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KORTFATTAD MOTIVERING

Sammanhållningspolitiken utgör ett av de huvudsakliga investeringsverktygen till stöd för 
unionens centrala prioriteringar i Europa 2020-strategin. Enligt artiklarna 174 och 176 i 
EUF-fördraget är syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) att minska 
klyftan mellan olika regioners utvecklingsnivå och den eftersläpning som drabbar mindre 
gynnade regioner. Följaktligen måste dess åtgärder huvudsakligen vara inriktade på de länder 
och regioner där behoven är störst.

Enligt kommissionens förslag ska Eruf under perioden 2014–2020 stödja regional och lokal 
utveckling genom samfinansiering av investeringar avseende FoU och innovation, 
klimatförändringar och miljö, företagsstöd till små och medelstora företag, tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, telekom-, energi- och transportinfrastruktur, vård- och 
utbildningsinfrastruktur, social infrastruktur samt hållbar stadsutveckling. Föredraganden 
anser emellertid att verksamheter med anknytning till både turism och kulturarv borde 
avspeglas bättre i förordningen.

För att garantera en bättre koncentration i fråga om Eruf-stödet till EU:s prioriteringar, i 
enlighet med vad som anges i Europa 2020-strategin, föreslår kommissionen en tematisk 
koncentration samtidigt som man beaktar de olika utvecklingsnivåerna. Föredraganden ställer 
sig bakom behovet av att undvika dubbla insatser samt den splittring och otillräckliga 
prioritering som tidigare har begränsat mervärdet av EU:s investeringar. Särskilt vid en 
tidpunkt då resurserna är knappa är tematisk koncentration och fastställande av 
investeringsprioriteringar, i enlighet med målen för Europa 2020-strategin, väsentligt.

Enligt förslaget till förordning ska inriktningen på hållbar stadsutveckling ökas, i synnerhet 
genom öronmärkning av minst 5 procent av Erufs tillgångar för hållbar stadsutveckling. 
Föredraganden välkomnar denna ökade inriktning.

Erufs budgetram för perioden 2014–2020 nämns inte i förslaget till förordning om Eruf, utan i 
det förslag till förordning där de gemensamma bestämmelserna för alla fonder fastställs 
[GSR].1 Enligt artikel 84.1 i det senare förslaget ska 96,52 procent av struktur- och 
sammanhållningsfondernas samlade anslag, dvs. 324,3 miljarder euro (i 2011 års fasta priser), 
gå till målet Investering för tillväxt och sysselsättning. Av dessa 324,3 miljarder euro anslås 
68,7 miljarder euro (i 2011 års fasta priser) till Sammanhållningsfonden. Dessutom föreslår 
kommissionen minimiandelar för Europeiska socialfonden (ESF) för varje enskild 
regionkategori, vilket innebär en minsta samlad andel för ESF på 25 procent av den totala 
budget som anslås till struktur- och sammanhållningsfonderna, dvs. 84 miljarder euro. 
Följaktligen kommer högst 183,3 miljarder euro att finnas tillgängliga för Eruf under perioden 
2014–2020. Detta innebär en minskning jämfört med perioden 2007–2013. Föredraganden 
beklagar att budgetramen för sammanhållningspolitik har krympt och att budgetanslaget till 
Eruf följaktligen har minskat. 

                                               
1 COM(2011)0615.
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I miljarder euro, 2011 års fasta 
priser

Flerårig 
budgetram 2007–
2013

Flerårig 
budgetram 2014–
2020

Förändring

Eruf 203 183 - 10 %
ESF 78 84 + 8 %
Sammanhållningsfonden  71 69 – 3 %
Totalt 354 336 – 5,3 %
På grund av avrundning kan det hända att beloppen inte når ända upp till de angivna totalbeloppen.

Emellertid beror det totala anslaget till sammanhållningspolitiken på det slutliga 
förhandlingsresultatet. Det kan inte fastställas förrän en överenskommelse uppnåtts avseende 
förslaget till förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020. 
Dessutom vill föredraganden betona den övertygelse som parlamentet gav uttryck för i sin 
resolution av den 8 juni 2011 om att ”en ökning av resursnivån för nästa fleråriga budgetram 
med fem procent jämfört med 2013 års nivå” behövs och om att ”de belopp som avsatts” för 
sammanhållningspolitik ”i den nuvarande budgetperioden åtminstone bör bibehållas under 
nästa period” vilket uppenbarligen inte kommer att ske.

