
AD\564543SV.doc PE 353.428v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2004/0167(COD)

21.4.2005

YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Föredragande: Lambert van Nistelrooij



PE 353.428v02-00 2/18 AD\564543SV.doc

SV

PA_Leg



AD\564543SV.doc 3/18 PE 353.428v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag bör behandlas tillsammans med förslaget till förordning om allmänna 
bestämmelser (KOM(2004)0492) för reformen av EU:s strukturfonder och 
Sammanhållningsfonden. Detta är viktigt på grund av följande tre orsaker:

a) Den förordningen innehåller allmänna bestämmelser om de tre fonderna: Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (ERUF), som är det huvudsakliga instrumentet för 
EU:s regionalpolitik, Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden.

b) I den förordningen fastställs de särskilda områden inom EU som är stödberättigade under 
förutsättning att målen (konvergens, regional konkurrenskraft och regionalt samarbete) 
uppfylls, och därför är ERUF ett härlett lagstiftningsinstrument.

c) I den förordningen fastställs praktiskt taget alla allmänna bestämmelser och fall där 
ERUF-stöd kan beviljas. Därför kan ERUF-förslaget inte behandlas separat från 
förordningen om allmänna bestämmelser.

De särskilda bestämmelserna i ERUF-förslaget kan dock granskas mot bakgrund av ett 
kriterium som kallas ”randområdessyndromet”. Det omfattar de hinder (dvs. naturliga 
förhållanden, otillräcklig kapitaltillväxt, brist på dynamik på grund av lågt humankapital, 
dålig infrastruktur, brist på tjänster, avsaknad av kulturverksamhet osv.) som förorsakar 
ekonomisk obalans beträffande konkurrenskraft, verksamhet och välstånd (BNP per capita).

Mot bakgrund av detta koncentrerar sig föredraganden på industriutskottets behörighet i 
ärenden som hänför sig till industripolitik och små och medelstora företag, forskning och 
vetenskap, energi, telekommunikationer, informationssamhället och transeuropeiska nät för 
energi och telekommunikationer. Det är viktigt att klargöra att dessa politikområden på ett 
betydande sätt bidrar till den regionala utvecklingen.

Föredraganden poängterar dessutom att Europaparlamentet inte har tillräckliga befogenheter 
när det gäller de verkliga orsakerna till regional obalans. Föredraganden föreslår ändå 
betydande ändringar i EU:s regionalpolitik.

Föredraganden välkomnar det mål och tillämpningsområde som anges i kommissionens 
ERUF-förslag, men anser att de bör klargöras och ytterligare utarbetas med tanke på all den 
kunskap EU erhållit sedan ERUF inrättades och de nya prioriteringar som fastställts i den 
reviderade Lissabonagendan och budgetplanen för 2007–2013.

Vikten av innovationer bör också ingå i förslaget. Lissabon- och Göteborgagendan samt 
förslagen som lagts fram i Kok-rapporten måste inkluderas om man skall kunna nå ERUF:s 
mål. Man bör välkomna en flexibel tolkning av innovativa åtgärder i syfte att få till stånd 
informationsutbyte och dra nytta av erfarenheter och bästa metoder. De innovativa åtgärderna 
bör göra det möjligt för regionerna att experimentera på de områden som innebär 
framtidsmöjligheter. Regionala och lokala myndigheter spelar en roll när det gäller att 
fastställa tillämpningsområdet för den europeiska regionalpolitiken.
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De små och medelstora företag är basen för regionernas produktionsstruktur. De bör ges 
möjlighet att på förhand ta i beaktande nya innovativa utmaningar och genomföra dem så nära 
medborgarna som möjligt. Mindre byråkrati, mer insyn och nya mekanismer som leder till 
investeringar och utgör en garanti för stöd är nödvändiga för att göra det möjligt för små och 
medelstora företag och andra privata aktörer att få tillgång till europeiska program och
genomföra programmen på det mest effektiva sättet.

