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1. STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSFONDERNA – EN 
SOLIDARITETSPOLITIK1 

 
Varför?  
 
Regionalpolitiken genomför i praktiken den solidaritet mellan Europas folk som nämns i 
ingressen till Fördraget om Europeiska unionen. Regionalpolitiken bidrar till att uppnå ett av 
de grundläggande mål som anges i fördraget, nämligen att stärka EU:s ekonomiska och sociala 
sammanhållning genom att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan EU:s olika regioner. 
Regionalpolitiken får betydande effekt på regionernas konkurrenskraft och på medborgarnas 
levnadsförhållanden, i första hand genom att samfinansiera fleråriga utvecklingsprogram. 
Regionalpolitiken skall göra det möjligt för samtliga regioner i unionen att fullt ut utnyttja de 
möjligheter som erbjuds på den inre marknaden och bidra till att den ekonomiska och 
monetära unionen (EMU) blir en framgång. 
 
Hur? 
 
Program får bidrag från fyra strukturfonder och sammanhållningsfonden:  
 
 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för infrastrukturer och investeringar, 

sysselsättning och små och medelstora företag.  
 Europeiska socialfonden (ESF) för utbildning, social integrering och sysselsättning. 
 Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGEJ, utvecklingsdelen) 

för jordbruksutveckling och stöd till jordbruken. 
 Fonden för fiskets utveckling (FFU) för fiskerisektorns anpassning.  

 
Sammanhållningsfonden stöder miljö- och transportprojekt i de minst utvecklade 
medlemsstaterna. 
 
Strukturfonderna och sammanhållningsfonden tillhandahåller bidrag. 
Europeiska investeringsbanken tillhandahåller lån. 
 
Sammanhållningsfonden tillhandahåller direkt ekonomiskt stöd för stora transport- och 
miljörelaterade infrastrukturprojekt.  
 
Strukturfonderna finansierar åtgärder för att främja utvecklingen. Utvecklingsprogram 
utarbetas av medlemsstaterna i samarbete med regionala och lokala myndigheter samt 
relevanta sociala och ekonomiska partner. 
 

                                                 
1 Informationen bygger på webbplatsen Inforegio. Kommissionen. Generaldirektoratet för regionalpolitik.  
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Prioriteringar 
 
Strukturfonderna är inriktade på tre prioriterade mål:  
 
 upphämtning för regioner som släpar efter i utvecklingen (Mål 1),  
 socioekonomisk omvandling av industri-, stads- eller landsbygdsområden eller områden 

som är beroende av fiske (Mål 2), och 
 förbättrade utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter (Mål 3) (programmen för 

Mål 1-regionerna omfattar redan åtgärder av denna typ).  
 
Bistånd beviljas dessutom från fyra gemenskapsinitiativ som uppmuntrar 
gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete i hela EU (Interreg III), 
stimulansåtgärder åt städer och kringliggande områden i kris (Urban II), jämställdhet på 
arbetsmarknaden (Equal) och utveckling av landsbygden (Leader+).  
 
Innovativa åtgärder, slutligen, stöder experimentella regionala program. 
 
Finansiering 
 
Cirka en tredjedel av EU:s budget går till strukturfonderna. Avsättningen för perioden 
2000-2006 är 195 miljarder euro för EU 15, plus 15 miljarder för de nya medlemsstaterna 
mellan 2004 och 2006.  
 
Sammanhållningsfonden erhåller 25,6 miljarder euro för EU 25. 
 
Stödet från EU är ett komplement till medlemsstaternas stöd. Gemenskapsfinansieringen 
varierar mellan 25 och 85 procent av totalkostnaden. Den är högst i regioner vilkas offentliga 
sektorer inte klarar utvecklingens finansiella bördor på egen hand. Stödet från den offentliga 
sektorn kompletteras av finansiering från den privata sektorn. 
 
Utarbetande av program 
 
Programmen utarbetas av kommissionen och nationella och regionala myndigheter på 
grundval av kommissionens riktlinjer och medlemsstaternas prioriteringar. Medlemsstaterna 
väljer ut konkreta projekt och har ansvaret för deras tillämpning. Den europeiska 
finansieringen kompletterar det nationella stödet till regionerna och deras invånare, i första 
hand genom att medfinansiera fleråriga utvecklingsprogram. 
 
