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KORTFATTAD MOTIVERING

I förslaget till förordning definieras Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) 
uppgifter, vilka utgifter som är stödberättigade och stödets omfattning när det gäller målen för 
konvergens, regional konkurrenskraft och sysselsättning samt europeiskt regionalt samarbete. 
Dessa tre mål definieras i förslaget till förordning där de allmänna bestämmelserna för 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden fastställs liksom bestämmelser för 
förvaltningen och kontrollen av fonderna.

ERUF bidrar i stor utsträckning till gemenskapens investeringar i transportinfrastruktur, bland 
annat de transeuropeiska transportnäten (TEN-T), och till stödet till turism. Det är ur denna 
synvinkel som föredraganden har utarbetat denna motivering som kommenterar de ändringar 
som kan göras i förslaget till förordning. 

ERUF:s bidrag till transportsektorn under den senaste programperioden (2000–2006) har 
beräknats till 29 miljarder euro, vilket avsevärt överstiger de belopp som utbetalats genom 
budgetposten för TEN-T. I förslaget till förordning anges inte det belopp som ERUF skall 
anslå till transportprojekt och inte heller omfattningen av ERUF-budgeten i sin helhet. Detta 
kommer att beslutas i förbindelse med budgetplanen och budgetförfarandet.

Innehållet i förslaget till förordning

Föredraganden gläder sig över att både turism och transport ingår i de områden som skall få 
stöd genom ERUF för att konvergensmålet skall uppnås (artikel 4). Det är också glädjande att 
främjandet av rena transporter i städer, tillgång till transporter utanför större städer och 
förstärkning av sekundära nät, via bättre anslutningar till de transeuropeiska transportnäten 
och annan transportinfrastruktur prioriteras inom ramen för målet för regional konkurrenskraft 
och sysselsättning (artikel 4). I syfte att uppnå europeiskt regionalt samarbete kommer ERUF 
likaså att fokusera på bland annat företagsanda inom turismsektorn, minskad isolering, via 
bättre tillgång till transporter, investeringar i de transeuropeiska nätens gränsöverskridande 
sträckor med bättre lokal och regional tillgång till dessa och förbättrad sjösäkerhet (artikel 6). 
I vederbörligen motiverade fall kan slutligen finansiering på upp till tio procent av budgeten 
beviljas för gränsöverskridande insatser där ett av partnerländerna inte är medlem i EU.

Föreslagna ändringsförslag 

Den generella inriktningen i förslaget till förordning måste välkomnas. En fondspecifik 
förordning är utan tvivel nödvändig som komplement till den allmänna förordningen för 
fonderna. Föredraganden anser emellertid att det finns områden där de föreslagna ändringarna 
skulle bidra till större tydlighet och precision.

Trots att ERUF-stöd i vissa situationer kan ställas till förfogande för hamnar och för 
samarbete mellan kustområden hänvisas det inte specifikt till färjetrafik. ERUF-medlen kan 
främja sjösäkerheten men säkerheten inom andra transportsätt nämns inte. Anslag kan ställas 
till förfogande för turism i landsbygdsområden och i områden som är beroende av fisket, men 
turism nämns inte i samband med den urbana dimensionen (artikel 8). Stöd kan ges till 
godstransporter samt till startstöd inom transportbranschen i de yttersta randområdena 
(artikel 11), men i förslagets nuvarande form, inte i regioner med naturbetingade svårigheter.
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Föredragandens ändringsförslag gäller dessa frågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 10a (nytt)

(10a) ERUF bör uppmärksamma 
problemen med tillgänglighet för 
funktionshindrade personer när regionala 
utvecklingsprojekt utformas och 
genomförs, särskilt i samband med 
utbyggnad och modernisering av 
infrastruktur samt utveckling av 
transportnät, informationsnät och teknik, 
genom att ställa som villkor för tilldelning 
av medel att alla befintliga hinder 
avlägsnas och att inga nya hinder skapas 
för tillgängligheten.

Ändringsförslag 2
Skäl 11

(11) ERUF bör se till att synergieffekterna 
med stöden från Europeiska socialfonden 
och Sammanhållningsfonden utnyttjas. 
Fonden skall också se till att dess 
verksamheter kompletterar och ligger i linje 
med EU:s övriga politik.