Det finns andra faktorer som inverkar på den regionala utvecklingen och politiken. En av dem 
hör samman med de nya formerna av endogent samarbete som utarbetats för att skapa synergi 
avseende regioner och medlemsstater med andra stödmöjligheter (dvs. mellan mål 2 (ERUF) 
och forskningsramprogrammet), flexibilitet i samfinansieringen av programmen, inklusive ett 
väl definierat samarbete mellan den offentliga och privata sektorn och ett effektivare sätt för 
att genomföra regionalpolitiken. Sådana nya former av partnerskap är till exempel 
privata/offentliga konsortier, det civila samhället/universitet, små och medelstora 
företag/lokala myndigheter osv. Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som 
koncentrerar sig på betydelsen av samarbete över gränserna.

Alla dessa frågor tas upp i lämpliga ändringsförslag med korta motiveringar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 3

(3) ERUF:s stöd bör ges inom ramen för en 
övergripande strategi för en 
sammanhållningspolitik som ger garantier 
för att stöden koncentreras till 
prioriteringarna på EU-nivå, särskilt utanför 
de mindre gynnade områdena.

(3) ERUF:s stöd bör ges inom ramen för en 
övergripande strategi för en 
sammanhållningspolitik som ger garantier 
för att stöden koncentreras till 
prioriteringarna på EU-nivå och som syftar 
till att behandla de bakomliggande 
orsakerna till regionala obalanser, särskilt i
de mindre gynnade områdena.

Motivering

Detta ändringsförslag bör behandlas tillsammans med ändringsförslaget till artikel 2. Det är 
fråga om ett tillägg till ERUF:s övergripande strategi, nämligen fondens prioritet att 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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behandla och utrota orsakerna till regional obalans.

Ändringsförslag 2
Skäl 6

(6) På grundval av erfarenheterna och de 
framgångsrika metoderna från 
gemenskapsinitiativet Urban, som inrättas 
genom artikel 20.1 b i rådets förordning 
(EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om 
allmänna bestämmelser för strukturfonderna, 
bör den urbana dimensionen stärkas genom 
att åtgärder i städerna integreras i de 
operativa program som medfinansieras av 
ERUF.

(6) På grundval av erfarenheterna och de 
framgångsrika metoderna från 
gemenskapsinitiativet Urban, som inrättas 
genom artikel 20.1 b i rådets förordning 
(EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om 
allmänna bestämmelser för strukturfonderna, 
bör den urbana dimensionen stärkas genom 
att åtgärder i städerna integreras i de 
operativa program som medfinansieras av 
ERUF. I detta sammanhang bör lokala 
utvecklings- och sysselsättningsinitiativ 
samt de möjligheter till nyskapande som 
dessa erbjuder spela en viktig roll.

Ändringsförslag 3
Skäl 8a (nytt)

(8a) Det är önskvärt att utvidga stödmedlen 
och stödområdena inom konvergensmålet 
genom att införa en ny stödmekanism för 
små och medelstora företag och ett nytt 
tillvägagångssätt för regional utveckling 
genom att utan kostnad göra resultaten 
från forskning som i sin helhet finansierats 
med offentliga medel tillgängliga för små 
och medelstora företag.

Motivering

Detta ändringsförslag inför ett innovativt angreppssätt avseende forskning. För det första 
innebär det en skyldighet för forskningsinstitut som i sin helhet finansieras genom en offentlig 
(EU:s eller en nationell) budget att erbjuda sina forskningsresultat till små och medelstora 
företag som strävar efter att överföra dem till en konkret industriell tillämpning. För det 
andra specificerar det villkoren för direkt överföring av kunskap som erhållits med hjälp av 
offentliga medel till dem som är intresserade av att utveckla den ytterligare med tanke på 
regional utveckling.