Framtiden 
 
För perioden 2007-2013 tänker kommissionen koncentrerar sina prioriteringar under tre 
huvudrubriker. Den föreslagna totalbudgeten är cirka 336 miljarder euro.  
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 Konvergens. Syftet är att stimulera tillväxt och sysselsättning i de mindre utvecklade 
regionerna (i första hand de nya medlemsstaterna), som även i fortsättningen kommer att 
få bidrag från sammanhållningsfonden.  
 Konkurrenskraft. Syftar till att föregripa förändringar i övriga EU. Detta kommer att 

inkludera en regional komponent, för vilken varje medlemsstat kommer att välja 
mottagande områden, och en nationell komponent som baseras på EU:s 
sysselsättningsstrategi.  
 Samarbete. Uppmuntra till en harmonisk utveckling inom hela EU genom att utnyttja 

erfarenheterna från Interreg. 
 
Europaparlamentets roll 
 
Parlamentet har utnyttjat sina nya befogenheter på detta område. 
 
 Genom den europeiska enhetsakten infördes samarbete med rådet för att genomföra beslut 

som påverkar strukturfonderna. 
 Genom Maastrichtfördraget infördes samtyckesförfarandet för beslut som gällde allmänna 

förordningar. 
 Genom Amsterdamfördraget infördes medbeslutande med rådet för tillämpningsåtgärder. 
 Enligt Nicefördraget skall rådet från den 1 januari 2007 besluta med kvalificerad majoritet 

i frågor som gäller allmänna förordningar. 
 
Enligt den uppförandekod som antogs tillsammans med kommissionen 1993 och som 
utvidgades 1999 skall parlamentet få regelbunden information om fondens aktiviteter. Enligt 
reformen från 1999 lyckades parlamentet dessutom bibehålla Urbanprogrammet som ett av 
gemenskapsinitiativen.  
 

2. TERMINOLOGI 
 
 EU:s regionalpolitik. Den rättsliga grunden utgörs av artiklarna 2 och 3 i Fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen. EU:s regionalpolitik handlar om solidaritet. 
Den syftar till att ge stöd på gemenskapsnivå till de minst gynnade regionerna för att 
hjälpa dem lösa sina problem. Regionalpolitiken är också konkret. Resultaten är tydligt 
märkbara för Europas medborgare som själva kan dra direkt nytta av stödet genom hjälp 
att hitta arbete och anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad, framför allt genom 
utbildning.  
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 Sammanhållningspolitik. Den rättsliga grunden utgörs av avdelning XVII, 
artikel 158-162 i EG-fördraget2. Korrigerar obalanser i utvecklingen genom att ta itu med 
ekonomiska och sociala faktorer. Ger fattigare regioner de medel som behövs för att 
skynda på utvecklingen och förbättra levnadsstandarden, inklusive basbehov, färdigheter, 
teknisk kapacitet, en attraktiv miljö för investeringar, etc. Förutom att påverka de minst 
gynnade regionerna bromsar bristen på balans i utvecklingen tillväxten i unionen och 
förhindrar en optimering av dess potential.  

 
 Ekonomisk och social sammanhållning. Europaparlamentets roll. Parlamentet anser 

att ekonomisk och social sammanhållning är av avgörande betydelse för den europeiska 
integrationen. Det har alltid stött förslag till åtgärder som det anser vara nödvändiga för att 
öka tilldelningen till strukturfonderna. Uppförandekoden från 1993 om genomförandet av 
strukturpolitiken, var ett resultat av parlamentets krav på adekvat finansiering. I enlighet 
med sin behörighet att samtycka till allmänna regler för strukturfonderna uttryckte 
parlamentet sin ståndpunkt3 och rådet tog till sig de flesta av parlamentets synpunkter. 
Uppförandekoden med kommissionen utvidgades 1999 till att omfatta samtliga 
strukturinstrument. 

