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1. Historisk redegørelse
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), som blev oprettet i 1975 efter den 
første udvidelse af Den Europæiske Union, har markeret indførelsen af en europæisk 
regionalpolitik. De første 10 år fik fonden tildelt beskedne beløb, men med vedtagelsen af 
Delors I-pakken i 1988 blev bevillingerne til strukturfondene fordoblet i perioden 1988-1993. 
Efter denne dato er beløbene til regionalpolitikken, og navnlig til EFRU, steget støt for at 
imødegå de udfordringer, Den Økonomiske og Monetære Union og de på hinanden følgende 
udvidelser har afstedkommet, og især for at bidrage til virkeliggørelsen af målet om 
økonomisk og social samhørighed i det europæiske samfund. 

Ifølge EF-traktatens artikel 158 er et af Fællesskabets mål at fremme "en harmonisk udvikling 
af Fællesskabet som helhed" ved at styrke den økonomiske og sociale samhørighed. Ifølge 
EF-traktatens artikel 160 er Den Europæiske Fond for Regionaludvikling således blevet 
oprettet for at "bidrage til at udligne de største regionale skævheder", og den er dermed den 
europæiske regionalpolitiks vigtigste instrument.

2. Forelæggelse af forslaget til forordning om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, KOM(2004)0495

Kommissionen har forelagt sit forslag til reform af samhørighedspolitikken i form af en 
generel forordning og fire særforordninger. Forordningen om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden1 er den vigtigste del af forslaget. Forordningen om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling er således en særforordning, som supplerer bestemmelserne i den 
generelle forordning om EFRU, og som henviser til den generelle forordnings artikler.
EFRU's indsats er således koncentreret om EU's prioriterede opgaver, der blev defineret i 
Lissabon og Göteborg. Ifølge ønsket om at forenkle regionalpolitikken finansieres alle 
programmer nu i øvrigt udelukkende via fondene. 

EFRU bidrager til finansieringen af de tre nye mål.

EFRU bidrager til finansieringen af målet om "konvergens" (artikel 4)2 sammen med 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond. Fondens støtte koncentreres om at 
fremme en bæredygtig økonomisk udvikling ved at styrke programmer, der er rettet imod 
infrastrukturer og nye aspekter såsom forskning, innovation og forebyggelse af naturlige og 
teknologiske risici3. 

Målet om "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" (artikel 5) finansieres af EFRU og 
ESF. Kommissionen foreslår faktisk en dobbelt indgangsvinkel.  På den ene side har en række 
regionale udviklingsprogrammer, som udelukkende finansieres af EFRU, til formål at styrke 
konkurrenceevnen og gøre regionerne mere eftertragtede. Disse regionale programmer er 
bygget op omkring tre prioriterede emner: støtte til innovation og videnøkonomi; 
miljøbeskyttelse og forebyggelse af naturlige og teknologiske risici; fremme af adgang for 
områder uden for større byer til transport- og telekommunikationsydelser af almen økonomisk 

  
1 KOM(2004) 492.
2 Beløbet til målet om "konvergens" er på 264 milliarder euro, heraf 201 milliarder euro til EFRU og ESF (dvs. 76 % af de samlede midler under målet 
om "konvergens"), og restbeløbet (63 milliarder euro) går til Samhørighedsfonden.
3Artikel 4, KOM(2004) 495.
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interesse.

På den anden side skal ESF finansiere nationale programmer, som har til formål at hjælpe 
arbejdstagerne og virksomhederne med at tilpasse sig med udgangspunkt i den europæiske 
beskæftigelsesstrategi.

De regioner, der er berettigede til støtte under målet om "regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse", er på den ene side alle de områder, der ikke er omfattet af mål 1, og på den 
anden side de regioner, der som følge af deres økonomiske fremskridt ikke længere er 
støtteberettigede under målet om "konvergens" og modtager gradvist faldende overgangsstøtte 
frem til 2013 inden for rammerne af målet om "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" 
(optrapning). 

Beløbet til målet om "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" fordeles som følger: 83,44 
% til finansiering af de regioner, der ikke er omfattet af målet om "konvergens", og 16,56 % 
til optrapningsregionerne. I den generelle forordning1 fastsættes fordelingen af midlerne 
mellem EFRU og ESF: 

• De bevillinger, som skal finansiere de regioner, der ikke er omfattet af målet om 
"konvergens", fordeles ligeligt mellem EFRU og ESF;

• Bevillingerne til finansiering af optrapningsregionerne fordeles ligeledes mellem EFRU 
og ESF, og EFS's andel kan nå op på 50 % af de disponible bevillinger.

Inspireret af det succesfulde fællesskabsinitiativ Interreg III organiseres målet om "europæisk 
territorialt samarbejde" (artikel 6) omkring tværnationale, grænseoverskridende og 
interregionale komponenter, og det finansieres fuldt ud af EFRU med et beløb på 13,2 
milliarder euro, dvs. 3,94 % af de samlede midler til de tre mål2.