Ändringsförslag 4
Artikel 2
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ERUF:s stöd skall bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen genom att minska de 
regionala obalanserna och stödja en 
strukturell utveckling och anpassning av de 
regionala ekonomierna, inklusive en 
omställning i regioner med avtagande 
industriell verksamhet.

ERUF:s stöd skall bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen genom att ta upp och 
hantera de bakomliggande orsakerna till de 
regionala obalanserna och stödja en 
strukturell utveckling och anpassning av de 
regionala ekonomierna, inklusive en
omställning i regioner med avtagande 
industriell verksamhet.

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 (genom 
att koppla samman innovation med regional 
utveckling, och då särskilt beakta 
regionernas roll inom 
teknikplattformarna), varaktig 
sysselsättning och en miljövänlig tillväxt.

Motivering

Detta ändringsförslag betonar att ERUF:s huvudsakliga mål är att utrota orsakerna till de 
regionala obalanserna. ERUF-stödet bör således koncentreras på de bakomliggande faktorer 
som leder till och förstärker de regionala obalanserna. Ändringsförslaget klarlägger också 
att innovationer i sig inte nödvändigtvis leder till färre regionala obalanser, och inte heller 
till hållbar tillväxt. Å andra sidan skulle ett angreppssätt som koncentrerar sig på 
innovationer bidra till att mångfaldigt öka sysselsättningen.

Ändringsförslag 5
Artikel 3, punkt 2, led b

b) infrastrukturer, b) fysiska och tekniska infrastrukturer,

Motivering

De två adjektiven ”fysiska och tekniska” definierar den typ av infrastruktur som är berättigad 
till ERUF-stöd. Infrastruktur av vilket slag som helst skulle inte nödvändigtvis bidra till att 
öka regionernas produktivitet. Därför är det klarläggande som föreslås i detta 
ändringsförslag nödvändigt.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 2, led c

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument i 
form av riskkapital, låne- och garantifonder 

c) utvecklingsinitiativ som består av tjänster 
för företag, finansieringsinstrument i form 
av riskkapital, låne- och garantifonder samt 
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samt lokala utvecklingsfonder, 
räntesubventioner, tjänster i närområdet, 
samt erfarenhetsutbyte mellan regioner, 
städer och relevanta parter på det sociala och 
ekonomiska området och på miljöområdet,

lokala utvecklingsfonder, räntesubventioner, 
tjänster i närområdet, samt skapande av 
nätverk eller utbyte avseende erfarenheter 
mellan regioner, städer, gemensamma 
lokala initiativ och relevanta parter på det 
sociala och ekonomiska området och på 
miljöområdet,

Motivering

Den första delen av ändringsförslaget definierar ”utvecklingsinitiativ”, som bör vara ett 
specifikt och inte ett abstrakt begrepp. I den andra delen införs dels ”skapande av nätverk 
avseende erfarenheter” som ett innovativt sätt för att man skall kunna omfattas av 
ERUF-stöd, dels ”gemensamma lokala initiativ”, vilket främjar de lokala myndigheternas 
deltagande i den regionala utvecklingen.

Ändringsförslag 7
Artikel 4, led 1

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling, stöd för FoTU i små och 
medelstora företag (SMF) och 
tekniköverföring, SMF:s kontakter med 
universitet och forsknings- och teknikcentra, 
företagsnätverk och kluster, affärs- och 
tekniktjänster för grupper av SMF, 
främjande av företagaranda och innovation i 
SMF via nya finansieringsmöjligheter.

1) Forskning och teknisk utveckling (FoTU), 
innovation och företagaranda, inklusive en 
bättre regional kapacitet för forskning och 
teknisk utveckling samt en minskning av 
den tekniska klyftan mellan regionerna, 
stöd för FoTU i små och medelstora företag 
(SMF) och tekniköverföring, SMF:s 
kontakter med universitet och forsknings-
och teknikcentra, företagsnätverk och 
kluster, affärs- och tekniktjänster för grupper 
av SMF, främjande av företagaranda och 
innovation i SMF via nya 
finansieringsmöjligheter samt 
samfinansiering av regionala 
riskkapitalfonder och lokala 
investeringsfrämjande utvecklingsfonder i 
syfte att skapa en hävstångseffekt och locka 
till sig privat kapital till stöd för den 
ekonomiska utvecklingen i en region.

