse.
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6.
Stùtten under ISPA og andre former for fñllesskabsstùtte må tilsammen ikke overstige 90 % af de
samlede omkostninger ved den pågñldende foranstaltning.
7.
Kommissionen vedtager efter proceduren i
artikel 14 fñlles regler for, hvilke udgifter der kan ydes
stùtte til.
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Kommissionen vedtager de nñrmere regler for betalinger efter proceduren i artikel 14.
4.
Betalingsmekanismen for foranstaltningerne fastsñttes i enkeltheder i finansieringsaftalen med de
enkelte modtagerlande.

Artikel 9
Artikel 8
Forpligtelser og betalinger
1.
Kommissionen afholder udgifterne under ISPA i
overensstemmelse med finansforordningen vedrùrende
De Europñiske Fñllesskabers almindelige budget på
grundlag af den finansieringsaftale, der indgås mellem
Kommissionen og modtagerlandet.
De årlige budgetforpligtelser for stùtte til foranstaltninger gennemfùres dog på en af fùlgende to måder:
a) Forpligtelser vedrùrende foranstaltninger i henhold
til artikel 2, stk. 2, der skal gennemfùres i lùbet af
en periode på to år eller mere, skal som hovedregel
og med forbehold af litra b) gennemfùres i årlige
trancher.
Forpligtelserne for den fùrste årlige tranche indgås,
når finansieringsaftalen indgås. Forpligtelserne for
efterfùlgende årlige trancher baseres på den oprindelige eller reviderede finansieringsplan for foranstaltningen og skal i princippet anvendes i begyndelsen af hvert finansår og senest den 1. april det
pågñldende år i overensstemmelse med overslaget
over udgifter for dette år.
b) For foranstaltninger, der lùber i mindre end to år,
eller for hvilke fñllesskabsstùtten ikke overstiger
20 mio. EUR, kan der indgås en fùrste forpligtelse
på indtil 80 % af stùtten, når finansieringsaftalen
indgås. Der indgås forpligtelser for restbelùbet
afhñngigt af, hvorledes foranstaltningens gennemfùrelse skrider frem.
2.
Medmindre der er tale om behùrigt begrundede
tilfñlde, annulleres stùtte til foranstaltninger, for hvilke
en vñsentlig del af arbejdet ikke er påbegyndt inden
for den angivne kontraktperiode.
3.
Betaling af finansiel stùtte til foranstaltninger kan
enten finde sted i form af forskud eller mellemliggende
betalinger eller betalinger af restbelùbet vedrùrende
attesterede og faktisk betalte udgifter.

Forvaltning og kontrol
1.
Kommissionen stiller krav om, at modtagerlandene:
a) fra 1. januar 2000 og under alle omstñndigheder
senest den 1. januar 2002 indfùrer forvaltnings- og
kontrolsystemer, der sikrer:
i)

at stùtten i henhold til denne forordning
anvendes korrekt i overensstemmelse med principperne om sund finansiel forvaltning

ii) at forvaltnings- og kontrolfunktionerne adskilles
iii) at udgiftsanmeldelserne, der forelñgges for
Kommissionen, er nùjagtige og er opstillet på
grundlag af regnskabssystemer, som er baseret
på stùttedokumenter, der kan kontrolleres
b) med regelmñssige mellemrum kontrollerer, at de
fñllesskabsfinansierede foranstaltninger er gennemfùrt korrekt
c) forebygger og forfùlger uregelmñssigheder
d) geninddriver belùb, der er gået tabt som fùlge af
uregelmñssigheder eller forsùmmelighed.
2.
Uden at det berùrer den kontrol, som foretages
af modtagerlandene, kan Kommissionen og Revisionsretten gennem deres eget personale eller behùrigt
befuldmñgtigede reprñsentanter udfùre tekniske revisioner eller regnskabsrevisioner på stedet, herunder gennemfùre stikprùvekontrol og endelige revisioner.
3.
Gennemfùrelsesbestemmelserne vedrùrende principperne i stk. 1 og 2 skal vñre anfùrt i finansieringsaftalerne sammen med ordningerne for samarbejde og
samordning af kontrolprogrammeringen og -metoderne mellem Kommissionen og modtagerlandet. Kommissionen underretter det udvalg, der er nedsat ved
artikel 14, herom.

L 161/78

De Europñiske Fñllesskabers Tidende

DA

4.
Finansieringsaftalen skal også indeholde bestemmelser om nedsñttelse, suspension og annullering af
stùtte i tilfñlde af, at gennemfùrelsen af en foranstaltning bevirker, at en del af eller hele den tildelte stùtte
ikke er berettiget.
5.
I forbindelse med gennemfùrelsen af denne forordning sikrer Kommissionen, at principperne om forsvarlig ùkonomisk forvaltning overholdes, navnlig for
så vidt angår elementerne i bilag III.

Artikel 10
Anvendelse af euroen
1.
De belùb, der angives i ansùgningerne om stùtte,
og den relevante finansieringsplan skal udtrykkes i
euro.
2.
De stùttebelùb og finansieringsplaner, der godkendes af Kommissionen, skal udtrykkes i euro.
3.
Udgiftsanmeldelser, der dokumenterer de tilsvarende betalingsansùgninger, skal udtrykkes i euro.
4.
Kommissionens betalinger af finansiel stùtte finder sted i euro til den myndighed, der af modtagerlandet er udpeget til at modtage sådanne betalinger.

Artikel 11
Overvågning og efterfùlgende evaluering
Modtagerlandene og Kommissionen sùrger for, at gennemfùrelsen af foranstaltninger efter denne forordning
overvåges og evalueres i henhold til bestemmelserne i
bilag IV.
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Kommissionen sùrger for, at modtagerlandene regelmñssigt underrettes om ISPA-aktiviteterne.

Artikel 13
Information og offentlig omtale
1.
De modtagerlande, der er ansvarlige for gennemfùrelsen af foranstaltninger, hvortil Fñllesskabet har
ydet stùtte under ISPA, skal sùrge for, at foranstaltningerne offentliggùres på passende måde, således:
a) at offentligheden gùres opmñrksom på Fñllesskabets rolle i forbindelse med foranstaltningerne
b) at de potentielle stùttemodtagere og erhvervsorgansationerne gùres opmñrksom på de muligheder,
som foranstaltningerne frembyder.
Modtagerlandene skal bl.a. sikre, at der opsñttes fuldt
synlige skilte med EF-symbolet og med angivelse af, at
foranstaltningen samfinansieres af Fñllesskabet, samt
at reprñsentanter for fñllesskabsinstitutionerne er til
stede ved de vigtigste offentlige arrangementer, der er
forbundet med fñllesskabsstùtten under ISPA.
De skal årligt underrette Kommissionen om, hvilke initiativer der er taget i henhold til fùrste og andet afsnit.
2.
Kommissionen vedtager nñrmere bestemmelser
om information og offentlig omtale efter proceduren i
artikel 14.
Den underretter Europa-Parlamentet herom og offentliggùr dem i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.