 
 Strukturfonderna. EU:s strukturfonder administreras av kommissionen för att finansiera 

gemenskapens strukturstöd. De omfattar utvecklingsdelen av EUGJ för jordbruket, 
Regionalfonden för strukturstöd under regionalpolitiken, Socialfonden för socialpolitiska 
åtgärder samt Fonden för fiskets utveckling (FFU). Ekonomiskt stöd från strukturfonderna 
går främst till de fattigare regionerna för att stärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen i unionen, så att hela EU kan möta utmaningarna från den inre 
marknaden.  

 
 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Den rättsliga grunden utgörs av 

artikel 158-162 i EG-fördraget. Syfte: att ta itu med regionala obalanser genom att delta i 
omstruktureringen av svagare regioner och konverteringen av eftersatta industriregioner 
(artikel 160).  

 
 Europeiska socialfonden (ESF). Den rättsliga grunden utgörs av artikel 146-148 och 

158-162 i EG-fördraget. Förbättrar sysselsättningsmöjligheterna för arbetstagaren på den 
inre marknaden genom ökad rörlighet och yrkesutbildning. Genom 
förordning (EG) nr 1784/1999 omdefinieras ESF:s ramar och politiska prioriteringar för 
perioden 2000-2006. Fonden stöder åtgärder som syftar till att förhindra arbetslöshet och 
till att utveckla mänskliga resurser och främja social integrering. Tillhandahåller stöd för 
de tre mål som bestämts genom den allmänna förordningen om strukturfonderna.  

                                                 
2 I Europeiska enhetsakten, i avdelning V i EG-fördraget, finns bestämmelser om en reformering av strukturer 
och operativa regler för strukturfonderna efter förslag från kommissionen, genom enhälligt beslut i rådet och 
efter samråd med Europaparlamentet. Reformens tillämpningsföreskrifter utarbetas efter förslag från 
kommissionen genom enhälligt beslut från rådet. Genom Amsterdamfördraget blev tillämpningsbesluten 
föremål för medbeslutandeförfarandet. Kommissionen måste rapportera till rådet och parlamentet vart tredje 
år om framstegen. 
3 Resolution av den 19 november 1998. 
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 Fonden för fiskets utveckling (FFU). Sedan 1994 har gemenskapens olika instrument för 
fiskesektorn samlats i FFU. Den tillämpas i samtliga kustregioner och dess huvuduppgift 
är att öka konkurrenskraften för strukturerna och utveckla livskraftiga företag inom 
fiskeindustrin, samtidigt som den strävar efter att bevara balansen mellan fångstkapacitet 
och tillgängliga resurser. 

 
 Utvecklingsdelen i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket 

(EUGFJ). EUGFJ finansierar EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Dess syfte är att 
tillhandahålla marknadsstöd och främja strukturomvandlingen inom jordbruket. EUGFJ är 
indelad i två sektioner. Utvecklingssektionen beviljar bistånd för rationaliseringsplaner, 
modernisering och strukturförbättringar inom jordbruket. 

 
 Sammanhållningsfonden. Genom artikel 161 i EG-fördraget inrättades 

sammanhållningsfonden 1993 för att ge finansiellt stöd till projekt på områdena för miljö 
och transportinfrastruktur. Fondens finansiering går enbart till de fyra fattigaste 
gemenskapsländerna (Irland, Grekland, Spanien och Portugal) och syftet är att minska 
skillnaderna mellan EU:s medlemsstater. Den betraktas inte som en strukturfond. 

 
 Mervärde. En av strukturfondernas fyra grundprinciper som stärktes i de ändrade 

förordningar som antogs i juli 1993, vilket innebär att projekt som erhåller 
gemenskapsstöd måste vara nya projekt som medlemsstaterna inte hade kunnat genomföra 
på egen hand. Men den nationella finansieringen måste vara den dominerande – 
gemenskapsstödet är ett komplement. Nationella och regionala myndigheter har ansvaret 
för att välja projekt och förvalta dem inom ramen för gemenskapens allmänna kriterier. 

 
 Partnerskap. En av strukturfondernas principer som innebär närmast tänkbara samarbete 

mellan kommissionen och behöriga myndigheter på nationell, regional eller lokal nivå i 
varje enskild medlemsstat från det förberedande stadiet till dess åtgärderna genomförs. 