Motivering

Syftar till att minska IT-klyftan mellan regionerna. En av de största svårigheterna för små och 
medelstora företag är att finna etablerings- och utvecklingskapital. Därför måste man locka 
till sig privata investerare genom att inrätta riskkapitalfonder som samfinansieras via 
offentliga källor. Fonderna är ett av de bästa sätten att stödja den ekonomiska utvecklingen i 
ett land genom att små och medelstora företag får de resurser som behövs för att öka sina 
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möjligheter till nyskapande.

Ändringsförslag 8
Artikel 4, led 1a (nytt)

1a) Forskning som i sin helhet finansierats 
med offentliga medel genom EG:s budget 
eller nationella forskningsinstitut, och som 
ännu inte erhållit patent, kan erbjudas till 
små och medelstora företag utan kostnad 
under förutsättning att forskningen direkt 
omvandlas till innovationer som leder till 
en industriell nyttighet med mindre 
energivolym.

Motivering

Det finns ingen mekanism i EU eller i de flesta medlemsstater genom vilken 
forskningsverksamhet vid universitet eller forskningsinstitut skulle leda till industriella 
tillämpningar. Avsaknaden av en sådan mekanism hindrar utvecklingen, och detta 
ändringsförslag strävar efter att korrigera situationen. Ändringsförslaget inför en ny 
stödmekanism för små och medelstora företag genom att man tillämpar tillgänglig kunskap 
som härstammar från forskningsinstitut till industriella innovationer. Sådan forskning är 
möjlig tack vare stöd från den offentliga sektorn. Det offentliga stödet går dock förlorat om 
forskningsresultaten inte utnyttjas på lämpligt sätt. Om resultaten å andra sidan erbjuds små 
och medelstora företag, med vissa rättsliga garantier på miniminivå, då skulle de uppmuntras 
att investera i nya produkter.

Ändringsförslag 9
Artikel 4, led 2

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 
och tjänster för SMF för anskaffning och 
effektivt utnyttjande av IT.

2) Informationssamhället, inklusive lokalt 
innehåll, tjänster och tillämpningar, bättre 
tillgång till offentliga tjänster on-line, stöd 
och tjänster för SMF för anskaffning och 
effektivt utnyttjande av IT eller utnyttjande 
av nya idéer.

Motivering

Detta ändringsförslag är en logisk följd av det bakomliggande antagandet avseende IT. 
Informationssamhället bör i grunden välkomna ”utnyttjande av nya idéer”.

Ändringsförslag 10
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Artikel 4, led 4

4) Riskförebyggande åtgärder, inklusive 
planer för att undvika och hantera 
naturbetingade och tekniska risker.

4) Riskförebyggande åtgärder avseende 
risker som härrör från finans- eller 
kapitalmarknader, inklusive planer för att 
undvika och hantera naturbetingade och 
tekniska risker.

Motivering

Det finns många olika riskkällor vars ”förebyggande” kräver olika teknik eller angreppssätt. 
Instabila ”finans- eller kapitalmarknader” utgör en betydande risk för regioner som omfattas 
av denna förordning eftersom de inverkar negativt på förhandsinvesteringar. En offentlig 
garanti skulle således vara en stödåtgärd och bidra till mindre osäkerhet.

Ändringsförslag 11
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 tekniska och 
logistiska projekt i Europa 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.

Motivering

Investeringar i stora projekt på området för teknik, logistik och rymdteknik bör även omfattas 
av konvergensmålet.

Ändringsförslag 12
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 tavlor) som underlättar 
distansutbildning.

