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KORTFATTAD MOTIVERING

Sammanhållningspolitiken är det viktigaste investeringsinstrumentet för stöd till unionens 
huvudprioriteringar i Europa 2020-strategin. Europeiskt territoriellt samarbete är ett av 
sammanhållningspolitikens mål och bildar en ram för genomförandet av gemensamma 
åtgärder och politiskt utbyte mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå i olika 
medlemsstater eller mellan gränsregioner i stater utanför EU. Detta är särskilt viktigt med 
tanke på att de utmaningar som medlemsstaterna och regionerna står inför i allt högre grad 
sträcker sig över nationella och regionala gränser och därför kräver gemensamma 
samarbetsåtgärder på lämplig territoriell nivå. Det europeiska territoriella samarbetet kan 
också ge ett betydande bidrag till att främja Lissabonfördragets mål om territoriell 
sammanhållning. 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om en särskild juridisk grund för Erufs 
(Europeiska regionala utvecklingsfonden) bidrag till det europeiska territoriella samarbetet. 
Detta följer Europaparlamentets krav och bör leda till att man tar mer hänsyn till det 
europeiska territoriella samarbetets specifika egenskaper inom i synnerhet flerstatsstrategin.

Enligt kommissionens förslag kommer det europeiska territoriella samarbetet att ge stöd till 
tre typer av samarbete: gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete. Det 
transnationella samarbetet kommer att vara särskilt betydelsefullt för att stärka den 
territoriella sammanhållningen inom EU, samt de nyligen lanserade strategierna för 
makroregioner och havsområden. Det interregionala samarbetet mellan EU-regioner (och vid 
behov även med tredjeländer) syftar till att stärka erfarenhetsutbytet rörande genomförandet 
av sammanhållningspolitiken, i synnerhet genom spridning av god praxis.

För samarbetet med regioner från tredjeländer som omfattas av det Europeiska 
grannskapsinstrumentet eller instrumentet för stöd inför anslutningen kommer 
Eruf-finansieringen att komplettera medlen från dessa instrument. För detta krävs dock att 
programmen fungerar väl, vilket inte alltid har varit fallet under de senaste åren. 

Kommissionen föreslår att den europeiska territoriella sammanhållningen tilldelas 
3,48 procent av den totala finansieringsramen för sammanhållningspolitiken, vilket skulle 
innebära 11,7 miljarder euro (fasta priser 2011). Detta är en ökning jämfört med den 
nuvarande programperioden. 
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(Miljarder euro – fasta priser 
2011)

Flerårig 
budgetram
2007–2013

Kommissionens 
förslag

Flerårig budgetram 
2014–2020

Förändring %

Konvergensregioner
Eruf, ESF

202,9 162,6 - 20 %

Utfasningsregioner 
(konvergens) + 

infasningsregioner 
(konkurrenskraft) 2007–2013 
Övergångsregioner 2014–2020

(Eruf +ESF)

25,9 38,9 +50 %

Konkurrenskraftsregioner/mer 
utvecklade regioner 

(Eruf +ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Territoriellt samarbete
(Eruf)

8,9 11,7 +31 %

Sammanhållningsfonden 71 68,7 - 3 %
Extra anslag för de yttersta 
randområdena och regioner 

med mycket låg 
befolkningstäthet 2014–2020

(Eruf) 

0,9

TOTALT 354 336 -5,3 %

Föredraganden välkomnar denna föreslagna ökning. Ökningen är dock beroende av det 
slutliga resultatet av förhandlingarna om hela budgetramen för sammanhållningspolitiken, och 
de 3,48 procent som anges i artikel 4 i lagförslaget är bara en indikation till 
budgetmyndigheten. Denna ram kan inte fastställas innan en överenskommelse har nåtts om 
lagstiftningsförslaget om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020. Föredraganden vill 
också understryka Europaparlamentets ståndpunkt i resolutionen av den 8 juni 2011 om att 
”åtminstone fem procents ökning av resurserna är nödvändiga för nästa fleråriga budgetram” 
jämfört med 2013 års nivå, och att ”de belopp som avsatts för sammanhållningspolitiken 
under den nuvarande budgetperioden åtminstone bör bibehållas under nästa period”, vilket 
tydligen inte är fallet.