 
 Subsidiaritet. Syftet med subsidiaritetsprincipen är att besluten skall fattas så nära 

medborgarna som möjligt och att man hela tiden kontrollerar om åtgärder på 
gemenskapsnivå är motiverade mot bakgrund av de möjligheter som står till buds på 
nationell, regional eller lokal nivå. Framför allt är det den princip enligt vilken unionen 
inte vidtar åtgärder (med undantag av de områden som faller under unionens exklusiva 
behörighet) om de åtgärderna inte är effektivare än åtgärder på nationell, regional eller 
lokal nivå. Subsidiaritetsprincipen är nära knuten till principerna om proportionalitet och 
nödvändighet, som kräver att inga åtgärder som vidtas av unionen får gå utöver vad som 
krävs för att uppnå fördragets mål. 

 
 Programverksamhet. En av strukturfondernas principer, som resulterar i fleråriga 

utvecklingsprogram, resultatet av en process som leder till att beslut fattas i partnerskap. 
Processen omfattar ett antal steg som kulminerar i att åtgärderna tas över av offentliga eller 
privata entreprenörer. 
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 Koncentration. En av strukturfondens principer som syftar till att koncentrera åtgärderna 
till prioriterade utvecklingsprojekt. 

 
 Inhemsk bruttoprodukt (GDP). Det totala värdet av alla varor och tjänster som 

produceras inom ett lands gränser på ett år. 
 
 Bruttonationalprodukt (BNP). Det totala värdet av alla varor och tjänster som 

produceras av inhemskt ägda produktionsfaktorer på ett år. 
 
 Bruttonationalinkomst (BNI). Kallades tidigare bruttonationalprodukt, och mäter det 

totala inhemska och utländska mervärde som tas ut av medborgarna. BNI omfattar GDP 
plus nettointäkterna från primärinkomster (ersättning till arbetstagare och 
fastighetsintäkter) från källor utanför landet. 

 
 Mål 1-områden. GDP är lägre än 75 procent av genomsnittet i gemenskapen.4 Syftet är att 

hjälpa dess regioner att hinna i kapp de övriga vad gäller konkurrenskraft. Detta innebär 
investeringar i infrastruktur och åtgärder för att uppmuntra investeringar i industrin. 

 
 Mål 2-områden. Områden med strukturella svårigheter. Stöd till sociala och industriella 

omstruktureringsprojekt.5 
 
 Mål 3-områden. Stöd till moderna utbildningssystem och ny sysselsättning6. 

 
 Gemenskapsinitiativ. Försök att hitta gemensamma lösningar på specifika problem. 

Initiativen är Interreg, Urban, Leader och Equal. 
 
 Interreg. Gemenskapsinitiativ som stöder gränsöverskridande samarbetsprojekt. 

 
 Urban. Gemenskapsinitiativ som gäller problematiska stadsområden. 

 
 Leader. Gemenskapsinitiativ som förvaltas av GD Jordbruk7. Länk mellan olika åtgärder 

för utveckling av landsbygdens ekonomi. 
 
 Equal. Gemenskapsinitiativ som bekämpar ojämlikhet och diskriminering vid tillträdet till 

arbetsmarknaden. 
 
 EG:s yttersta randområden. De franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, 

Madeira och Kanarieöarna. 
 
 Statistisk effekt. Utvidgningens effekter på 75-procenttröskeln för att erhålla Mål 1-status. 

                                                 
4 Svarar för 70 procent av budgeten. 
5 Svarar för 11,5 procent av fonderna. 
6 Svarar för 12,3 procent av resurserna. 
7 Det finns 13 olika initiativ som stöder utvecklingen av landsbygden. 
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 Övergångsarrangemang. Det finns övergångsregler för områden som tidigare var 
kvalificerade till Mål 1 eller Mål 2, men som inte längre är det på grund av utvidgningens 
effekter8. 

 
 Stöd. De olika stödformer som tillhandahålls av fonderna är operativa program eller 

enskilda programdokument, gemenskapens initiativprogram och stöd för teknisk hjälp och 
förnyelse.  