Endelig indeholder forordningen særlige bestemmelser for områder med særlige territoriale 
karakteristika (artikel 8, 9, 10 og 11):

Med hensyn til byområder (artikel 8) yder EFRU "støtte til fælles udarbejdelse af integrerede 
strategier for, hvordan den høje koncentration af økonomiske, miljømæssige og sociale 
problemer i byområder tackles"3. Foranstaltninger inden for byområder integreres således i de 
operationelle programmer, som finansieres af EFRU4, og der findes ikke længere noget 
specifikt program på linje med fællesskabsinitiativet URBAN5.

I artikel 8, stk. 2, fastslås det som en undtagelse fra artikel 33, stk. 2, i den generelle 
forordning, at EFRU's finansiering af foranstaltninger inden for byområder, der hører ind 
under anvendelsesområdet for støtten fra Den Europæiske Socialfond under målet om 
"regional konkurrenceevne og beskæftigelse", øges til 10 %.

  
1 Artikel 17, KOM(2004) 492.
2 I programmeringsperioden 2000-2006 finansieres INTERREG III fuldt ud af EFRU, og initiativet råder over et rammebeløb på 4,875 milliarder euro.
3 Artikel 8, KOM(2004) 495.
4 Artikel 36, stk. 4, litra b), KOM(2004) 492 endelig udg.
5 URBAN har et rammebeløb på 739 mio. euro for perioden 2000-2006.
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EFRU finansierer ligeledes foranstaltninger i landdistrikter og fiskeriafhængige områder 
(artikel 9). Fondens støtte har til formål at fremme den økonomiske diversificering i disse 
regioner1. Medlemsstater og regioner skal sikre, at der er komplementaritet og sammenhæng 
mellem på den ene side foranstaltninger, der medfinansieres af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond 
(EFF), og på den anden side programmer, der medfinansieres af EFRU.

I øvrigt bidrager de regionale programmer, der medfinansieres af EFRU og dækker områder 
med naturbetingede handicap (artikel 10), inden for rammerne af konkurrenceevnemålet til 
"finansieringen af investeringer, der har til formål at gøre områderne mere tilgængelige, 
fremme og udvikle økonomiske aktiviteter med tilknytning til kulturarven, fremme en 
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og udvikle turistsektoren"2.

Endelig modtager fjernområderne (artikel 11), hvad enten de er omfattet af målet om 
"konvergens" eller ej, en særlig støtte fra EFRU til deres integration i det indre marked og 
specifikke problemer3.  0,42 % af budgetbevillingerne til målet om "konvergens" går således 
til fjernområderne.

Parallelt med lofterne for EFRU's finansiering kan EFRU's støtte forhøjes med4:  10 % i 
forbindelse med interregionalt samarbejde under målene om "konvergens" og "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse"; 5 % under målet om "regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse" i områder med naturbetingede handicap, tyndt eller meget tyndt befolkede 
områder og områder, som den 30. april 2004 udgjorde Fællesskabets ydre grænser. 
Forhøjelsen for disse forskellige områder må ikke føre til, at den samlede fællesskabsstøtte 
andrager mere end 60 %.

I artikel 7 fastsættes det, at følgende udgifter ikke er berettigede til støtte fra EFRU: moms, 
renter af gæld, køb af jord for et beløb, der udgør mere end 10 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til den pågældende foranstaltning, lokaler og afvikling af 
atomkraftværker.

• Tildeling af EFRU's midler

Tildeling af EFRU's midler i perioden 2007-2013

Beløb i milliarder 
euro

% af målet

Målet om " konvergens":
- Regioner med et BNP på mindre end 75 % af EU's gennemsnit: 

EFRU og ESF
- Statistisk virkning: EFRU og ESF
- Samhørighedsfonden

264

178,9
22,1

62,99

67,8 %
8,4 %
23,8 %

  
1 Artikel 9, KOM(2004)0495.
2 Artikel 10, KOM(2004)0495.
3 Artikel 11, KOM(2004)0495.
4 Artikel 52, stk. 1, KOM(2004)0492.
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Målet om "regional konkurrenceevne og beskæftigelse":
- Regioner, der ikke er omfattet af målet om "konvergens": EFRU og 
ESF

- Optrapningsregioner: EFRU og ESF

57,9
48,3

dvs. 24,15 for 
EFRU

9,5

83,4 %

16,6 %

Europæisk territorialt samarbejde: 

- EFRU 13,2

Bemærkninger og forslag

I sit forslag er det lykkedes Kommissionen på effektiv og afbalanceret vis at skabe 
sammenhæng mellem samhørighedspolitikken og Lissabon- og Göteborg-målene (dvs. 
konkurrenceevne, adgang, beskæftigelse og social integration, miljøbeskyttelse og 
risikoforebyggelse).

I artikel 4, 5 og 6 nævnes en række emner og områder, inden for hvilke EFRU kan yde støtte, 
som er i overensstemmelse med målene. 

Der sættes pris på påmindelsen om og understregningen af enkelte grundlæggende principper 
såsom foranstaltningernes koncentration, additionalitet og partnerskab. 