Vad gäller andra bestämmelser med budgetkonsekvenser välkomnar föredraganden 
kommissionens strävan efter förenkling i förordningen om gemensamma bestämmelser2.
Föredraganden betonar dessutom medlemsstaternas ansvar när det gäller att stödja detta 
förenklingsarbete.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet erinrar om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Parlamentet 
upprepar att det krävs tillräckliga 
ytterligare resurser i nästa fleråriga 
budgetram för att unionen ska kunna 

                                               
2 COM(2011)0615.
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uppfylla de befintliga politiska 
prioriteringarna och de nya uppgifter som 
föreskrivs i Lissabonfördraget samt 
reagera vid oförutsedda händelser. 
Parlamentet påpekar att även om 
resursnivån för nästa fleråriga budgetram 
ökar med minst 5 % jämfört med nivån 
för 2013 kan endast ett begränsat bidrag 
ges till uppnåendet av unionens 
överenskomna mål och åtaganden samt 
principen om solidaritet inom unionen. 
Parlamentet uppmanar rådet – om det 
inte delar denna uppfattning – att tydligt 
visa vilka av dess politiska prioriteringar 
eller projekt som skulle kunna överges 
helt och hållet trots deras dokumenterade 
europeiska mervärde.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(011)0266.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet erinrar särskilt 
om att parlamentet i samma resolution 
betonar att ”en framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver 
tillräcklig finansiering” och drar 
slutsatsen att ”de belopp som avsatts för 
den under den nuvarande budgetperioden 
åtminstone bör bibehållas under nästa 
period”.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(-1) I sin resolution av den 8 juni 2011 om 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla betonade 
Europaparlamentet ”det europeiska 
mervärdet av sammanhållningspolitiken, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
tillväxt och sysselsättning, ett viktigt 
verktyg för konvergens, hållbar utveckling 
och solidaritet och ett av unionens 
viktigaste, synligaste och mest 
framgångsrika politiska områden i 
årtionden”. Parlamentet påpekade 
emellertid att en modern 
sammanhållningspolitik måste vidta ett 
antal strukturella reformer, framför allt i 
fråga om förenklingar, och bemöta de 
viktigaste utmaningarna som unionen 
står inför och främja synergieffekter med 
annan politik och med andra instrument 
på plats. Parlamentet uttryckte sin 
övertygelse om att EU:s 
sammanhållningspolitik också i framtiden 
bör omfatta hela EU och ge alla 
EU:s regioner tillgång till resurser, 
erfarenheter och bistånd.

Motivering

Punkt 64 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011, ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(-1a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
betonade Europaparlamentet att en 
framgångsrik och stärkt 
sammanhållningspolitik behöver lämplig 
finansiering och att de belopp som avsatts 
under den nuvarande budgetperioden 
åtminstone bör bibehållas under nästa 
period för att påskynda insatserna för att 
minska skillnaderna i utveckling mellan 
EU:s regioner. Kommissionen föreslår 
emellertid en minskning av de samlade 
anslagen för sammanhållningspolitik 
med 5,3 % jämfört med anslagen för 
2007–2013. Enligt kommissionens förslag 
ska högst 183 miljarder EUR anslås till 
Eruf, vilket innebär en minskning med 
10 % jämfört med perioden 2007–2013.

Motivering

Punkt 67 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011, ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”, kompletterat med 
beloppen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar. 
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar. 

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020-
strategin, så att man säkerställer en större 
koncentration av Eruf-stöd till unionens 
prioriteringar. Beroende på vilken 
regionkategori som stödet ges till, bör det 
koncentreras på forskning och innovation, 
små och medelstora företag samt åtgärder 
för minskade klimatförändringar. Behovet 
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Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–2013 var lägre än 75 % 
av BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

av samordning med EU:s befintliga 
instrument och program inom 
ovannämnda områden bör 
uppmärksammas särskilt.
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–2013 var lägre än 75 % 
av BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
om Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1 påminde 
Europaparlamentet om att enligt 
artikel 195 i Lissabonfördraget är 
turismen ett nytt behörighetsområde för 
EU enligt Lissabonfördraget, vilket därför 
också bör speglas i nästa fleråriga 
budgetram. Parlamentet underströk 
hållbar turisms viktiga bidrag till den 
europeiska ekonomin och ansåg att den 
europeiska turismstrategin bör syfta till 
att öka sektorns konkurrenskraft, främja 
samarbete mellan de nationella, regionala 
och lokala myndigheterna och stödjas 
med tillräcklig finansiering för nästa 
period. Eruf bör stödja verksamhet som är 
relevant för turismdimensionen.
_______________
1 Antagna texter, P7_TA(011)0266.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) I sin resolution av den 8 juni 2011 
uttryckte Europaparlamentet sin 
övertygelse om att stadsområden – i 
egenskap av platser med stora utmaningar 
(arbetslöshet, socialt utanförskap,
miljöförstöring och invandring) – kan 
spela en viktig roll för den regionala 
utvecklingen och bidra till att de 
ekonomiska och sociala skillnaderna kan 
hanteras på plats. Parlamentet betonade 
därför behovet av ett öppnare och mer 
koncentrerat synsätt på 
sammanhållningspolitikens 
stadsdimension, samtidigt som 
balanserade villkor för utveckling av 
synergi i stadsområden, förorter och 
landsbygdsområden garanteras. Inom 
ramen för en hållbar stadsutveckling anses 
det följaktligen nödvändigt att stödja 
integrerade åtgärder för att tackla de såväl 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga som 
samhälleliga utmaningar som påverkar 
stadsområdena samt att fastställa ett 
förfarande för att fastställa förteckningen 
över städer som omfattas av åtgärderna och 
de finansiella anslag som avsätts för dessa 
åtgärder.

