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1. Bakgrund
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inrättades 1975 efter EU:s första utvidgning 
och utgjorde början på EU:s regionalpolitik. Under de drygt tio första åren var anslagen 
blygsamma. 1988 antogs det första Delorspaketet, och detta innebar att anslagen till 
strukturfonderna fördubblades för perioden 1988–1993. Från och med denna period har 
anslagen till regionalpolitiken i allmänhet och ERUF i synnerhet ständigt ökat för att möta 
utmaningarna i samband med EMU och utvidgningarna och framför allt för att bidra till 
arbetet med att uppnå ekonomisk och social sammanhållning i EU.

Enligt artikel 158 i EG-fördraget skall ”en harmonisk utveckling i hela gemenskapen” främjas 
genom att den ekonomiska och sociala sammanhållningen stärks. Enligt artikel 160 i 
EG-fördraget är syftet med ERUF att ”bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna”. ERUF är därmed EU:s främsta regionalpolitiska instrument.

2. Genomgång av förslaget till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(KOM(2004)0495)
Kommissionen har lagt fram sitt förslag till reform av sammanhållningspolitiken i form av en 
allmän förordning och fyra särskilda förordningar. Förordningen om allmänna bestämmelser 
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden1 är det viktigaste av förslagen. Förordningen om Europeiska 
regionala utvecklingsfonden är alltså en särskild förordning som skall komplettera 
bestämmelserna i den allmänna ERUF-förordningen och ses i förhållande till artiklarna i den.
Åtgärderna inom ERUF koncentreras numera till EU:s prioriteringar i enlighet med 
slutsatserna från Lissabon och Göteborg. I enlighet med strävan att förenkla regionalpolitiken 
kommer dessutom varje program framöver att finansieras av en enda fond. 

ERUF bidrar till finansieringen av tre nya mål.

ERUF bidrar till finansieringen av konvergensmålet (art. 4)2 tillsammans med 
Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden (ESF). Stödet koncentreras till hållbar 
ekonomisk utveckling genom att främja program för infrastruktur och nya aspekter som 
forskning, innovation och förebyggande av naturbetingade och tekniska risker.3

Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning (art. 5) finansieras av ERUF och ESF. 
Kommissionen föreslår en tvådelad metod: Den ena delen är regionala utvecklingsprogram 
som enbart finansieras via ERUF och som syftar till att göra regionerna mer 
konkurrenskraftiga och attraktiva. Dessa regionalprogram har tre prioriteringar, nämligen stöd 
till innovation och kunskapsekonomi, skydd av miljön och förebyggande av naturbetingade 
och tekniska risker samt främjande av tillgång, utanför större städer, till transporter och 
telekommunikationer av allmänt ekonomiskt intresse.
Den andra delen är nationella ESF-finansierade program som på grundval av den europeiska 
sysselsättningsstrategin skall främja anpassningsförmågan hos arbetstagare och företag.

  
1 KOM(2004)0492.
2 Anslaget till konvergensmålet är 264 miljarder euro, varav 201 miljarder euro anslås till ERUF och ESF (alltså 
76 procent av det totala konvergensmålet) och resten (63 miljarder euro) anslås till Sammanhållningsfonden.
3Artikel 4, KOM(2004)0495.
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Stödberättigade regioner enligt målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning är dels 
alla områden som inte omfattas av mål 1, dels de regioner som till följd av sina ekonomiska 
framsteg inte längre kan få stöd enligt konvergensmålet och som får ett gradvis avtagande 
övergångsstöd till 2013 enligt målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 
(”phasing-in”).
Anslaget till målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning fördelas enligt följande: 
83,44 procent går till finansiering i regioner som inte omfattas av konvergensmålet och 
16,56 procent går till ”phasing-in”-regioner. I den allmänna förordningen1 fastställs 
fördelningen av belopp mellan ERUF och ESF:

• Anslagen till finansiering av regioner som inte omfattas av konvergensmålet fördelas 
lika mellan ERUF och ESF.

• Anslagen till finansiering av ”phasing-in” fördelas också mellan ERUF och ESF. 
ESF:s andel kan uppgå till 50 procent av de disponibla anslagen.

Målet europeiskt regionalt samarbete (art. 6) bygger på framgångarna med 
gemenskapsinitiativet Interreg III. Det kommer att organiseras kring transnationella, 
gränsöverskridande och interregionala komponenter och helt och hållet finansieras via ERUF 
med ett anslag på 13,2 miljarder euro, alltså 3,94 procent av det totala belopp som anslås till 
de tre målen.2

Förordningen innehåller också särskilda bestämmelser för regionala särdrag (art. 8–11).