 
 Gemenskapens stödram (CSF). Samordnar EU:s regionala aktiviteter, och omfattar från 

tid till annan de fyra strukturfonderna (ERUF, ESF, EUGFJ, FFU) och EIB. I samtliga fall 
måste emellertid projekten ingå i planer som redan utvecklats av nationella myndigheter, 
regionala myndigheter och deras ekonomiska partner. 

 
 Programdokument (SPD). Ett enda dokument som godkänts av kommissionen och som 

innehåller samma information som finns i någon av gemenskapens stödramar och 
operativa program.  

 
 Operativt program (OP). Det dokument som godkänts av kommissionen för att 

genomföra någon av gemenskapens stödramar och som utgörs av ett antal prioriteringar 
som består av fleråriga åtgärder och som kan tillämpas med medel från en eller flera 
fonder, från en eller flera av övriga existerande finansieringsinstrument och från EIB.  

 
 Integrerat operativt program. Ett operativt program som finansieras av flera fonder än 

en. 
 
 Utvecklingsprogram. Varje medlemsstat ingår ett avtal med kommissionen om ett 

operativt program (OP) eller programdokument (SPD). Dessa avtal omfattar flera år och är 
avsedda att genomföras av de nationella och regionala myndigheter som utses av 
medlemsstaterna. Dessa myndigheter väljer också ut specifika projekt för finansiering. 
Kommissionen arbetar emellertid tillsammans med de ansvariga myndigheterna i 
programmens övervakningskommittéer. 

 
 Territoriella sysselsättningspakter. En pakt är ett avtal mellan lokala partner, som 

publiceras i ett strategidokument och som åtföljs av operativa eller finansiella åtaganden 
från var och en av dem. Åtgärderna skall främja nya arbetstillfällen och ekonomisk 
utveckling. En pakt kan ingås för en stad, ett område på landsbygden eller den lokala 
arbetsmarknaden. Territoriet kommer i regel att vara större än en kommun, men mindre än 
en region. 

 
 Förvaltande myndighet. Offentliga eller privata myndigheter eller organ på nationell, 

regional eller lokal nivå som utsetts av medlemsstaten, eller medlemsstaten själv när den 
utför denna funktion, för att förvalta stödet från strukturfonderna. 

 
                                                 
8 Statistisk effekt. 
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 Utanordnande myndighet. Nationella, regionala eller lokala myndigheter eller organ som 
utsetts av medlemsstaten för att utarbeta och skicka in ansökningar om utbetalning och ta 
emot betalningar av kommissionen.  

 
 Europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGCC). Med 

artikel 159 i fördraget som rättslig grund och i syfte att övervinna de befintliga hindren för 
ett gränsöverskridande samarbete kommer ett nytt rättsligt instrument att införas för att 
skapa europeiska samarbetsgrupperingar.  

 
 Klassificering av territoriella enheter för statistik (NUTS). Skapades av EU:s 

statistikkontor (Eurostat) för att få en gemensam, sammanhängande struktur för territoriell 
fördelning. NUTS har använts i gemenskapslagstiftningen i samband med strukturfonderna 
sedan 1988.  

 
 Föranslutningsstöd. Det föranslutningsstöd som planerats för perioden 2000-2006 för 

länderna i Central- och Östeuropa är ett viktigt inslag i Europeiska unionens strategi mot 
kandidatländerna. Föranslutningsstödet innehåller flera olika komponenter, 
Phare-programmet, Sapard-programmet och ISPA (struktureringsinstrumentet för 
beredning av utvidgningen). 

 
 Struktureringsinstrumentet för beredning av utvidgningen (ISPA). ISPA står för 

Instrument for Structural Policies for Pre-Accession och programmet finansierar miljö- 
och transportprojekt. 

 
 Phare. Finansierar förstärkningen av de framtida/nya medlemsstaternas administrativa och 

institutionella kapacitet inför anslutningen.  
 
 Sapard. Det särskilda anslutningsprogrammet för jordbruk och landsbygdens utveckling.  

 
 Absorptionskapacitet. Den nationella förvaltningens förmåga att planera för och 

genomföra externa stödåtgärder.  
 