(11) ERUF bör se till att synergieffekterna 
med Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden utnyttjas. Fonden 
skall också se till att dess verksamheter 
kompletterar och ligger i linje med EU:s 
övriga politik, med särskild tonvikt på den 
nya närområdespolitiken samt på 
utvidgnings- och energipolitiken. Det är 
därför nödvändigt att samordna de 
finansiella instrument som förvaltas av 
kommissionens generaldirektorat för 
regionalpolitik och kommissionens 
generaldirektorat för utvidgning samt att se 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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till att de finansiella instrumenten för 
medlemsstater och icke-medlemsstater 
kompletterar varandra och samverkar. 

Motivering

ERUF förvaltas av generaldirektoratet för regionalpolitik, medan Tacis och Cards sorterar 
under generaldirektoratet för utvidgning. Eftersom det förekommer skillnader i 
bestämmelserna för dessa verktyg kan gränsöverskridande och transnationella projekt inom 
och utanför gemenskapen ofta inte kopplas samman.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, stycke 2

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, i första 
hand satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, varaktig sysselsättning och en 
miljövänlig tillväxt.

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, i första 
hand 

– satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, varaktig sysselsättning och en 
miljövänlig tillväxt, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, icke-diskriminering och 
social integration,
– satsningar för att avlägsna de hinder som 
finns för funktionshindrade och andra 
personer med nedsatt rörlighet när det 
gäller tillgång till varor och tjänster genom 
att se till att tillgänglighet för dessa grupper 
är ett krav för att få medel från fonden.

Ändringsförslag 4
Artikel 4, led 5

5) Turism, inklusive ett tillvaratagande av 
natur- och kulturtillgångar som en potential 
för hållbar turism, skydd och hävdande av 
kulturarvet och dess möjligheter att bidra till 
en ekonomisk utveckling, stöd för bättre 
turismutbud via nya tjänster med bättre 
mervärde.

5) Turism, inklusive ett tillvaratagande av 
natur- och kulturtillgångar som en potential 
för hållbar turism som är tillgänglig för 
funktionshindrade, personer med 
långvariga eller bestående hälsoproblem 
och för äldre pensionärer, skydd och 
hävdande av kulturarvet och dess 
möjligheter att bidra till en ekonomisk 
utveckling, stöd för bättre turismutbud via 
nya tjänster med bättre mervärde och genom 
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främjande av en övergång till nya och mer 
hållbara former av turism.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, led 6

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät och integrerade 
strategier för rena transporter i städer, i syfte 
att bidra till bättre tillgång och kvalitet för 
passagerare och gods, bättre balans mellan 
olika transportmedel, intermodala system 
och mindre miljöpåverkan.

6) Transportinvesteringar, inklusive 
transeuropeiska nät, stora europeiska 
tekniska och logistiska projekt (exempelvis 
Galileo) och integrerade strategier för rena 
transporter i städer, särskilt när det gäller 
kollektivtrafik, i syfte att bidra till bättre 
tillgänglighet, i synnerhet för
funktionshindrade, personer med 
långvariga eller bestående hälsoproblem 
och för äldre pensionärer med låga 
inkomster, och kvalitet för passagerare och 
gods, bättre balans mellan olika 
transportmedel, intermodala system samt
mindre miljöpåverkan och färre 
trafikolyckor.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, led 8

8) Investeringar i utbildning, i syfte att bidra 
till attraktivare regioner med bättre 
livskvalitet.

8) Investeringar i utbildning, i syfte att bidra 
till attraktivare regioner med bättre 
livskvalitet, genom tillämpning av ny teknik 
(t.ex. digitala anteckningsblock) som 
underlättar distansutbildning.

Ändringsförslag 7
Artikel 4, led 9

9) Hälsa, inklusive investeringar för att få en 
bättre hälsovård som i sin tur bidrar till 
regional utveckling och bättre livskvalitet.

9) Hälsa, inklusive investeringar för att få en 
bättre hälsovård och bidra till lika tillgång 
till hälsovård, vilket i sin tur bidrar till 
regional utveckling och bättre livskvalitet.
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Ändringsförslag 8
Artikel 5, led 1, led a

a) höja den regionala kapaciteten i fråga om 
FoTU och innovation med direkt koppling 
till målen för den regionala ekonomiska 
utvecklingen, via stöd för industri- eller 
teknikspecifika kompetenscentra, 
tekniköverföring, prognoser för den tekniska 
utvecklingen och internationell 
benchmarking av åtgärder för att främja 
innovation, samt för samarbete mellan olika 
företag och gemensamma åtgärder i fråga 
om FoTU och innovation,

a) skapa och höja regional kapacitet i fråga 
om FoTU och innovation med direkt 
koppling till målen för den regionala 
ekonomiska utvecklingen, via stöd för 
industri- eller teknikspecifika 
kompetenscentra, tekniköverföring, 
prognoser för den tekniska utvecklingen och 
internationell benchmarking av åtgärder för 
att främja innovation, samt för samarbete 
mellan olika företag och gemensamma 
åtgärder i fråga om FoTU och innovation,