Artikel 14
Artikel 12

Udvalg

rlig rapport
Kommissionen forelñgger Europa-Parlamentet, Rådet,
Det ékonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en årlig rapport om den fñllesskabsstùtte, der er
ydet under ISPA. Den årlige rapport skal indeholde de
oplysninger, der er anfùrt i bilag V.

1.
Kommissionen bistås af et forvaltningsudvalg,
der består af reprñsentanter for medlemsstaterne, og
som har Kommissionens reprñsentant som formand, i
det fùlgende benñvnt »udvalget«. Den Europñiske
Investeringsbank udnñvner en reprñsentant uden
stemmeret.

Europa-Parlamentet afgiver inden tre måneder en
udtalelse om rapporten. Kommissionen redegùr for,
hvorledes den har taget hensyn til denne udtalelse.

2.
Kommissionens reprñsentant forelñgger udvalget
et udkast til de foranstaltninger, der skal trñffes.
Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden
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for en frist, som formanden kan fastsñtte under hensyn til, hvor meget det pågñldende spùrgsmål haster.
Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 205, stk. 2, for vedtagelse af de afgùrelser,
som Rådet skal trñffe på forslag af Kommissionen.
Ved afstemninger i udvalget tillñgges de stemmer, der
afgives af reprñsentanterne for medlemsstaterne, den
vñgt, der er fastlagt i nñvnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
3. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, der
straks finder anvendelse.
b) Hvis de ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, underrettes Rådet dog straks af
Kommissionen om disse foranstaltninger. I så
fald gñlder fùlgende:
Ð Kommissionen udsñtter gennemfùrelsen af
de foranstaltninger, den har truffet afgùrelse om, i et tidsrum, der fastsñttes i hver
retsakt, der vedtages af Rådet, men som
under ingen omstñndigheder kan overstige
tre måneder regnet fra datoen for meddelelsen
Ð Rådet kan med kvalificeret flertal trñffe en
anden afgùrelse inden for den frist, der er
nñvnt i foregående led.
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Artikel 15
Omfordeling af midler
Ved tiltrñdelse af Den Europñiske Union mister et
land retten til stùtte i henhold til denne forordning.
Midler, der bliver disponible som fùlge af et ansùgerlands tiltrñdelse af Den Europñiske Union, omfordeles
til andre ansùgerlande, jf. artikel 1, stk. 1. Der skal
ved omfordelingen tages hensyn til ansùgerlandenes
behov for og evne til at absorbere stùtten og til de kriterier, der er fastsat i artikel 4.
Rådet trñffer med kvalificeret flertal på forslag af
Kommissionen afgùrelse om den generelle fremgangsmåde for omfordelingen.
På baggrund af den i stk. 2 nñvnte afgùrelse fra Rådet
beslutter Kommissionen efter proceduren i artikel 14,
hvordan de disponible midler skal omfordeles mellem
de ùvrige modtagerlande.
Artikel 16
Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser
På forslag af Kommissionen tager Rådet denne forordning op til fornyet overvejelse senest den 31. december
2006 efter proceduren i traktatens artikel 308.

4.
Udvalget kan undersùge ethvert spùrgsmål vedrùrende gennemfùrelsen af denne forordning, der forelñgges det af dets formand, også efter anmodning fra
en reprñsentant for en medlemsstat.

Ikrafttrñdelse

5.
Udvalget vedtager selv sin forretningsorden med
kvalificeret flertal.

Denne forordning trñder i kraft dagen efter offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers Tidende.

Artikel 17

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Rådets vegne
G. VERHEUGEN

Formand
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BILAG I
Ansùgningernes indhold (artikel 7, stk. 3, litra a))
Ansùgningerne skal indeholde fùlgende:
1) navnet på det organ, der er ansvarligt for gennemfùrelsen, foranstaltningens art og en beskrivelse
af foranstaltningen
2) oplysninger om omkostningerne ved foranstaltningen og stedet, hvor den skal gennemfùres, herunder, hvis det er relevant, en angivelse af sammenkoblingen og interoperabiliteten, når det gñlder foranstaltninger på samme transportakse
3) tidsplanen for arbejdets gennemfùrelse
4) en costbenefitanalyse, herunder den direkte og indirekte indvirkning på beskñftigelsen, der skal
kvantificeres, hvor det er muligt
5) en vurdering af indvirkningen på miljùet svarende til den vurdering, der er fastsat i Rådets direktiv 85/337/EéF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning
på miljùet (1)
6) oplysninger om overholdelse af konkurrenceloven og reglerne om offentlige udbud
7) finansieringsplanen, herunder om muligt oplysninger om foranstaltningens ùkonomiske levedygtighed, og den samlede finansiering, som modtagerlandet sùger at opnå fra ISPA, EIB, herunder
dens fùrtiltrñdelsesfacilitet og eventuelle andre fñllesskabskilder eller kilder i medlemsstaterne,
EBRD og Verdensbanken
8) oplysninger om foranstaltningernes forenelighed med Fñllesskabets politikker
9) oplysninger om de ordninger, der er indfùrt for at sikre effektiv anvendelse og vedligeholdelse af
faciliteterne
10) (miljùforanstaltninger) oplysninger om stedet og om den betydning, der tillñgges foranstaltningen
i den nationale miljùstrategi som fastsat i det nationale program for overtagelse af gñldende fñllesskabsret
11) (transportforanstaltninger) oplysninger om den nationale transportudviklingsstrategi og foranstaltningernes indplacering i denne strategi, herunder graden af kohñrens med retningslinjerne for de
transeuropñiske net og med den fñlles europñiske transportpolitik.