 Anslutningspartnerskap. Ett dokument som antagits i rådet och som sammanfattar 

unionens synpunkter vad gäller prioritering av förberedelserna inför anslutningen på kort 
och medellång sikt för kandidatländerna.  

 
 Eftersläpning. De samlade åtaganden enligt Phare eller för ett visst enskilt land som ännu 

inte har kontrakterats.  
 
 Kandidatländer. Länder som har ansökt om att bli medlemmar av Europeiska unionen 

och vars ansökan har accepterats, men som inte blev medlemmar 2004. Denna status har 
för närvarande Bulgarien, Rumänien och Turkiet. 

 



DV\542120SV.doc 11/42 PE 347.143 
Extern översättning 

 SV 

 CFCU. Den centrala finansierings- och kontrakteringsenhet som inrättats i samtliga 
kandidatländer och som förvaltar anbud, kontrakt och betalningar för allt 
institutionsbyggande och vissa investeringsprojekt. 

 
 Decentralisering. Den process genom vilken förvaltningen av EU-medel delegeras till 

kandidatländernas förvaltningar. Denna förvaltning skedde tidigare genom det 
decentraliserade genomförandesystemet DIS. Man planerar nu att ersätta kommissionens 
förhandskontroll med kontroller i efterhand genom EDIS-systemet för utökat 
decentraliserat genomförande. 

 
 Dekoncentrering. Den process genom vilken förvaltningen av EU-medel flyttas från 

kommissionen till olika delegationer. 
 
 Utvärdering i efterhand. Utvärdering av effekterna av en viss aktivitet efter det att den 

genomförts.  
 
 Genomförandeorgan. Det organ i kandidatlandet som har ansvar för att skicka in anbud, 

skriva kontrakt och göra utbetalningar för projekt som tilldelats organet. CFCU är 
genomförandeorgan för projekt som avser institutionsbyggande. 

 
 Gemensam övervakningskommitté. Den kommitté som upprättats i samtliga 

kandidatländer för att samordna övervakning och utvärdering av föranslutningsstödet.  
 
 Övervakning och utvärdering. Process för att samla in data om hur projektet genomförs, 

utvärdera möjligheten av att målen uppnås och vid behov rekommendera förändringar i 
strategin.  

 
 Nationell biståndssamordnare (NAC). I mottagarländerna garanterar NAC en nära 

koppling mellan den allmänna anslutningsprocessen och användningen av gemenskapens 
ekonomiska stöd. 

 
 Nationell utanordnare (NAO). En tjänsteman i den nationella förvaltningen med ansvar 

för nationella medel. NAO har det övergripande ansvaret för den ekonomiska 
förvaltningen av Phare-medel.  

 
 Nationell utvecklingsplan (NDP). Kandidatlandets program för ekonomisk och social 

sammanhållning och åtgärder av typen Mål 1. 
 
 Nationell fond (NF). Den centrala finansenhet genom vilken gemenskapens medel 

kanaliseras in i kandidatlandet eller den nya medlemsstaten.  
 
 Nationellt program för genomförande av regelverket (NPAA). Kandidatlandets eget 

handlingsprogram omfattande tidsplaner och kostnader, för förberedelsearbetet inför 
anslutningen.  
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 Nya medlemsstater. Före detta kandidatländer som har slutfört förhandlingarna och som 
blev medlemmar av Europeiska unionen den 1 maj 2004. De nya medlemsstaterna är 
Cypern, Republiken Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien 
och Slovenien. 

 
 Projektets utanordnare. Chefen för en byrå med ansvar för genomförandet. 

 
 Årlig rapport. Kommissionens årsrapport om läget för kandidatländernas förberedelser 

inför anslutningen. 
 
 Tillfälligt finansieringsinstrument för underlättande av övergången (2004-2006). 

Syftar till att de nya medlemsstaterna skall kunna utveckla och stärka sin administrativa 
kapacitet när det gäller att genomföra och genomdriva gemenskapens lagstiftning och 
bygga upp ett utbyte av bästa praxis bland likar. 

 
 ”Twinning”. Ett partnerskapsavtal mellan ett kandidatland och administrationen i en eller 

flera medlemsstater om att överföra kunskaper och erfarenheter som avser regelverket 
(framsteg i samband med införandet av delar av regelverket). 