Beträffande den urbana dimensionen (art. 8) skall ERUF ”stödja strategier som bygger på en 
helhetssyn och ett aktivt deltagande från berörda parter för att komma till rätta med den höga 
koncentrationen av ekonomiska, miljömässiga och sociala problem i städerna”3. Insatser på 
det urbana området integreras således med de operativa program som finansieras genom 
ERUF4 och det finns inte längre några särskilda program som gemenskapsinitiativet Urban5.
När det gäller sådana åtgärder under målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 
som omfattas av ESF-förordningen skall ERUF:s stöd, genom undantag från artikel 33.2 i den 
allmänna förordningen, höjas till 10 procent. Detta fastställs i artikel 8.2.

ERUF används även i områden på landsbygden och områden som är beroende av fiske 
(art. 9). Åtgärderna syftar till att främja en ekonomisk diversifiering i områdena.6

Medlemsstaterna och regionerna skall se till att det finns komplementaritet och konsekvens i 
de åtgärder som å ena sidan finansieras via Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och via Europeiska fiskerifonden (EFF), och å andra sidan de 
program som medfinansieras av ERUF.

Regionala program som medfinansieras av ERUF i områden med naturbetingade svårigheter 
(art. 10), inom ramen för konkurrensmålet, skall ”bidra till investeringar som syftar till att 

  
1 Artikel 17, KOM(2004)0492.
2 Under programperioden 2000–2006 finansieras Interreg III helt och hållet via ERUF, med en total finansiering 
på 4,875 miljarder euro.
3 Artikel 8, KOM(2004)0495.
4 Artikel 36.4 b, KOM(2004)0492.
5 Urban har en total finansiering på 739 miljoner euro för perioden 2000–2006.
6 Artikel 9, KOM(2004)0495.
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förbättra tillgängligheten, utveckla verksamheter i samband med kulturarvet, främja ett 
hållbart utnyttjande av naturresurserna samt stimulera turismen”.1

De yttersta randområdena (art. 11) skall, vare sig de omfattas av konvergensmålet eller inte, 
få särskilt ERUF-stöd för integrering på den inre marknaden och kompensation för deras 
särskilt svåra villkor.2 0,42 procent av anslagen för konvergensmålet är således avsedda för de 
yttersta randområdena.

Parallellt med de tak som fastställs för ERUF-deltagande får stödet ökas3 med 10 procent för 
interregionalt samarbete under målen konvergens och konkurrenskraft och med 5 procent 
under målet konkurrenskraft i områden som har naturbetingade nackdelar, som är glest eller 
mycket glest befolkade eller som fram till och med den 30 april 2004 utgjorde unionens yttre 
gränser. Ökningarna för dessa olika områden kan ackumuleras till högst 60 procent 
gemenskapsstöd.

Enligt art. 7 är följande utgifter inte berättigande för ERUF-stöd: moms, skuldräntor, inköp 
av mark för mer än 10 procent av de totala stödberättigande utgifterna för insatsen i fråga, logi 
och avveckling av kärnkraftverk.

• Fördelning av ERUF-anslag

Fördelning av ERUF-anslag för perioden 2007–2013

Belopp i 
miljarder euro

Procent av 
målet

Mål: konvergens
– Regioner med en BNP per capita som är lägre än 75 procent av

EU-genomsnittet: ERUF och ESF
– Statistisk effekt: ERUF och ESF
– Sammanhållningsfonden

264

178,9
22,1

62,99

67,8
8,4
23,8

Mål: regional konkurrenskraft och sysselsättning
– Regioner som inte omfattas av konvergensmålet: ERUF och ESF

– Phasing-in: ERUF och ESF

57.9
48,3

varav 24,15 för 
ERUF

9,5

83,4

16,6

Mål: europeiskt regionalt samarbete 

– ERUF 13.2

  
1 Artikel 10, KOM(2004)0495.
2 Artikel 11, KOM(2004)0495.
3 Artikel 52.1, KOM(2004)0492.
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Anmärkningar och förslag

Kommissionens förslag lyckas effektivt och välavvägt koppla samman 
sammanhållningspolitiken med prioriteringarna från Lissabon och Göteborg (konkurrenskraft, 
tillgänglighet, sysselsättning och social integrering, miljöskydd och förebyggande av risker).
De inriktningar och områden för ERUF:s insatser som beskrivs i artiklarna 4–6 verkar vara 
förenliga med dessa prioriteringar.
En påminnelse om och förstärkning av vissa grundläggande principer uppskattas, till exempel 
koncentrerade insatser, additionalitet och partnerskap.