(1) EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. Direktivet er ñndret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5).
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BILAG II
Vurdering af foranstaltninger (artikel 7, stk. 3, litra b), og stk. 4)
A. Ved vurderingen af foranstaltningerne anvendes fùlgende kriterier for at sikre, at de er af hùj kvalitet, jf. artikel 2:
1) deres socioùkonomiske fordele, herunder deres mulighed for at fremme privat finansiering,
som skal stå i et rimeligt forhold til de anvendte midler; der skal foretages en vurdering på baggrund af en costbenefitanalyse
2) de ordninger, der skal sikre, at foranstaltningerne forvaltes effektiv
3) de prioriterede opgaver, der er fastlagt ved tiltrñdelsespartnerskaberne for interventionsområderne
4) foranstaltningernes bidrag til virkeliggùrelsen af Fñllesskabets politik på miljùområdet og
resultatet af den vurdering af indvirkningen på miljùet, hvortil der er henvist i bilag I
5) foranstaltningernes bidrag til de transeuropñiske net og den fñlles transportpolitik
6) oprettelse af en passende balance mellem miljù og transportinfrastruktur
7) overvejelser om mulige alternative finansieringsformer, jf. artikel 6.
B. Kommissionen kan opfordre EIB, EBRD eller Verdensbanken til i fornùdent omfang at bidrage til
vurderingen af foranstaltningerne. Kommissionen skal gennemgå stùtteansùgningerne for navnlig
at kontrollere, om de administrative og finansielle mekanismer er tilstrñkkelige til, at foranstaltningen kan gennemfùres effektivt.
C. Kommissionen skal vurdere foranstaltningerne ved hjñlp af de relevante kvantificerede indikatorer
for at fastslå deres forventede indvirkning, når det gñlder virkeliggùrelsen af denne forordnings
målsñtning. Modtagerlandene skal give alle de nùdvendige oplysninger som angivet i bilag I, herunder om resultaterne af gennemfùrlighedsundersùgelser og vurderinger, om alternativer, der ikke
er overvejet nñrmere, og om samordningen af foranstaltninger af fñlles interesse på samme transportrute, så denne vurdering kan blive så effektiv som muligt.
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BILAG III
Finansforvaltning og -kontrol (artikel 9, stk. 5)

1. I hvert modtagerland udpeges der en central enhed, som de fñllesskabsmidler, der ydes under ISPA,
skal kanaliseres igennem.
Chefen for denne enhed har det overordnede ansvar for forvaltningen af midlerne i det pågñldende
modtagerland.
2. Modtagerlandenes forvaltnings- og kontrolordninger skal efterlade et tilstrñkkelig revisionsspor,
isñr med henblik på:
Ð afstemning af de regnskabsoversigter, der er attesteret over for Kommissionen, med regnskabsoversigterne og stùttedokumenterne på de forskellige forvaltningsniveauer
Ð kontrol af overfùrslerne af de disponible fñllesskabsmidler og andre midler
Ð gennemgang af de teknikse og finansielle planer for projektet, situationsrapporter og procedurer for udbud og tildeling af kontrakter på de forskellige forvaltningsniveauer.
3. Den procedure, der skal fùlges ved tildeling af kontrakter om bygge- og anlñgsarbejder, indkùb og
tjenesteydelser, skal fastsñttes i finansieringsaftalen og skal fùlge grundprincipperne i finansforordningens afsnit IX, herunder navnlig fùlgende:
Ð modtagerlandet skal gennemfùre foranstaltninger fastsat i en finansieringsaftale i nñrt samarbejde med Kommissionen, der har ansvaret for bevillingernes anvendelse
Ð Kommissionen skal i nñrt samarbejde med modtagerlandet sùrge for, at deltagere i udbud kan
konkurrere på lige fod, at der ikke sker forskelsbehandling, og at det bud, der vñlges, er det
ùkonomisk set mest fordelagtige.
I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 1266/1999 kan bevillingerne dog gùres til genstand
for en udvidet decentraliseret forvaltning, isñr med hensyn til Kommissionens forhåndsgodkendelse
af udbud, evaluering af bud og tildeling af kontrakter samt finansforvaltning.
I disse bestemmelser, der fastsñttes i finansieringsaftalen med modtagerlandet, skal der tages hensyn til landets kvantitative og kvalitative finansforvaltning og dets mulighed for finanskontrol.
4. Den kompetente nationale finanskontrolmyndighed skal gennemfùre passende intern og ekstern
finanskontrol efter internationalt anerkendte revisionsprincipper, og myndigheden skal vñre uafhñngig for at kunne udfùre son opgave. Hvert år sendes der en revisionsplan og en oversigt over
revisionsresultaterne til Kommissionen. Revisionsrapporter stilles til rådighed for Kommissionen.
Kommissionen og modtagerlandet skal samarbejde om at koordinere revisionsprogrammer og
-metoder, så de bliver så nyttige som muligt.
Modtagerlandet skal sùrge for, at Kommissionens personale eller behùrigt befuldmñgtigede reprñsentanter ved kontrol har adgang til på stedet at se alle relevante dokumenter og regnskaber vedrùrende finansiering i henhold til finansieringsaftalen. Modtagerlandene skal bistå Revisionsretten
med at foretage revision af anvendelsen af midler ydet under ISPA.
De ansvarlige myndigheder skal sùrge for, at alle regnskabsbilag vedrùrende udgifter til projekter
er tilgñngelige i fem år efter den sidste betaling til et projekt.
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5. Finansieringsaftalerne med de enkelte modtagerlande skal indeholde fùlgende bestemmelser om
finansiel korrektion:
Hvis gennemfùrelsen af en foranstaltning ikke synes at berettige til hele den tildelte stùtte eller en
del af den, foretager Kommissionen en passende undersùgelse af sagen, isñr ved at anmode modtagerlandet om at fremsñtte sine bemñrkninger inden for en bestemt frist og om at rette eventuelle
uregelmñssigheder.
Efter den undersùgelse, der er nñvnt i forrige afsnit, kan Kommissionen nedsñtte, suspendere eller
annullere stùtten til de pågñldende foranstaltninger, hvis undersùgelsen viser, at der foreligger uregelmñssigheder eller uberettiget kumulation, eller at en af betingelserne i beslutningen om stùtte
ikke er opfyldt, isñr at der er foretaget en vñsentlig ñndring, der påvirker karakteren af eller
betingelserne for foranstaltningens gennemfùrelse, og som ikke er forelagt Kommissionen til godkendelse. En nedsñttelse eller annullering af stùtten giver anledning til tilbagesùgning af de udbetalte belùb.
Når Kommissionen finder, at en uregelmñssighed ikke er blevet rettet, eller en foranstaltning eller
en del deraf ikke berettiger til hele den ydede stùtte eller en del deraf, skal Kommissionen foretage
en passende undersùgelse af sagen og anmode modtagerlandet om at indgive sine bemñrkninger
inden for en bestemt frist. Efter undersùgelsen kan Kommissionen, hvis modtagerlandet ikke har
gennemfùrt korrigerende foranstaltninger:
a) nedsñtte eller annullere eventuelle forskud
b) annullere hele stùtten til foranstaltningen eller en del deraf.
Kommissionen fastslår, hvor stor korrektionen skal vñre, under hensyn til uregelmñssighedernes
karakter og omfanget af mangler i forvaltningen og kontrollen. Ethvert belùb, som tilbagesùges
som uberettiget udbetalt, skal tilbagebetales til Kommissionen. Til dette belùb lñgges renter for forsinket tilbagebetaling efter regler, som Kommissionen vedtager.
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BILAG IV
Overvågning og efterfùlgende evaluering (artikel 11)