Motivering

Den tekniska klyftan mellan regionerna kan även minskas inom utbildningen genom 
tillämpning av ny teknik. 
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Ändringsförslag 13
Artikel 5, inledningen

På grundval av regionala strategier för en 
hållbar utveckling skall ERUF:s stöd främja 
följande prioriteringar:

ERUF skall beakta målen i det sjunde 
ramprogrammet och, på grundval av 
regionala strategier för en hållbar utveckling,
med sitt stöd främja följande områden:

Motivering

Det är viktigt att synergin blir bättre mellan stöd som ges via ramprogrammet och via 
strukturfondsprogram.

Ändringsförslag 14
Artikel 5, led 1

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, genom att 

1) Innovation och kunskapsekonomi, via 
stöd för att utarbeta och genomföra regionala 
innovationsstrategier som leder till en 
dynamisk regional innovation, eller genom 
omvandling av forskning som i sin helhet 
finansierats genom EG:s eller 
medlemsstaternas budgetar och som leder 
till nya industriella nyttigheter eller nya 
tjänster, genom att 

Motivering

Logiken för detta förslag finns i ändringsförslagen till skäl 8a (nytt) och artikel 4, led 1a 
(nytt).

Ändringsförslag 15
Artikel 5, led 1, led b

b) stimulera innovation i SMF, via stöd för 
samarbetsnätverk mellan universitet och 
företag, nätverk mellan företag, kluster av 
SMF, samt underlätta för SMF att få tillgång 
till avancerad support och till stöd för att gå 
över till en renare och mer innovativ teknik,

b) stimulera innovation i SMF, via stöd för  
institutioner för näringslivsutveckling, 
forskningscentra, samarbetsnätverk mellan 
det civila samhället och företag och mellan 
universitet och företag samt andra 
intersektoriella samarbetsnätverk, stödja
nätverk mellan företag, kluster av SMF, 
samt underlätta för SMF att få tillgång till 
avancerad support och till stöd för att gå 
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över till en renare och mer innovativ teknik,

Motivering

Partnerskap är nya samarbetsformer genom vilka man strävar efter att främja industriella 
innovationer. Genom detta ändringsförslag införs ett partnerskap mellan det civila samhället 
och universitet.

Alla berörda institutioner bör involveras i nätverken med SMF för att underlätta innovationer 
och det konkreta genomförandet av dem samt överföring av know-how och kunskap.

Nyskapande metoder skulle inte enbart kunna utvecklas genom samarbetsnätverk mellan 
universitet och företagsvärlden eller specialiserade företagsnätverk, utan även genom nya 
metoder för intersektoriellt samarbete.

Ändringsförslag 16
Artikel 5, led 1, led ca (nytt)

ca) främja offentliga/privata partnerskap 
vid produktion av varor och tjänster,

Motivering

Detta är ett klarläggande ändringsförslag som lägger till ”offentliga/privata partnerskap” 
som ett instrument.

Ändringsförslag 17
Artikel 5, led 1, led d

d) skapa nya finansieringsinstrument och 
”företagskuvöser” som leder till att 
kunskapsintensiva företag kan starta och 
expandera.

d) skapa nya finansieringsinstrument och 
faciliteter som gynnar kapaciteten för 
forskning och teknisk utveckling hos de 
små och medelstora företagen och 
stimulerar företagarandan och nybildandet 
av företag genom användning av 
investeringskapital och ”företagskuvöser”.

Motivering

Det är viktigt att synergin blir bättre mellan stöd som ges via ramprogrammet och via 
strukturfondsprogram.

Ändringsförslag 18
Artikel 5, led 1, led da (nytt)
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da) skapa nya regionala marknader för 
ekologiska produkter,

Motivering

Det är nödvändigt att utvidga eller till och med skapa de regionala marknader vars storlek är 
avgörande för den regionala specialiseringen och skapandet av varaktiga arbetstillfällen. 
Trots att randområdena huvudsakligen är naturliga områden för ekologiska produkter, finns 
det ingen organiserad marknad för dessa produkter.