Nedenstående spørgsmål bør dog uddybes.

• Byområder

Selv om de disponible ressourcer til byområderne er langt højere end ressourcerne til 
URBAN-initiativet (URBAN rådede kun over et rammebeløb på 739 millioner euro for 
perioden 2000-2006), mener vi, at byområderne bør tilgodeses yderligere, da de nye projekter 
kommer til at berøre mange borgere, som bor i byerne.  I denne forbindelse ønsker ordføreren 
at styrke bypolitikken ved at:

• indføre et obligatorisk minimumsbeløb for de ressourcer, som de enkelte medlemsstater 
skal tildele byområderne inden for rammerne af de operationelle programmer;

• øge loftet for EFRU's støtte til ESF-finansierede foranstaltninger i byområder, som i 
Kommissionens forslag for øjeblikket er begrænset til 10 % (artikel 8, stk. 2). Det ville 
give byerne større fleksibilitet til at fastlægge de foranstaltninger, der er egnede til at 
tackle de lokale ændringer; 

• sikre større inddragelse af de lokale myndigheder i udarbejdelsen af nationale 
strategireferencerammer for at sikre, at partnerskabsprincippet respekteres;
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• inddrage større byer i alle prioriterede opgaver til EFRU-finansiering. I henhold til det 
foreliggende forslags artikel 5, stk. 3, om prioriterede opgaver til EFRU-finansiering er de 
større byer udelukket fra projekter, der er koncentreret om adgang til transport- og 
telekommunikationsydelser af almen økonomisk interesse. I lyset af deres omfattende 
bidrag til regionaludviklingen mener ordføreren, at det er vigtigt, at også de større byer 
bliver en del af EFRU's prioriterede opgaver.

• Handicappede

Ordføreren er enig i, at EFRU bør være et vigtigt instrument til at mindske og lette den sociale 
udstødelse af handicappede på alle livets områder.  Med henblik på at sikre, at 
strukturfondene ikke medfører yderligere adgangsbarrierer for handicappede, fremsætter vi 
følgende forslag:

• Udtrykkelig henvisning til, at ressourcetildelingen skal hænge sammen med opfyldelsen af 
adgangskravene for handicappede.  Især bør det overvejes at indføre adgangskriterier i 
forbindelse med byudviklingsprojekter, der finansieres af EFRU.

• Tilføjelse af en særlig forpligtelse til at fjerne de barrierer, de handicappede støder på i 
forbindelse med deres adgang til varer, tjenesteydelser og bebyggede omgivelser, i artikel 
2, hvori formålet med EFRU fastlægges.  

• Miljø

Forslaget til forordning om EFRU indeholder en række finansieringsmuligheder under dets tre 
mål, såsom fremme af biodiversitet og naturbeskyttelse (under målet om "konvergens") og 
udbyggelse af infrastruktur til styrkelse af Natura 2000 (under målet om "regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse"). Vi glæder os over disse udtrykkelige henvisninger til 
biodiversitet og Natura 2000. 

Med henblik på at styrke samhørighedspolitikkens miljøaspekter bør der tilføjes udtrykkelige 
henvisninger til miljøbeskyttelse og -forbedring i alle relevante artikler.

Der sættes spørgsmålstegn ved henvisningen til "bæredygtig økonomisk udvikling" i artikel 5, 
stk. 2, da ordføreren mener, at Natura 2000-investeringer ikke blot bør udmønte sig i direkte 
økonomiske fordele, men mere udbredte offentlige fordele såsom sundhed og uddannelse. For 
at afspejle dette princip ville det være mere passende at anvende begrebet "bæredygtig 
udvikling" i stedet for "bæredygtig økonomisk udvikling". 

• Målet om territorialt samarbejde

Dette nye mål tildeles et rammebeløb på 13,2 milliarder euro. Kommissionen foreslår, at dette 
beløb fordeles ligeligt mellem det grænseoverskridende samarbejde og det tværnationale 
samarbejde. Visse medlemsstater så gerne, at beløbet til grænseoverskridende samarbejde 
blev øget på bekostning af det tværnationale samarbejde.  
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Ordføreren støtter Kommissionens holdning og mener, at en ligelig fordeling af ressourcerne 
mellem grænseoverskridende samarbejde og tværnationalt samarbejde bør bibeholdes. I øvrigt 
bør det bemærkes, at en sammenligning af INTERREG-initiativets finansielle ressourcer 
(4,875 milliarder euro) med de ressourcer, der bevilges til det grænseoverskridende 
samarbejde, viser, at sidstnævnte bevillinger allerede er blevet øget markant.

• Drøftelse om de finansielle overslag

For så vidt angår drøftelserne om de finansielle overslag, som er bestemmende for 
samhørighedspolitikkens fremtid, understreger ordføreren vigtigheden af at støtte den sats på 
1,24 % af Unionens BNP, som Kommissionen foreslår.  I lyset af målene i EF-traktatens 
artikel 158 er dette punkt meget vigtigt for at sikre en stærk europæisk regionalpolitik, som 
har rådighed over passende finansielle midler.