A. Overvågningen gennemfùres på grundlag af rapporter, der udarbejdes efter procedurer, som er fastlagt ved fñlles overenskomst, og ved hjñlp af stikprùvekontrol og ad hoc-udvalg. Den gennemfùres
ud fra fysiske og finansielle indikatorer. Indikatorerne skal vedrùre projektets sñrlige karakter og
målsñtning. De skal opstilles, således at de viser, hvor langt man er kommet i forlùbet i forhold til
den oprindelige plan og målsñtning, og den forvaltningsmñssige situation og eventuelle problemer
i denne forbindelse.

B. Udvalgene nedsñttes på grundlag af en aftale mellem det pågñldende modtagerland og Kommissionen. De af modtagerlandet udpegede myndigheder eller organer, Kommissionen og i givet fald EIB
skal vñre reprñsenteret i udvalget. Hvis regionale og lokale myndigheder og private virksomheder
er kompetente til at gennemfùre et projekt, og hvis de er direkte berùrt af et projekt, skal de også
vñre reprñsenteret i udvalgene.

C. For hver foranstaltning sender den myndighed eller det organ, der er ansvarligt for foranstaltningen, Kommissionen en rapport om forlùbet senest tre måneder efter udlùbet af hvert fulde gennemfùrelsesår.

D. På grundlag af resultaterne af overvågningen og under hensyntagen til overvågningsudvalgets
bemñrkninger tilpasser Kommissionen de oprindeligt godkendte stùttebelùb og -betingelser samt
finansieringsplanen, i givet fald på forslag af modtagerlandene.

Kommissionen fastlñgger de fornùdne ordninger for disse tilpasninger, som opdeles efter art og
betydning.

E. Den myndighed eller det organ, der er ansvarligt for foranstaltningen, sender Kommissionen en
endelig rapport senest seks måneder efter foranstaltningens eller projektfasens afslutning. Rapporten skal indeholde fùlgende oplysninger:
1) en beskrivelse af det udfùrte arbejde med angivelse af fysiske indikatorer, en kvantificering af
udgifterne efter arbejdets kategori og de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til de specifikke klausuler i beslutningen om stùtte
2) en attestering af, at arbejdet er i overensstemmelse med beslutningen om stùtte
3) en fùrste vurdering af, i hvilket omfang de forventede resultater er opnået, herunder navnlig:
a) den faktiske dato for foranstaltningens ivñrksñttelse
b) en angivelse af, hvordan forvaltningen vil blive forvaltet, når arbejdet er tilendebragt
c) en bekrñftelse, hvis det er relevant, af de finansielle overslag, isñr med hensyn til driftsomkostninger og forventede indtñgter
d) en bekrñftelse af det socioùkonomiske overslag, navnlig de forventede omkostninger og
fordele
e) en angivelse af, hvilke skridt der er taget til at sikre beskyttelse af miljùet og de dermed
forbundne omkostninger.
4) oplysninger om aktiviteterne, hvad angår offentlighed.
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Den efterfùlgende evaluering skal omfatte midlernes anvendelse og stùttens effektivitet og indvirkning. Den skal omfatte de faktorer, der på positiv eller negativ måde bidrager til foranstaltningernes gennemfùrelse og de opnåede resultater. Efter foranstaltningernes afslutning foretager Kommissionen og modtagerlandene derfor en evaluering af, hvordan de er blevet gennemfùrt, bl.a. om
midlerne er anvendt effektivt. Evalueringen skal også omfatte gennemfùrelsens faktiske indvirkning, for at det kan vurderes, om de oprindelige mål er blevet opfyldt. Evalueringen skal bl.a.
omfatte foranstaltningernes bidrag til virkeliggùrelsen af Fñllesskabets politik på miljùområdet
eller til de transeuropñiske net og den fñlles transportpolitik og skal også omfatte en vurdering af
foranstaltningernes miljùvirkning.

G. For at gùre fñllesskabsstùtten under ISPA mere effektiv sikrer Kommissionen, at der ved anvendelsen af ISPA lñgges sñrlig vñgt på gennemsigtighed i forvaltningen.
H. De nñrmere bestemmelser om overvågning og evaluering fastsñttes i Kommissionens beslutninger
om godkendelse af foranstaltningerne.
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BILAG V
Kommissionens årsrapport (artikel 12)
rsrapporten skal indeholde oplysninger om fùlgende:
1) den finansielle stùtte, som Fñllesskabet har indgået forpligtelser for og har udbetalt under ISPA,
opdelt efter år, modtagerland og projekttype (miljù eller transport)
2) det bidrag, som fñllesskabsstùtten under ISPA har ydet til modtagerlandenes bestrñbelser på at
gennemfùre Fñllesskabets miljùpolitik og styrke de transeuropñiske transportinfrastrukturnet, og
balancen mellem miljùforanstaltninger og transportinfrastrukturforanstaltninger
3) en vurdering af foreneligheden af den anvendte fñllesskabsstùtte under ISPA med Fñllesskabets
politikker, herunder politikkerne for miljùbeskyttelse, transport, konkurrence og offenlige udbud
4) de foranstaltninger, der er truffet for at sikre samordning af og sammenhñng mellem foranstaltninger, der er finansieret gennem ISPA, og foranstaltninger, der er finansieret med bidrag fra De
Europñiske Fñllesskabers almindelige budget, EIB og Fñllesskabets ùvrige finansielle instrumenter
5) modtagerlandenes investeringsindsats inden for miljùbeskyttelse og transportinfrastruktur
6) de forberedende undersùgelser og den tekniske bistand, der er finansieret
7) resultaterne af vurderingen, overvågningen og evalueringen af foranstaltningerne, herunder oplysninger om eventuelle tilpasninger af foranstaltningerne på baggrund af resultaterne af vurderingen, overvågningen og evalueringen
8) EIB's bidrag til evalueringen af foranstaltningerne
9) en oversigt over resultaterne af den udfùrte kontrol, konstaterede uregelmñssigheder og verserende administrative sager og retssager
10) oplysninger om aktiviteter i forbindelse med offentlig omtale.
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RDETS FORORDNING(EF) Nr. 1268/1999
af 21. juni 1999
om fñllesskabsstùtte til fùrtiltrñdelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af
landdistrikter i ansùgerlandene i Central- og ésteuropa i fùrtiltrñdelsesperioden