Ändringsförslag 19
Artikel 5, led 1, led db (nytt)

db) bygga och utrusta teknikcenter och 
center för forskning och utveckling,

Motivering

Utvecklingen av innovationspolitiken bör stödjas.

Ändringsförslag 20
Artikel 5, led 2, led b

b) stimulera energihushållning och förnybar 
energi,

b) stimulera energihushållning och förnybar 
energi och ta fram system för effektiv 
energiförvaltning,

Ändringsförslag 21
Artikel 5, led 2a (nytt)

2a) Turism, inklusive främjande av natur-
och kulturtillgångar som potential för 
utvecklingen av hållbar turism, skydd och 
förbättring av kulturarvet för att bidra till 
den ekonomiska utvecklingen samt stöd för 
bättre turismutbud via nya tjänster med 
högt mervärde.

Motivering

Turism och främjande av natur- och kulturtillgångar spelar en viktig roll för att skapa 
konkurrenskraft och jobb i regionerna. Denna grundtanke finns med inom ramen för de 
nuvarande strukturfonderna och har med framgång tillämpats för att nå upp till målen. Det 
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finns inte någon orsak till att de mål som anges i artikel 4.5 enbart bör omfatta de minst 
utvecklade medlemsstaterna, särskilt som syftet med det stöd som anges i artikel 2 är att 
”stödja en strukturell utveckling och anpassning av de regionala ekonomierna, inklusive en 
omställning i regioner med avtagande industriell verksamhet”.

Ändringsförslag 22
Artikel 6, led 1

1) Gränsöverskridande ekonomiska och 
sociala verksamheter, på grundval av 
gemensamma strategier för en hållbar 
regional utveckling, genom att

1) Gränsöverskridande 
forskningsverksamhet, energiverksamhet, 
ekonomiska, sociala och kulturella 
verksamheter, på grundval av gemensamma 
strategier för en hållbar regional utveckling, 
genom att

Motivering

Det är endast fråga om ett klargörande och möjligtvis om en verksamhet som saknas och som 
kan vara nödvändig för gränsöverskridande samarbete och för en bättre förståelse för olika 
kulturer.

Ändringsförslag 23
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 tekniska 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.

Motivering

Syftet är att minska den tekniska klyftan mellan regionerna.

Ändringsförslag 24
Artikel 6, led 1, led da (nytt)
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da) främja den decentraliserade Interreg-
modellen för administration.

Motivering

Detta ändringsförslag klarlägger logiken i skäl 12, som hänvisar till särskilda bestämmelser 
om bland annat administration. Den decentraliserade Interreg-modellen har visat sig fungera 
väl och bör därför kunna användas för det regionala samarbetet.

Ändringsförslag 25
Artikel 6, led 1, led db (nytt)

db) skydda och förbättra det naturliga 
och/eller fysiska kulturarvet till stöd för 
ekonomisk utveckling samt förnyelse av 
städer, landsbygd eller turism genom att 
främja den decentraliserade 
Interreg-modellen för administration.

Motivering

Detta verksamhetsområde begränsas inte enbart till lokala eller regionala åtgärder. Det finns 
klara exempel där samarbete över nationsgränserna för att lösa problem och ta del av de 
bästa metoderna ger ett betydande mervärde för unionen på sådana sätt som inte kommer att 
kunna hanteras i nätverk. Förnyelseåtgärder omfattar ofta den historiska miljön, och överallt 
i EU:s regioner tampas man med samma problem då man försöker få till stånd en hållbar 
utveckling. Det krävs ytterligare arbete, och projekt över nationsgränserna är ett effektivt sätt 
att göra framsteg samt garantera att man tillämpar bästa tillgängliga teknik och know-how. 

Ändringsförslag 26
Artikel 6, led 3

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus på 
de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser samt 
offentliga organ med fokus på de teman 
som anges i artikel 5.1 och 5.2 samt 
artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, samt 
studier och datainsamling, observationer och 
analyser av utvecklingstrender i EU.