 

3. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN – FÖRDRAGEN OCH EUROPAPARLAMENTETS 
ARBETSORDNING  

 
Fördraget om Europeiska unionen 
 

Artikel 2 
 
Unionen skall ha som mål att främja ekonomiska och sociala framsteg och en hög 
sysselsättningsnivå och att uppnå en väl avvägd och hållbar utveckling, särskilt genom att 
skapa ett område utan inre gränser, genom att stärka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen och genom att upprätta en ekonomisk och monetär union som på sikt skall 
omfatta en gemensam valuta i överensstämmelse med bestämmelserna i detta fördrag. 
 
 
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
 

Artikel 2 
 
Gemenskapen skall ha till uppgift att genom att upprätta en gemensam marknad och en 
ekonomisk och monetär union och genom att fullfölja den gemensamma politik eller 
verksamhet som avses i artiklarna 3 och 4 främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar 
utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga om 
sysselsättning och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, en hållbar och 
ickeinflatorisk tillväxt, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en hög 
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nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet, en höjning av 
levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och 
solidaritet mellan medlemsstaterna. 
 

Artikel 3 
 
För att uppnå de mål som anges i artikel 2 skall gemenskapens verksamhet på de villkor och i 
den takt som anges i detta fördrag innefatta … stärkande av den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen. 
 

Artikel 16 
 
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 73, 86 och 87 och med beaktande av den 
betydelse som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har för unionens gemensamma 
värderingar och den roll som dessa tjänster spelar när det gäller att främja social och 
territoriell sammanhållning, skall gemenskapen och medlemsstaterna, var och en inom ramen 
för sina respektive befogenheter och inom detta fördrags tillämpningsområde, sörja för att 
sådana tjänster utförs på grundval av principer och villkor som gör det möjligt för dem att 
fullgöra sina uppgifter. 
 

AVDELNING XVII  
 

EKONOMISK OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING  
 

Artikel 158 
 
För att främja en harmonisk utveckling inom hela gemenskapen skall denna utveckla och 
fullfölja sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska och sociala sammanhållning. 
 
Gemenskapen skall särskilt sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, inbegripet 
landsbygdsområdena. 
 

Artikel 1599 
 
Medlemsstaterna skall bedriva och samordna sin ekonomiska politik i syfte även att uppnå de 
mål som anges i artikel 158. Vid utformningen och genomförandet av gemenskapens politik 
och åtgärder och vid genomförandet av den inre marknaden skall de beakta målen i artikel 
158 och bidra till att dessa uppnås. Gemenskapen skall även understödja strävandena att 
uppnå mål genom de åtgärder som den vidtar genom strukturfonderna (utvecklingssektionen 
vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden), Europeiska investeringsbanken och andra befintliga 
finansieringsorgan. 
                                                 
9 Artikeln har ändrats genom Nicefördraget. 
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Kommissionen skall vart tredje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, 
Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de framsteg som har gjorts för 
att uppnå ekonomisk och social sammanhållning och om hur de olika medel som anges i 
denna artikel har bidragit till detta. Denna rapport skall vid behov åtföljas av lämpliga 
förslag. 
 
Om särskilda åtgärder behöver vidtas utanför fonderna och utan att det påverkar 
tillämpningen av de åtgärder som beslutas inom ramen för gemenskapens övriga politik, skall 
rådet enhälligt besluta om sådana särskilda åtgärder på förslag av kommissionen och efter att 
ha hört Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. 
 

Artikel 160 
 
Europeiska regionala utvecklingsfondens syfte är att bistå med att avhjälpa de viktigaste 
regionala obalanserna i gemenskapen genom att delta i utvecklingen och den strukturella 
anpassningen av regioner som utvecklas långsammare samt i omstruktureringen av 
industriregioner på tillbakagång. 
 

Artikel 16110 
 
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 162 skall rådet genom enhälligt beslut på 
förslag av kommissionen, med Europaparlamentets samtycke och efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, fastställa strukturfondernas 
uppgifter, huvudmål och organisation, vilket kan omfatta en omgruppering av fonderna. 
Rådet skall enligt samma förfarande också fastställa de allmänna regler som skall tillämpas 
på fonderna och de bestämmelser som behövs för att säkerställa deras effektivitet och 
samordningen av fonderna med varandra och med andra befintliga finansieringsorgan. 
 