Föredraganden välkomnar dessutom kommissionens försök att förenkla, i synnerhet genom de 
finansieringsmöjligheter som användandet av schablonbelopp innebär. Föredraganden 
understryker vidare att flerstatsdimensionen gör det särskilt viktigt med förenklingar för det 
europeiska territoriella samarbetet på både EU-nivå och nationell nivå. Mottagarna kan 
behöva tillämpa olika regler från EU, från en eller flera medlemsstater och eventuellt även 
från tredjeländer. Föredraganden påminner medlemsstaterna om behovet av att undvika 
motsättningar och inkonsekvenser mellan de regler de inför och EU:s regler samt att undvika 
att öka den administrativa bördan för mottagarna. Sund ekonomisk förvaltning och insyn är 
också mycket viktigt.
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Slutligen understryker föredraganden att på grund av det europeiska territoriella samarbetets 
specifika egenskaper och komplicerade natur föreslår kommissionen att man gör ett undantag 
och tillämpar n+3-reglen för återtagande.

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 påpekar att den 
finansieringsram som specificeras i 
lagstiftningsförslaget bara utgör en 
vägledning för den lagstiftande 
myndigheten och att denna ram inte kan 
fastställas förrän en överenskommelse 
nåtts om lagstiftningsförslaget om den 
fleråriga budgetramen för åren 2014–
2020.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner 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 utan tillräckliga ytterligare 
resurser i den fleråriga budgetramen 
kommer unionen inte att kunna uppfylla 
de befintliga politiska prioriteringarna för 
de nya uppgifter som föreskrivs i 
Lissabonfördraget och än mindre reagera 
vid oförutsedda händelser. Parlamentet 
påpekar också att om resursnivån för 
nästa fleråriga budgetram ökar med minst 
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5 % jämfört med nivån för 2013, kan 
endast ett begränsat bidrag ges till 
uppnåendet av unionens överenskomna 
mål och åtaganden samt till 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(2011)0266.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl - 1 (nytt)

Kommissionens förslag 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, betonar 
Europaparlamentet ”det europeiska 
mervärdet av sammanhållningspolitiken, 
eftersom denna politik utgör en 
väletablerad mekanism för att skapa 
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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 påpekar 
emellertid att en modern 
sammanhållningspolitik måste omfatta ett 
antal strukturella reformer, framför allt 
när det gäller förenklingar, och möta de 
viktigaste utmaningarna som unionen 
står inför och främja synergieffekter med 
annan politik och andra instrument på 
plats. Parlamentet är övertygat om att den 
europeiska sammanhållningspolitiken bör 
fortsätta att omfatta hela EU och erbjuda 
resurser, erfarenheter och stöd till alla 
EU-regioner.”

Motivering

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

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I sin resolution av den 8 juni 2011 
påminde Europaparlamentet om att 
sammanhållningspolitiken hade fått ökad 
betydelse genom att Lissabonfördraget 
hade trätt i kraft och den territoriella 
sammanhållningen hade förankrats i 
detta fördrag, samt ansåg med anledning 
av detta att alla former av territoriellt 
samarbete (gränsöverskridande, 
interregionalt och transnationellt) måste 
stärkas. Parlamentet underströk att man 
även måste upprätta makroregionala 
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samarbeten och strategier.

Motivering

Punkt 65 i Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2011 med titeln Investering i 
framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att öka det mervärde som unionens 
sammanhållningspolitik kan ge bör de 
särskilda bestämmelserna leda till 
betydande förenklingar för alla berörda 
nivåer, dvs. stödmottagare, 
programmyndigheter, deltagande 
medlemsstater och tredjeländer samt 
kommissionen.

(3) För att öka det mervärde som unionens 
sammanhållningspolitik kan ge i allmänhet 
och för att beakta flerstatsdimensionen i 
det europeiska territoriella samarbetet bör 
de särskilda bestämmelserna leda till 
betydande förenklingar för alla berörda 
nivåer, dvs. stödmottagare, 
programmyndigheter, deltagande 
medlemsstater och tredjeländer samt 
kommissionen, eftersom mottagarna kan 
behöva tillämpa olika regler från EU, 
från en eller flera medlemsstater och 
eventuellt även från tredjeländer.
Framför allt ska man undvika 
inkonsekvenser mellan dessa olika regler 
samt undvika att öka den administrativa 
bördan.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Objektiva kriterier bör fastställas för 
hur stödberättigande regioner och områden 
väljs ut. I detta syfte bör identifieringen av 