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen är alltför restriktiv. Genom att göra det lättare för olika 
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organisationer att bilda nätverk och förbättra normer och sakkunskap inom gemenskapen i 
frågor som påverkar regionpolitiken kan man skapa ett stort europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 27
Artikel 6, led 3a (nytt)

3a) Nätverksprojekt skall samordnas inom 
ramen för en enda zon som omfattar hela 
unionen.
Efter halva tiden skall en utvärdering av 
befintliga nätverk, som Espon, Urbact och 
Interact, genomföras.

Motivering

Interreg IIIc är för närvarande indelat i en nordlig, sydlig, östlig och västlig zon. Eftersom 
nätverken bevisligen går tvärs över dessa zoner är de onödigt byråkratiska, kostsamma och 
meningslösa. Det som behövs är rationalisering och fokusering på en unionsomfattande zon 
för nätverken. Detta skulle innebära att budgeten utnyttjas effektivare och att de konsekventa 
projektens effektivitet och resultat förbättras.

De nuvarande nätverk som finansieras inom Interreg IIIc omfattar tre projekt som sponsras 
av kommissionen och som inte har varit föremål för någon översyn, nämligen Espon, Urbact 
och Interact.

Ändringsförslag 28
Artikel 9, stycke 2, led 5a (nytt)

5a) bevarande och underhåll av historiska 
bondgårdsbyggnader.

Motivering

Ett problem för landsbygdsutvecklingen är det stora antalet förfallna bondgårdar, och 
problemet berör hela den utvidgade unionen. Det är ofta fråga om historiska byggnader som 
bör bevaras och användas på nytt, eftersom de kan vara viktiga för att förbättra livskvaliteten 
på landsbygden. Detta skulle vara ett steg i riktning mot hållbarhet, men det är dock inte 
något investeringsstöd, eftersom byggnadernas skick är ett resultat av misslyckanden på 
marknaden.

Ändringsförslag 29
Artikel 10, stycke 2

Utan att det påverkar tillämpningen av Utan att det påverkar tillämpningen av 
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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.

artiklarna 3 och 4 skall ERUF i första hand 
bidra till investeringar som syftar till att 
förbättra tillgängligheten, främja och 
utveckla alla typer av ekonomiska 
verksamheter, inte endast i samband med 
kulturarvet utan även sådana verksamheter 
relaterade till innovation och ny teknik som 
är särskilt väl anpassade till regionens 
särdrag (telecenter på landsbygden m.m.), 
främja ett hållbart utnyttjande av 
naturresurserna samt stimulera turismen.

Motivering

Syftet är att stimulera politiken för innovation och ny teknik inom turismen, i 
landsbygdsområden och andra områden med naturbetingade svårigheter.

Ändringsförslag 30
Artikel 11, led ba (nytt)

ba) Stöd för att åtgärda bristerna inom 
teknisk innovation, forskning och 
utveckling (FoTU).

Motivering

Tillgänglighet är inte endast ett problem för godstransporter och transporttjänster, utan även, 
och i synnerhet, på området för elektronisk kommunikation, telekommunikationer och 
utveckling av informationssamhället.

Ändringsförslag 31
Artikel 17, punkt 2a (ny)

2a. Stöd skall betalas ut till den 
samordnande stödmottagaren och till 
enskilda stödmottagare före, under och 
efter ett projekts genomförande.

Motivering

Många företag och organisationer har svårt med att få tillgång till riskkapital och får därmed 
problem med likviditet när allt stöd betalas ut långt efter det att utgifterna har betalats. I 
extrema fall har detta lett till att man varit tvungen att avbryta projekt då enskilda 
stödmottagare gått i konkurs. Om 25 procent av stödet betalas före projektets start, 
50 procent under projektets gång och 25 procent efter att det avslutats skulle detta problem 
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avhjälpas.
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