RDET FOR DEN EUROPáISKE UNION HAR Ð

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europñiske Fñllesskab, sñrlig artikel 308,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det ékonomiske og
Sociale Udvalg (3),

(4) bistanden i medfùr af fñllesskabsstùtten til fùrtil-

trñdelsesforanstaltninger inden for landbrug og
landdistriktudvikling i ansùgerlandene i Centralog ésteuropa i fùrtiltrñdelsesperioden og bistanden fra Fñllesskabet i medfùr af Rådets fordning
(EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk fùrtiltrñdelsesinstrument (5) bùr samordnes inden for rammerne af
Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 af 21. juni
1999 om samordning af stùtten til ansùgerlandene som led i fùrtiltñdelsesstrategien og om
ñndring af forordning (EéF) nr. 3906/89 (6) og
underlñgges bestemmelserne om betingelser i
Rådets forordning (EF) nr. 622/98 af 16. marts
1998 om bistand som led i fùrtiltrñdelsstrategien
til de stater, der har ansùgt om tiltrñdelse af Den
Europñiske Union, og navnlig om etablering af
tiltrñdelsespartnerskaber (7);

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),
og
(5) i henhold til punkt 17 i konklusionerne fra Det

ud fra fùlgende betragtninger:
(1) Konklusioner fra Det Europñiske Råds mùde i

Luxembourg den 12. og. 13. december 1997 forudser en styrket fùrtiltrñdelsesstrategi for ansùgerlandene i Central- og ésteuropa og en sñrlig
fùrtiltrñdelsesstrategi for Cypern;

(2) ifùlge konklusionerne fra Det Europñiske Råds

mùde i Luxembourg den 12. og 13. december
1997 skal stùtten i henhold til denne forordning
for tiden ydes til de ti central- og ùsteuropñiske
ansùgerlande;

Europñiske Råds mùde i Luxembourg den 12.
og 13. december 1997 vil den finansielle stùtte
til de lande, der er med i udvidelsesprocessen,
ved fordelingen af bistanden blive ydet efter ligebehandlingsprincippet uafhñngigt af tiltrñdelsestidspunktet og under sñrlig hensyntagen til de
lande, hvor behovet er stùrst.

(6) der skal trñffes beslutning om Fñllesskabets fùr-

tiltrñdelsesstùtte specielt med henblik på at lùse
prioriterede problemer ved en bñredygtig tilpasning af ansùgerlandenes ùkonomier og lette deres
gennemfùrelse af gñldende fñllesskabsret, sñrlig
i forbindelse med den fñlles landbrugspolitik;

(3) Fñllesskabet har besluttet at yde en sñrlig stùtte

i form af fùrtiltrñdelsesbistand til ansùgerlandene for at bidrage til at stùtte den igangvñrende
ùkonomiske og sociale reformproces i disse lande
og forberede og lette deres ùkonomiers integration i Fñllesskabets ùkonomi;

(1) EFT C 175 af 9.6.1998, s. 7, og
EFT C 27 af 2.2.1999, s. 18.
(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 101 af 12.4.1999.
(4) EFT C 93 af 6.4.1999.

(7) fùrtiltrñdelsstùtten til landbruget bùr fùlge prio-

riteterne for den reformerede fñlles landbrugspolitik; denne stùtte bùr ydes på prioriterede områder, der fastlñgges for hvert land, såsom forbed-

(5) Se side 73 i denne Tidende.
(6) Se side 68 i denne Tidende.
(7) EFT L 85 af 20.3.1998, s. 1.
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ring af strukturerne for forarbejdning af landbrugs- og fiskeriprodukter, afsñtning, kvalitetskontrol af fùdevarer samt veterinñr- og plantesundhedskontrol og oprettelse af producentgrupper; det bùr også vñre muligt at finansiere projekter for integreret landdistriktudvikling med
henblik på stùtte til lokale initiativer og landbrugsmiljùforanstaltninger, forbedring af landbrugsbedrifternes effektivitet, tilpasning af infrastruktur og foranstaltninger til fremme af den
strukturelle omstilling;

(8) fñllesskabsstùtten vil i landbrugssektoren blive

gennemfùrt i form af flerårige programmer, der
fastlñgges efter retningslinjerne og principperne
for strukturpolitikkens operationelle programmer
for at fremme gennemfùrelsen af de gñldende
principper og procedurer i ansùgerlandene;

26.6.1999

(13) ansùgerlandene bùr forelñgge deres planer hur-

tigst muligt for at undgå forsinkelser i gennemfùrelsen af fùrtiltrñdelsesforanstaltningerne fra
den 1. januar 2000;

(14) udarbejdelsen og gennemfùrelsen af disse pro-

grammer og opfùlgningsmekanismerne bùr vñre
i overensstemmelse med de sñrlige strukturfondsregler og således lette overfùrelsen af den gñldende fñllesskabsret;

(15) der bùr foretages en detaljeret forudgående vur-

dering, inden der indgås forpligtelser for fñllesskabsmidlerne, for at sikre, at programmet svarer
til de virkelige behov, for at tillade fleksibilitet i
gennemfùrelsen af Fñllesskabets bidrag under
hensyntagen til de relevante oplysninger og de
fùrste resultater af foranstaltningerne, og for at
styrke overvågningen og den efterfùlgende evaluering med henblik på at sikre, at de forventede
virkninger realiseres effektivt;

(9) i overensstemmelse med Rådets forordning (EF)

nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af
generelle bestemmelser for strukturfondene (1)
kan der til en hvilken som helst foranstaltning
kun ydes stùtte fra et enkelt af Fñllesskabets
finansieringsinstrumenter i en given periode, idet
Den Europñiske Investeringsbank (EIB) dog fùlger sine egne regler for ydelse af bistand;

(10) midlerne fra Fñllesskabet skal ikke trñde i stedet

for de midler, der er til rådighed i det enkelte
ansùgerland, og fñllesskabsstùtten udgùr et
finansielt bidrag til fuldfùrelsen af projekter;