Följande frågor bör dock fördjupas:

• Den urbana dimensionen

De tillgängliga resurserna för de urbana frågorna är visserligen mycket större än resurserna 
för Urban-initiativet (som hade en total finansiering på 739 miljoner euro för perioden 
2000-2006), men vi anser att den urbana dimensionen bör betonas mer, med tanke på att de 
nya projekten kommer att beröra många medborgare som bor i städer. Föredraganden föreslår 
därför följande förstärkningar i den urbana politiken:

• Ett obligatoriskt minimibelopp som varje medlemsstat måste anslå till den 
urbana dimensionen inom de operativa programmen.

• Höjd övre gräns för ERUF-stöd till ESF-finansierade åtgärder i stadsområden 
(10 procent i artikel 8.2 kommissionens förslag). Detta skulle göra det möjligt 
för städer att på ett mer flexibelt sätt fastställa lämpliga åtgärder för att hantera 
lokala förändringar.

• Större deltagande av lokala sammanslutningar i utarbetandet av nationella 
strategiska referensramar för att respektera partnerskapsprincipen.

• Införlivande av storstäder bland prioriteringarna för ERUF-stöd. Artikel 5.3 i 
kommissionens förslag handlar om prioriteringarna för ERUF:s stöd och där 
utesluts de större städerna från projekt för tillgång till telekommunikationer 
och transporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Med tanke på hur viktiga 
de är för den regionala utvecklingen anser föredraganden att större städer också 
bör omfattas av ERUF-prioriteringarna.

• Funktionshindrade

Föredraganden håller med om att ERUF bör vara ett grundläggande verktyg för att minska 
och lindra de funktionshindrades sociala svårigheter på alla områden. För att se till att 
strukturfonderna inte leder till att det uppstår nya tillgänglighetshinder för de 
funktionshindrade föreslår vi följande:

• Man bör uttryckligen nämna att krav på tillgänglighet för funktionshindrade 
skall kopplas samman med stödtilldelning. Man bör särskilt överväga 
införande av tillgänglighetskriterier för urbana utvecklingsprojekt som 
finansieras av ERUF.
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• Ett särskilt åtagande bör göras om att undanröja de funktionshindrades 
svårigheter att få tillgång till varor och tjänster och byggnader, i artikel 2, där 
syftet med ERUF klargörs. 

• Miljö

Förslaget till ERUF-förordning innehåller några stödmöjligheter inom sina tre mål, till 
exempel främjande av biologisk mångfald och naturskydd (inom konvergensmålet) och ny 
infrastruktur i samband med Natura 2000 (inom målet för regional konkurrenskraft). Det är 
mycket positivt att det uttryckligen hänvisas till biologisk mångfald och Natura 2000. 

För att förstärka sammanhållningspolitikens miljöaspekter bör det uttryckligen hänvisas till 
skydd och förbättring av miljön i alla relevanta artiklar.

Hänvisningen till ”hållbar ekonomisk utveckling” i artikel 5.2 är tveksam. Föredraganden 
anser att investeringar i Natura 2000 inte bara bör ge direkta ekonomiska fördelar utan 
bredare, allmänna fördelar, till exempel på hälso- och utbildningsområdet. För att motsvara 
denna princip bör man använda begreppet ”hållbar utveckling” i stället för ”hållbar 
ekonomisk utveckling”. 

• Europeiskt regionalt samarbete

Detta nya mål har en total finansiering på 13,2 miljarder euro. Kommissionen förslår att 
beloppet skall fördelas lika mellan gränsöverskridande samarbete och transnationellt 
samarbete. Vissa medlemsstater skulle vilja öka anslagen till det gränsöverskridande 
samarbetet och sänka anslagen till det transnationella samarbetet. 
Föredraganden håller med kommissionen och anser att anslagen bör fördelas lika mellan det 
gränsöverskridande och det transnationella samarbetet. För övrigt bör det noteras att anslagen 
till det gränsöverskridande samarbetet redan är avsevärt högre än anslagen till initiativet 
Interreg (4,875 miljarder euro).

• Diskussion om budgetplanen

Vad gäller diskussionen om budgetplanen, som är avgörande för sammanhållningspolitikens 
framtid, vill föredraganden betona vikten av att stödja kommissionens förslag på 1,24 procent 
av EU:s BNP. Med tanke på målen i artikel 158 i EG-fördraget är detta avgörande för en stark 
och ekonomiskt välutrustad europeisk regionalpolitik.


