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DEN EUROPÆISKE FOND FOR
REGIONALUDVIKLING (EFRU)

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er et af den europæiske
samhørighedspolitiks vigtigste finansielle instrumenter. Dens formål er at bidrage til at
mindske forskellene mellem udviklingsniveauerne i de europæiske regioner og mindske
underudviklingen i de mindst begunstigede regioner. Der lægges særlig vægt på de regioner,
der lider under alvorlige og varige naturbetingede eller demografiske ulemper, såsom de
nordligste, meget tyndtbefolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og
bjergområder.

RETSGRUNDLAG

Artikel 174-178 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond,
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om
investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006.

MÅL

Artikel 176 i TEUF fastsætter, at formålet med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling er
at udligne de største regionale skævheder i Unionen. Den opnår dette mål gennem støtte til:
— udvikling og strukturtilpasning af udviklingsmæssigt tilbagestående regioner

— omstilling i industriområder i tilbagegang.

Efter en række revisioner af deres bestemmelser har EFRU, Den Europæiske Socialfond (ESF)
og Samhørighedsfonden to centrale mål for perioden 2014-2020, nemlig:
— investering i vækst og arbejdspladser med henblik på at styrke arbejdsmarkedet og

regionale økonomier

— europæisk territorialt samarbejde med henblik på at styrke grænseoverskridende,
tværnationalt og interregionalt samarbejde inden for EU.

De midler, der tildeles til det første mål, vil blive fordelt inden for tre forskellige kategorier af
regioner:
— mere udviklede regioner med et BNP pr. indbygger på over 90 % af EU-gennemsnittet
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— overgangsregioner med et BNP pr. indbygger på mellem 75 % og 90 % af EU-
gennemsnittet og

— mindre udviklede regioner med et BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling støtter ligeledes bæredygtig byudvikling.
Mindst 5 % af EFRU-beløbsrammen for hver medlemsstat skal øremærkes til integrerede
foranstaltninger i forbindelse med bæredygtig byudvikling, som skal imødegå de økonomiske,
miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer, der påvirker byområder.
Detaljerede oplysninger om allokeringen og den fremtidige brug af EFRU-midler fastsættes i
partnerskabsaftalerne. Det er strategidokumenter, som udarbejdes af den enkelte medlemsstat
med bistand fra regionale myndigheder og arbejdsmarkedets parter.

TEMATISK KONCENTRATION

Eftersom EFRU bidrager til Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv
vækst, skal den lægge vægt på de prioriteter, der er anført i strategien. De vigtigste prioriter er:

a. forskning og innovation

b. informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

c. små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

d. fremme af en kulstoffattig økonomi.

Koncentrationsgraden for disse prioriteter varierer afhængigt af den regionskategori, der
modtager støtte. Mere udviklede regioner skal allokere mindst 80 % af deres EFRU-midler til
mindst to af disse prioriteter og mindst 20 % til den kulstoffattige økonomi. Overgangsregioner
skal allokere mindst 60 % af deres EFRU-midler til mindst to af disse prioriteter og mindst 15 %
til den kulstoffattige økonomi. Mindre udviklede regioner skal allokere mindst 50 % af deres
EFRU-midler til mindst to af disse prioriteter og mindst 12 % til den kulstoffattige økonomi.

BUDGET- OG FINANSBESTEMMELSER

I perioden 2014-2020 vil EU allokere mere end 325 mia. EUR (i 2011-priser) til
samhørighedspolitikken, herunder næsten 256 mia. EUR til to strukturfonde, nemlig EFRU og
ESF. Det vil blive besluttet i hver enkelt medlemsstat, hvor stor en andel af dette budget der
skal afsættes til EFRU.

EFRU og ESF EFRU

Investeringer i vækst og arbejdspladser
Europæisk
territorialt
samarbejde

Mindre udviklede
regioner Overgangsregioner

Særlig allokering
til regioner i
den yderste periferi
og tyndtbefolkede
regioner

Mere udviklede
regioner

164 279 32 085 1 387 49 271 8 948

Kilde: Europa-Kommissionen (mia. EUR, i 2011-priser).
Omfanget af den nødvendige samfinansiering af projekter, der finansieres af EFRU, tilpasses
udviklingen i de berørte regioner. I de mindre udviklede regioner (og regioner i den yderste
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periferi) kan EFRU finansiere op til 85 % af projektudgifterne. I overgangsregionerne kan op
til 60 % og i de mere udviklede regioner op til 50 % af projektudgifterne dækkes.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Takket være de nye bestemmelser, der er indført med Lissabontraktaten, indtager Parlamentet
en position på lige fod med Kommissionen og Rådet for så vidt angår udarbejdelse af
ny lovgivning vedrørende strukturfondene. EFRU-forordningen for perioden 2014-2020 var
underlagt den almindelige lovgivningsprocedure, hvor Parlamentet har fulde rettigheder til at
foreslå ændringer. Under forhandlingerne om EU's samhørighedspolitik for perioden 2014-2020
lykkedes det Parlamentet at øge graden af fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af
bestemmelserne om tematisk koncentration og investeringsprioriteter. Det har desuden styrket
den støtte, der ydes af EFRU til byer og integrerede bypolitikker.
Det ny lovgivningsforslag af 14. september 2016 om midtvejsgennemgangen/-revisionen af den
flerårige finansielle ramme (FFR) for årene 2014-2020 (COM(2016)0603) bør give Parlamentet
mulighed for at genoverveje prioriteterne for de tilbageværende år under den finansielle ramme
for 2014-2020.
Dette nye lovgivningsforslag indbefatter en revision af den flerårige finansielle ramme
med henblik på at bidrage til to af dens primære målsætninger: forenkling og fleksibilitet
for modtagere af EU-midler. Forslaget omfatter forbedringer med hensyn til de forenklede
omkostningsmuligheder i forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden,
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond.
Jacques Lecarte
11/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0603
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