(16) det bùr fastsñttes, at et overvågningsudvalg

bistår Kommissionen med at fùlge hvert enkelt
program;

(17) de nùdvendige beslutninger bùr vedtages efter

proceduren i artikel 50, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 1260/1999 og, for specifikke finansielle
spùrgsmåls vedkommende, efter proceduren i
artikel 13 i forordning (EF) nr. 1258/1999;

(18) der bùr tilstilles Europa-Parlamentet, Rådet, Det

ékonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget rapporter om fremskridtene med gennemfùrelsen af fùrtiltrñdelsesstùtten på landbrugsområdet;

(11) fùrtiltrñdelsesstùtten i landbrugssektoren skal

ydes i form af et finansielt bidrag efter de sñrlige
finansieringsregler, der er fastlagt ved Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om
finansiering af den fñlles landbrugspolitik (2);

(12) ved tildelingen til ansùgerlandene af de midler,

der fastsñttes af budgetmyndigheden i prñamblen til dette instrument, bùr der fuldt ud tages
hensyn til landenes velstand på grundlag af bruttonationalproduktet, arbejdsstyrken i landbruget,
det udnyttede landbrugsareal og, om nùdvendigt,
sñrlige lokale forhold;

(1) Se side 1 i denne Tidende.
(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(19) i overgangsperioden 1. januar 1999 til 31. decem-

ber 2001 bùr enhver henvisning til euroen som
generel regel betragtes som en henvisning til
euroen som valutaenhed som omhandlet i
artikel 2, andet punktum, i Rådets forordning
(EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indfùrelse af
euroen (3);

(20) gennemfùrelsen

af disse foranstaltninger vil
bidrage til at virkeliggùre Fñllesskabets
mål; traktaten indeholder ikke anden hjemmel
for vedtagelsen af denne forordning end
artikel 308 Ð

(3) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.
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UDSTEDT FéLGENDE FORORDNING:

AFSNIT 1
ML OG FORANSTALTNINGSTYPER

Artikel 1
Mål
1.
Denne forordning fastlñgger rammerne for fñllesskabsstùtte til bñredygtigt landbrug og bñredygtig
landdistriktudvikling i fùrtiltrñdelsesperioden for fùlgende ansùgerlande: Bulgarien, Estland, Letland,
Litauen, Polen, Rumñnien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.
2.
Fñllesskabsstùtten skal vñre i overensstemmelse
med de betingelser, der fastsñttes inden for rammerne
af tiltrñdelsespartnerskaber, og isñr vedrùre:
a) bidrag til gennemfùrelse af den gñldende fñllesskabsret vedrùrende den fñlles landbrugspolitik og
beslñgtede politikker
b) lùsning af prioriterede og sñrlige problemer i forbindelse med bñredygtig tilpasning af landbrugssektoren og landdistrikterne i ansùgerlandene.

Artikel 2
Foranstaltninger
I overensstemmelse med de af ansùgerlandene fastlagte
prioriteter og som fastsat i artikel 4, stk. 3, skal stùtten til landbrug og landdistriktudvikling vedrùre en
eller flere af fùlgende foranstaltninger, som skal
stemme overens med den relevante gñldende fñllesskabsret:
Ð investeringer i landbrugsbedrifter
Ð forbedring af forarbejdningen og afsñtningen af
landbrugsprodukter og fiskerivarer
Ð forbedring af strukturerne for kvalitets-, veterinñrog plantesundhedskontrol, levnedsmiddelkvalitet
og forbrugerbeskyttelse
Ð landbrugsproduktionsmetoder, der tager sigte på
beskyttelse af miljùet og bevarelse af landskabet
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Ð udvikling og diversificering af ùkonomiske aktiviteter, så der skabes flere eller alternative beskñftigelses- og indkomstmuligheder
Ð oprettelse af vikar- og driftskonsulentordninger
Ð oprettelse af producentgrupper
Ð renovering og udvikling af landsbyer og beskyttelse
og bevaring af landdistrikternes bygnings- og landskabsvñrdier
Ð grundforbedring og jordfordeling
Ð oprettelse og ajourfùring af matrikler
Ð forbedring af erhvervsuddannelsen
Ð udvikling og forbedring af landdistrikternes infrastruktur
Ð forvaltning af landbrugets vandressourcer
Ð skovbrug, herunder skovrejsning i landbrugsområder, investeringer i skovbedrifter ejet af private
skovejere og forarbejdning og afsñtning af skovbrugsprodukter
Ð teknisk bistand til de foranstaltninger, der er
omfattet af denne forordning, herunder undersùgelser til hjñlp ved forberedelsen og overvågningen af
programmet, informations- og reklamekampagner.

AFSNIT II
BISTAND

Artikel 3
Komplementaritet og teknisk bistand
1.
Fñllesskabets indsats skal supplere tilsvarende
nationale aktioner eller bidrage til dem. Den fastlñgges i nñrt samarbejde mellem Kommissionen, ansùgerlandet, de kompetente myndigheder og organer og de
ùkonomiske og sociale partnere på det relevante
niveau. Dette samarbejde omfatter forberedelse, gennemfùrelse, herunder finansiering og vurdering, overvågning og evaluering af foranstaltningerne.
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2.
Inden for rammerne af den tekniske bistand tager
Kommissionen initiativer og trñffer foranstaltninger
for at sikre, at Fñllesskabets foranstaltninger stùtter de
i artikel 1 omhandlede prioriterede mål og tilfùrer
nationale initiativer en ekstra nyttevñrdi.

Ð hvis det er relevant, oplysninger om behovet for
eventuelle undersùgelser, uddannelse eller teknisk
bistand vedrùrende forberedelsen, gennemfùrelsen
eller tilpasningen af de pågñldende foranstaltninger

Artikel 4

Ð navnene på de kompetente myndigheder og organer, der er ansvarlige for gennemfùrelsen af programmet, herunder det udbetalende organ

Programmering

1.
Foranstaltninger for landbruget og bñredygtig
landdistriktudvikling på grundlag af denne forordning
skal indgå i en plan udarbejdet på det mest passende
geografiske niveau. Planen udarbejdes af de kompetente myndigheder, som ansùgerlandet har udpeget, og
forelñgges Kommissionen af ansùgerlandene efter
hùring af de kompetente myndigheder og organisationer på det relevante niveau.