Ändringsförslag 9
Artikel 5, led 2, led a

a) stimulera investeringar för att återställa 
kontaminerade områden och marker, främja 
ny infrastruktur i samband med biologisk 
mångfald och Natura 2000 som bidrar till en 
hållbar ekonomisk utveckling och en 
diversifiering på landsbygden,

a) stimulera investeringar för att återställa 
kontaminerade områden och marker, främja 
ny infrastruktur i samband med biologisk 
mångfald och Natura 2000 som bidrar till en 
hållbar utveckling och en diversifiering på 
landsbygden, med åtgärder som bland 
annat inriktas på 
– turism, inklusive främjande av natur- och 
kulturtillgångarnas potential för utveckling 
av hållbar turism,
– stöd för att förbättra utbudet av 
turismtjänster genom nya tjänster med högt 
mervärde,
– skydd och förbättring av kulturarvet som 
stöd för ekonomisk utveckling,

Ändringsförslag 10
Artikel 5, led 2, led c

c) främja en ren kollektivtrafik i städerna, c) främja miljövänlig kollektivtrafik,
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Ändringsförslag 11
Artikel 5, led 3, led a

a) stärka sekundära nät, via bättre 
anslutningar till de transeuropeiska 
transportnäten, regionala 
järnvägsknutpunkter, flygplatser och 
hamnar, eller till multimodala plattformar, 
radiala järnvägsanslutningar till 
stambanorna, samt främja regionala och 
lokala vattenvägar i inlandet,

a) stärka sekundära nät, via bättre 
anslutningar till de transeuropeiska 
transportnäten, regionala 
järnvägsknutpunkter, flygplatser och 
hamnar, eller till multimodala plattformar, 
radiala järnvägsanslutningar till 
stambanorna, samt främja regionala och 
lokala vattenvägar i inlandet och även de 
färjeförbindelser som är nödvändiga för 
basförsörjningen på öarna,

Motivering

Främjandet av färjeförbindelser med gemenskapsmedel får inte påverka de 
marknadsekonomiska konkurrensförhållandena och bör därför begränsas till att omfatta 
basförsörjning. 

Ändringsförslag 12
Artikel 6, led 1, led b

b) uppmuntra skydd och gemensam vård av 
miljön,

b) uppmuntra skydd och gemensam vård av 
miljön samt förebyggande av risker i 
naturen,

Motivering

Förebyggande av risker i naturen har en klart gränsöverskridande dimension och bör också 
kunna omfattas av ERUF-åtgärder.

Ändringsförslag 13
Artikel 6, led 1, led d

d) utveckla samarbete, kapacitet och 
gemensamt användande av infrastrukturer, 
t.ex. i fråga om hälsovård, kultur och 
utbildning.

d) utveckla samarbete, kapacitet och 
gemensamt användande av och tillgång till
infrastrukturer, t.ex. i fråga om hälsovård, 
kultur och utbildning.
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Ändringsförslag 14
Artikel 6, led 1, stycke 2

Dessutom kan ERUF medverka till att 
främja en integrerad och gränsöverskridande 
arbetsmarknad, sysselsättningsinitiativ, 
jämställdhet, utbildning och social 
tillhörighet, samt gemensamma personal-
och materiella resurser för FoTU.

Dessutom kan ERUF medverka till att 
främja en integrerad och gränsöverskridande 
arbetsmarknad, sysselsättningsinitiativ, 
jämställdhet, utbildning och social 
tillhörighet, icke-diskriminering samt 
gemensamma personal- och materiella 
resurser för FoTU.

Ändringsförslag 15
Artikel 6, led 2, led b

b) bättre tillgänglighet, inklusive 
investeringar i gränsöverskridande sträckor 
av de transeuropeiska näten, bättre lokal och 
regional tillgång till nationella och 
transnationella nät och plattformar, bättre 
driftskompatibilitet i fråga om nationella och 
regionala system, samt avancerad IT,

b) bättre tillgänglighet, inklusive 
investeringar i gränsöverskridande sträckor 
av de transeuropeiska näten, bättre lokal och 
regional tillgång, särskilt från städer, till 
nationella och transnationella nät och 
plattformar, bättre driftskompatibilitet i 
fråga om nationella och regionala system, 
samt avancerad logistik och IT,