Motivering

Punkt 70 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011, ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(9a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
konstaterade Europaparlamentet att 
särskild hänsyn enligt fördraget ska tas 
till landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, såsom de nordligaste 
regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner,
gränsregioner och bergsregioner samt de 
yttersta randområdena. Parlamentet 
uttryckte sin övertygelse om att dessa 
regioners resurser och kapacitet kan spela 
en betydande roll för EU:s 
konkurrenskraft i framtiden och betonade 
därför att de områden som står inför 
dessa utmaningar bör uppmärksammas 
även i budgetramen för 2014–2020. 
Parlamentet ansåg att en särskild strategi 
måste utarbetas för regioner med 
permanenta nackdelar, vilket anges i 
parlamentets resolution av den 
22 september 2010.

Motivering

Punkt 71 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011, ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(11) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom att man 
undantagsvis utvidgar Erufs 

(11) De yttersta randområdena måste ägnas 
särskild uppmärksamhet genom att man 
undantagsvis utvidgar Erufs 
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tillämpningsområde till att omfatta 
driftsstöd, för att kompensera för de extra 
kostnader som förorsakas av områdenas 
särskilda ekonomiska och sociala situation, 
vilken ytterligare försvåras av de faktorer 
som anges i artikel 349 i fördraget, 
nämligen deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter. 
Kombinationen av dessa faktorer av 
bestående natur hämmar allvarligt 
områdenas utveckling. För att stödja 
utvecklingen av befintliga och nya 
ekonomiska verksamheter bör minst 50 % 
av de särskilda tilläggsanslagen användas 
till insatser som bidrar till diversifieringen 
och moderniseringen av ekonomierna i de 
yttersta randområdena.

tillämpningsområde till att omfatta 
driftsstöd, för att kompensera för de extra 
kostnader som förorsakas av områdenas 
särskilda ekonomiska och sociala situation, 
vilken ytterligare försvåras av de faktorer 
som anges i artikel 349 i fördraget, 
nämligen deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng-
och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter. 
Kombinationen av dessa faktorer av 
bestående natur hämmar allvarligt 
områdenas utveckling. För att stödja 
utvecklingen av befintliga och nya 
ekonomiska verksamheter bör minst 50 % 
av de särskilda tilläggsanslagen användas 
till insatser som bidrar till diversifieringen 
och moderniseringen av ekonomierna i de 
yttersta randområdena. I synnerhet bör 
synergier underlättas mellan Eruf och 
ramprogrammet för forskning och 
utveckling, i syfte att stärka utvecklingen i 
regionerna i de yttersta randområdena 
och komma till rätta med 
underutnyttjandet av forskningsmedel.

Motivering

Punkt 5 i yttrandet från budgetutskottet till utskottet för regional utveckling över 
sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med 
Europa 2020-strategin (2011/2195(INI)).

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

(11a) Programmet måste kännetecknas av 
sund ekonomisk förvaltning, genomföras 
så effektivt och användarvänligt som 
möjligt och samtidigt garantera ett tydligt 
rättsläge och vara tillgängligt för alla 
deltagare. Sammanhållningsfondens 
verksamhet genomförs inom ramen för 
delad förvaltning och medlemsstaterna 
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bör därför låta bli att lägga till ytterligare 
bestämmelser som gör 
resursanvändningen svårare för 
stödmottagaren.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]:

Eruf ska stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen], samtidigt som 
synergier och komplementaritet med 
relevanta unionsprogram och 
unionsinstrument garanteras:

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring, social 
innovation och offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,

b) främja företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, produkt- och 
tjänsteutveckling, tekniköverföring,
miljöeffektiv innovation, social innovation, 
den kulturella och den kreativa sektorn 
och offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och 
öppen innovation genom smart 
specialisering,
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