(8) Objektiva och transparenta kriterier 
bör fastställas för hur stödberättigande 
regioner och områden väljs ut. I detta syfte 
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stödberättigande regioner och områden på 
unionsnivå grunda sig på regionernas 
gemensamma klassificeringssystem som 
inrättats genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av 
den 26 maj 2003 om inrättande av en 
gemensam nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (Nuts).

bör identifieringen av stödberättigande 
regioner och områden på unionsnivå 
grunda sig på regionernas gemensamma 
klassificeringssystem som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om 
inrättande av en gemensam nomenklatur 
för statistiska territoriella enheter (Nuts).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Urvalet av tematiska mål bör 
begränsas i syfte att maximera 
sammanhållningspolitikens verkningar i 
hela unionen. Koncentrationen inom 
mellanregionalt samarbete bör dock 
återspeglas i syftet för varje insats, inte 
som en begränsning av antalet tematiska 
mål, för att få ut så mycket som möjligt av 
det mellanregionala samarbetet för att 
stärka sammanhållningspolitikens 
ändamålsenlighet inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning och målet 
Europeiskt territoriellt samarbete.

(16) Urvalet av tematiska mål bör 
begränsas i syfte att maximera 
sammanhållningspolitikens verkningar i 
hela unionen. Koncentrationen inom 
mellanregionalt samarbete bör dock 
återspeglas i syftet för varje insats, inte 
som en begränsning av antalet tematiska 
mål, för att få ut så mycket som möjligt av 
det mellanregionala samarbetet för att 
stärka sammanhållningspolitikens 
ändamålsenlighet inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning och målet 
Europeiskt territoriellt samarbete. Vid 
arbetet med att uppnå programmets mål 
och för att samtidigt säkerställa en 
optimal användning av de ekonomiska 
resurserna bör man ha som rättesnöre att 
genomförandet ska bli effektivare och 
pengarna användas bättre.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Eftersom flera medlemsstater deltar är 
den allmänna regeln i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen] om att 

(25) Eftersom flera medlemsstater deltar är 
den allmänna regeln i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen] om att 
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varje medlemsstat antar sina nationella 
regler för stödberättigande inte lämplig för 
målet Europeiskt territoriellt samarbete. På 
grundval av erfarenheterna från 
programperioden 2007–2013 bör en klar 
hierarki fastställas för reglerna om 
stödberättigande och en övergång till 
gemensamma regler för stödberättigande 
framhävas.

varje medlemsstat antar sina nationella 
regler för stödberättigande inte lämplig för 
målet Europeiskt territoriellt samarbete. På 
grundval av erfarenheterna från 
programperioden 2007–2013 bör en klar 
hierarki fastställas för reglerna om 
stödberättigande och en övergång till 
gemensamma regler för stödberättigande 
framhävas; dessutom bör man undvika 
inkonsekvenser mellan 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../2012 om 
[finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget], grundförordningen och 
nationella bestämmelser.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För aspekter som inte täcks av de regler 
för stödberättigande som fastställs i 
artiklarna 55–61 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen], förordning 
(EU) nr .../2012 [Eruf-förordningen] eller 
denna förordning eller som antas med stöd 
av dem, eller som fastställs av 
övervakningskommittén, ska de nationella 
reglerna i det land där utgiften uppstår 
gälla.

3. För aspekter som inte täcks av de regler 
för stödberättigande som fastställs i 
artiklarna 55–61 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen], förordning 
(EU) nr .../2012 [Eruf-förordningen], 
Europaparlamentets och rådets 
förordning .../2012 om [finansiella 
bestämmelser för unionens årliga budget]
eller denna förordning eller som antas med 
stöd av dem, eller som fastställs av 
övervakningskommittén, ska de nationella 
reglerna i det land där utgiften uppstår 
gälla och ska varken motsäga unionens 
bestämmelser eller tillfoga mottagaren en 
oproportionerlig börda.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 113.1 och 113.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska medlemsstater 
som deltar i ett samarbetsprogram utse en 
enda förvaltningsmyndighet, och med 
avseende på artikel 113.4 i den 
förordningen en enda revisionsmyndighet, 
vilka ska vara belägna i samma 
medlemsstat.

1. I enlighet med artikel 113.1 och 113.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska medlemsstater 
som deltar i ett samarbetsprogram 
utnämna en enda förvaltningsmyndighet, 
och med avseende på artikel 113.4 i den 
förordningen en enda revisionsmyndighet, 
vilka ska vara belägna i samma 
medlemsstat.
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