Ändringsförslag 16
Artikel 6, led 2, led c

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar och mot vattenföroreningar 
i havet och i sjöar och vattendrag, samt mot 
erosion, jordbävningar och laviner; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt stöd, 
gemensam kartläggning av risker, samt 
gemensamma instrument för att studera, 
förhindra, övervaka och kontrollera 
naturbetingade eller tekniska risker;

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre transportsäkerhet, skydd mot 
översvämningar och mot vattenföroreningar 
i havet och i sjöar och vattendrag, samt mot 
erosion och ökenspridning, jordbävningar 
och laviner; programmen kan inkludera 
utrustning och infrastruktur, planer för 
transnationellt stöd, gemensam kartläggning 
av risker, samt gemensamma instrument för 
att studera, förhindra, övervaka och 
kontrollera naturbetingade eller tekniska 
risker;
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Ändringsförslag 17
Artikel 6, led 2, led d

d) vetenskapliga eller tekniska nätverk i 
frågor som rör en balanserad utveckling i 
transnationella områden, inklusive nätverk 
mellan universitet samt länkar för att få 
tillgång till vetenskapliga rön och 
tekniköverföring mellan FoTU och 
framstående internationella FoTU-centra, 
transnationella konsortier för att gemensamt 
utnyttja FoTU-resurser, knyta ihop 
tekniköverföringsinstitutioner, och 
gemensamma finansieringsinstrument för att 
stödja FoTU i SMF.

d) vetenskapliga eller tekniska nätverk i 
frågor som rör en balanserad utveckling i 
transnationella områden och en minskning 
av den teknologiska klyftan, inklusive 
nätverk mellan universitet samt länkar för att 
få tillgång till vetenskapliga rön och 
tekniköverföring mellan FoTU och 
framstående internationella FoTU-centra, 
transnationella konsortier för att gemensamt 
utnyttja FoTU-resurser, knyta ihop 
tekniköverföringsinstitutioner, och 
gemensamma finansieringsinstrument för att 
stödja FoTU i SMF.

Ändringsförslag 18
Artikel 6, led 2, led da (nytt)

da) skydd och förbättring av det naturliga 
och fysiska kulturarvet i samband med 
hållbar ekonomisk utveckling.

Motivering

Detta verksamhetsområde är inte begränsat bara till lokal eller regional nivå. Det finns 
tydliga exempel på att transnationellt samarbete för att lösa problem och dela med sig av 
bästa praxis ger ett betydande europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 19
Artikel 8, punkt 1, stycke 2

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen
på lokal nivå, samt tjänster för allmänheten, 
med beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å ena 
sidan upprustning av den fysiska miljön, ny 
användning av tidigare exploaterad men 
övergiven mark, att bevara och utveckla det 
historiska arvet och kulturarvet, och å andra 
sidan att främja företagaranda, turism, 
sysselsättning på lokal nivå, hållbar 
rörlighet och samhällsutveckling samt 
tjänster för allmänheten, med beaktande av 
förändrade demografiska strukturer.
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Ändringsförslag 20
Artikel 9, stycke 2, led 1

1) infrastrukturer för bättre tillgänglighet, 1) infrastrukturer för bättre tillgänglighet, i 
synnerhet för turister,

Ändringsförslag 21
Artikel 9, stycke 2, led 3

3) nya verksamheter utanför jordbruket eller 
fisket,

3) nya verksamheter utanför jordbruket eller 
fisket, i synnerhet genom utnyttjande av 
resurser som är av intresse för turismen,

Ändringsförslag 22
Artikel 10, stycke 2

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 3 och 4 skall ERUF i första hand 
bidra till investeringar som syftar till att 
förbättra tillgängligheten, utveckla 
verksamheter i samband med kulturarvet, 
främja ett hållbart utnyttjande av 
naturresurserna samt stimulera turismen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 3 och 4 skall ERUF i första hand 
bidra till investeringar som syftar till att 
förbättra tillgängligheten för medborgarna 
genom att upprätthålla allmännyttiga 
tjänster och främja transporter av basvaror 
till avlägset belägna områden, bland annat 
genom startstöd, utveckla verksamheter i 
samband med kulturarvet, främja ett hållbart 
utnyttjande av naturresurserna samt 
stimulera turismen.

Motivering

Främjandet av godstransporter med gemenskapsmedel får inte påverka de 
marknadsekonomiska konkurrensförhållandena och bör därför begränsas till att omfatta 
basförsörjning. Tillgängligheten bör främjas, inte endast för företagen utan även för 
invånarna i mindre gynnade områden. 
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