2.
Planen skal dñkke en periode på indtil syv år fra
2000, jf. dog artikel 1, stk. 2, og den skal omfatte:

Ð en kvantificeret beskrivelse af den aktuelle situation, herunder udviklingsmñssige forskelle og
mangler og udviklingspotentiale, de vigtigste resultater af tidligere foranstaltninger, hvortil der er
ydet fñllesskabsbistand, de anvendte finansielle
midler og de foreliggende evalueringsresultater

Ð en beskrivelse af den foreslåede strategi, dens kvantificerede mål, de udvalgte prioriteter og det dñkkede geografiske område

Ð en forudgående vurdering, der viser de forventede
ùkonomiske, miljùmñssige og sociale virkninger,
herunder beskñftigelsesvirkningerne

Ð en vejledende samlet finansiel oversigt over de nationale finansielle midler, fñllesskabsmidlerne og de
eventuelle private finansielle midler, der stilles til
rådighed for og svarer til hver enkelt prioritet for
landdistriktudvikling, der er vedtaget i forbindelse
med planen, om nùdvendigt inklusive foranstaltninger finansieret af EIB og andre internationale
finansieringsinstrumenter

Ð en vejledende finansiel profil for hvert år af programmeringsperioden for hver kilde, der bidrager
til programmet

Ð en beskrivelse af de »endelige modtagere«, der kan
vñre organisationer eller offentlige eller private
virksomheder, der er ansvarlige for udfùrelsen af
foranstaltningerne. Når der ydes offentlig stùtte fra
andre myndigheder, som ansùgerlandene har pålagt
dette, er de endelige modtagere de institutioner, der
trñffer beslutning om ydelsen af den offentlige
stùtte
Ð en beskrivelse af de påtñnkte foranstaltninger til
gennemfùrelse af planerne, herunder isñr stùtteordninger, med de nùdvendige oplysninger til vurdering af konkurrencereglerne
Ð bestemmelser, der sikrer en korrekt gennemfùrelse
af programmet, herunder overvågning og evaluering og fastlñggelse af kvantificerede evalueringsindikatorer og kontrol- og sanktionsordninger
Ð resultaterne af konsultationer og foranstaltninger,
der er truffet til inddragelse af kompetente myndigheder og organer og ligeledes relevante ùkonomiske, sociale og miljùmñssige partnere.
3.
Ansùgerlandene sikrer, at deres planer prioriterer
foranstaltninger til forbedring af markedseffektiviteten,
kvalitets- og sundhedsnormer og foranstaltninger til
skabelse af ny beskñftigelse i landdistrikterne i overensstemmelse med bestemmelserne om beskyttelse af
miljùet.
4.
Medmindre andet aftales med ansùgerlandet,
fremlñgges planen for landdistriktudvikling senest seks
måneder efter denne forordnings ikraftrñden.
5.
På grundlag af hvert ansùgerlands plan godkender Komissionen efter proceduren i artikel 50, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1260/1999 senest seks måneder
efter planens fremlñggelse et program for landbrug og
udvikling af landdistrikterne på betingelse af, at alle
relevante oplysninger foreligger. Kommissionen vurderer isñr den foreslåede plan med henblik på at konstatere, om den er i overensstemmelse med denne forordning.
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6.
Programmet kan om nùdvendigt revideres og
ñndres som fùlge af:
Ð den ùkonomiske og sociale udvikling, relevante nye
oplysninger og de konstaterede resultater af gennemfùrelsen af de pågñldende foranstaltninger, herunder resultaterne af overvågning og evaluering,
samt behovet for ñndring af de disponible stùttebelùb
Ð foranstaltninger truffet inden for rammerne af tiltrñdelsespartnerskabet og det nationale program
for indfùrelsen af den gñldende fñllesskabsret

L 161/91

De foranstaltninger, der finansieres på grundlag af
denne forordning, skal vñre i overensstemmelse med
Europaaftalernes bestemmelser, herunder bestemmelserne om gennemfùrelse af disse aftaler for så vidt
angår statsstùtte.
De foranstaltninger, der finansieres på grundlag af
denne forordning, skal vñre i overensstemmelse med
målene for den fñlles landbrugspolitik, herunder navnlig målene vedrùrende de fñlles markedsordninger og
Fñllesskabets strukturforanstaltninger. De må ikke
medfùre handelsmñssige forstyrrelser.

AFSNIT III

Ð en omfordeling af midlerne, jf. artikel 15.

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 5
Artikel 7

Forudgående vurdering, overvågning og evaluering
1.
For at vurdere effektiviteten underkastes stùtte til
foranstaltninger, der er omfattet af programmet, forudgående vurdering, midtvejsvurdering, lùbende overvågning og efterfùlgende evaluering med henblik på vurdering af resultater og virkninger i forhold til de fastlagte mål.
2.
Kommissionen og ansùgerlandet overvåger gennemfùrelsen af programmet. Denne overvågning foretages efter gensidigt aftalte procedurer.
Overvågningen foretages ved hjñlp af sñrlige fysiske,
miljùmñssige og finansielle indikatorer, der fastlñgges
og godkendes på forhånd.
Ansùgerlandene forelñgger senest ved udlùbet af de
fùrste seks måneder det fùlgende år Kommissionen
årlige statusrapporter, der skal indeholde mindst de
oplysninger, der er anfùrt i artikel 37 i forordning (EF)
nr. 1260/1999.
3.
Der nedsñttes et overvågningsudvalg for hvert
program for landdistriktudvikling i overensstemmelse
med artikel 35 i forordning (EF) nr. 1260/1999.

Artikel 6
Overensstemmelse
De foranstaltninger, hvortil der ydes fñllesskabsstùtte,
skal vñre i overensstemmelse med forpligtelserne inden
for rammerne af tiltrñdelsespartnerskabet og forenelige med principperne i det nationale program for indfùrelse af den gñldende fñllesskabsret.

Midler
1.
Der ydes fñllesskabsbistand i henhold til denne
forordning i perioden 2000±2006. De årlige tildelinger
bevilges af budgetmyndigheden inden for rammerne af
de finansielle overslag.
2.
Fñllesskabets finansielle bidrag til gennemfùrelsen af programmet for landdistriktudvikling ydes i
form af forskud, delfinansiering og finansiering efter
principperne i artikel 30 i forordning (EF) nr. 1260/
1999.
Betalingerne af finansiel bistand kan tage form af forskud til gennemfùrelse af programmet og betalinger
vedrùrende afholdte udgifter.
3.
Den finansielle tildeling til hvert ansùgerland til
fùrtiltrñdelsesstùtte i henhold til dette instrument
baseres på fùlgende objektive kriterier:
Ð landbrugsbefolkningens stùrrelse
Ð landbrugsarealet
Ð bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger i
kùbekraft
Ð sñrlige lokale forhold.
4.
For den i artikel 4, stk. 2, anfùrte periode kan
indtil 2 % af den årlige tildeling af midler anvendes til
finansiering af foranstaltninger truffet på Kommissionens initiativ med henblik på forundersùgelser, udvekslingsbesùg, evalueringer og kontrol.
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Artikel 8

Artikel 10

Satser for Fñllesskabets bidrag

Nedsñttelse, suspension og ophñvelse af stùtten

1.
Fñllesskabets bidrag kan udgùre indtil 75 % af
de samlede stùtteberettigede offentlige udgifter.

1.
Hvis gennemfùrelsen af en foranstaltning ikke
synes at berettige nogen del af det tildelte finansieringsbidrag, foretager Kommissionen en passende
undersùgelse af sagen, isñr ved at anmode ansùgerlandet eller de myndigheder, det har udpeget til at gennemfùre foranstaltningen, om at fremsñtte deres
bemñrkninger inden for en bestemt frist.

For de i artikel 2, sidste led, og artikel 7, stk. 4,
omhandlede foranstaltninger kan Fñllesskabets bidrag
til finansieringen udgùre indtil 100 % af de samlede
stùtteberettigede omkostninger.
2.
For indtñgtsskabende investeringer kan den
offentlige stùtte udgùre indtil 50 % af de samlede stùtteberettigede omkostninger, hvoraf Fñllesskabets
bidrag kan udgùre indtil 75 %. Fñllesskabets bidrag
skal under alle omstñndigheder vñre i overensstemmelse med de lofter for stùttesatser og kumulation, der
er fastsat for statsstùtte.
3.
Den finansielle stùtte og betalingerne udtrykkes i
euro.

2.
Efter denne undersùgelse kan Kommissionen nedsñtte eller suspendere stùtten til den pågñldende foranstaltning, hvis undersùgelsen bekrñfter, at der foreligger en uregelmñssighed eller en vigtig ñndring, der
påvirker karakteren af eller betingelserne for foranstaltningens gennemfùrelse, og som ikke har vñret
forelagt Kommissionen til godkendelse.
3.
Belùb, der skal tilbagebetales, fordi der er udbetalt for meget, overfùres til Kommissionen. Ikke-overfùrte belùb forhùjes med morarenter ifùlge finansforordningens bestemmelser.

Artikel 9
Artikel 11
Finansiel kontrol
1.
Den finansielle stùtte skal vñre i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i forordning
(EF) nr. 1258/1999.
Kommissionen gennemfùrer udgifterne i henhold til
denne forordning i overensstemmelse med finansforordningen vedrùrende De Europñiske Fñllesskabers
almindelige budget på grundlage af den finansierungsaftale, der indgås mellem Kommissionen og ansùgerlandet.

Kommissionen fordeler de disponible midler til ansùgerlandene til gennemfùrelse af artikel 7, stk. 2. Senest
tre måneder efter vedtagelsen af denne forordning
meddeler Kommissionen hvert enkelt ansùgerland sin
beslutning om den vejledende finansielle tildeling for
syv år.

AFSNIT IV

GENNEMFéRELSESBESTEMMELSER

2.
Kommissionen fastlñgger efter proceduren i
artikel 12 metoderne til forvaltning af programmet,
bestemmelserne om overvågning og kontrol af dets
gennemfùrelse, ordningerne til forebyggelse og kontrol
af uregelmñssigheder og procedurerne for tilbagebetaling af urigtigt udbetalte belùb. Fastlñggelsen af disse
foranstaltninger er en forudsñtning for godkendelsen
af programmet som omhandlet i artikel 4, stk. 5.
3.
Uden at det berùrer kontrolundersùgelser udfùrt
af modtagerlandene, kan Kommissionen og Revisionsretten ved deres egne ansatte eller behùrigt bemyndigede reprñsentanter udfùre tekniske eller finansielle
revisioner på stedet, herunder stikprùvekontroller og
endelige revisioner.

Artikel 12
1.
Kommissionen vedtager gennemfùrelsesbestemmelser til denne forordning efter proceduren i
artikel 50, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999.
2.
Kommissionen vedtager finansielle gennemfùrelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1258/1999. De skal specielt omfatte passende foranstaltninger til sikring af, at budgetdisciplinen overholdes.
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AFSNIT V

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 13
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Ð oplysning af offentligheden om Fñllesskabets rolle
i forbindelse med stùtten.
De i denne henseende påtñnkte forslag og trufne foranstaltninger meddeles Kommissionen.

Rapporter

Artikel 15

Kommissionen forelñgger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet, Det ékonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget en rapport om den stùtte, Fñllesskabet har ydet i henhold til denne forordning.

Ved tiltrñdelse af Den Europñiske Union mister et
land retten til stùtte i henhold til denne forordning.
Midler, der bliver disponible som fùlge af et ansùgerlands tiltrñdelse af Den Europñiske Union, omfordeles
til andre ansùgerlande, jf. artikel 1, stk. 1. Der skal
ved omfordelingen tages hensyn til ansùgerlandenes
behov for og evne til at absorbere stùtten samt til de
kriterier, der er fastsat i artikel 7, stk. 3.

I denne rapport anfùrer Kommissionen specielt, hvilke
fremskridt der er gjort med realiseringen af de i
artikel 1 omhandlede mål.

AFSNIT VI
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Rådet trñffer med kvalificeret flertal på forslag af
Kommissionen afgùrelse om den generelle fremgangsmåde for omfordelingen.
På baggrund af den i stk. 2 nñvnte afgùrelse fra Rådet
beslutter Kommissionen efter proceduren i artikel 12,
stk. 1, hvordan de disponible midler skal omfordeles
mellem de ùvrige modtagerlande.

Information og offentlighed
1.
De i artikel 4, stk. 5, omhandlede programmer
gùres til genstand for passende offentlig omtale i ansùgerlandene.
2.

Det gñlder isñr med hensyn til:

Ð oplysning af potentielle modtagere og relevante
organisationer om den bistand, der er til rådighed

Artikel 16
Ikrafttrñden
Denne forordning trñder i kraft på tredjedagen efter
offentliggùrelsen i De Europñiske Fñllesskabers
Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gñlder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfñrdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Rådets vegne
G. VERHEUGEN

Formand