En av rådet enligt samma förfarande upprättad sammanhållningsfond skall lämna 
ekonomiska bidrag till projekt på miljöområdet och till transeuropeiska nät inom 
infrastrukturen på transportområdet. 
 
Från och med den 1 januari 2007 skall rådet besluta med kvalificerad majoritet efter 
Europaparlamentets samtycke och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén, om budgetplanerna 2007-2013 och det därmed sammanhörande 
interinstitutionella avtalet har antagits vid den tidpunkten; i annat fall skall det förfarande 
som föreskrivs i detta stycke tillämpas från och med den tidpunkt då de antas.. 
 

Artikel 162 
 
Rådet skall besluta om genomförandebestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden enligt förfarandet i artikel 251 och efter att ha hört Ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén. 
                                                 
10 Artikeln har ändrats genom Nicefördraget. 
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I fråga om utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket 
samt Europeiska socialfonden skall artiklarna 37 och 148 fortfarande tillämpas. 
 
Europaparlamentets arbetsordning11 
 

BILAGA VI 
 

STÄNDIGA UTSKOTTS BEHÖRIGHETSOMRÅDEN  
 

XII. UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING 
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör regionalpolitik och sammanhållningspolitik, framför allt 
följande:  
 
(a) Europeiska fonden för regional utveckling, sammanhållningsfonden och andra instrument 
för Europeiska gemenskapens regionalpolitik, 
 
(b) Bedömning av hur övrig EU-politik påverkar den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen. 
 
(c) Samordning av unionens strukturinstrument. 
 
(d) De yttersta randområdena och öregionerna samt gränsöverskridande och interregionalt 
samarbete. 
 
(e) Förbindelser med Regionkommittén, organisationer för interregionalt samarbete och med 
lokala och regionala myndigheter. 
 

4. HISTORISK BAKGRUND 
 
 1957. I Romfördraget anges behovet av ”harmonisk utveckling”. I ingressen nämns 

behovet av att stärka den ekonomiska integrationen och att garantera en harmonisk 
utveckling genom att minska de befintliga skillnaderna mellan olika regioner och 
eftersläpningen i de minst gynnade regionerna. Ingen särskild gemensam politik 
upprättades. 

 
 1958. Europeiska socialfonden och Europeiska utvecklings- och garantifonden för 

jordbruket (EUGFJ) inrättas. Återspeglar de grundande staternas prioriteringar. Jordbruk – 
Frankrike, Industriell förnyelse – Tyskland. 

 
 1973. Första utvidgningen med Danmark, Irland och Förenade kungariket. 

                                                 
11 16 upplagan – juli 2004. 
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 1975. Europeiska regionala utvecklingsfonden skapas för att fördela vissa budgetposter till 
de fattigaste regionerna. Irland och Danmark bidragsmottagare. Förenade kungadömet fick 
stöd – Nordirland, Högländerna och öarna. Balanserade vissa brittiska reservationer inför 
en EG-budget som dominerades av jordbruket. 

 
 1980-talet. Grekland, Portugal och Spanien går med i gemenskapen. Ekonomiskt behov 

och politisk vilja att minska skillnaderna förtydligas. Erkännande av behovet att ta itu med 
skillnaderna mellan rikare och fattigare regioner. Unionen lovar att hjälpa Europas minst 
utvecklade regioner att hinna ikapp kärnområdena. Åtagandet inkluderas i 
Europeiska enhetsakten 1986.  

 
 Perioden 1989-93. Europeiska rådet i Bryssel12 reviderar strukturfondernas verksamhet. 

Avsätter 68 miljarder ecu.13 Syfte: att främja en bättre levnadsstandard för Europas folk. 
Program för att hjälpa vissa sociala kategorier och regioner att dra nytta av den 
ekonomiska integrationen och möjligheterna på den inre marknaden. Regioner och städer 
har upprättat gränsöverskridande organisationer, interregionalt samarbete och öppnat 
regionala kontor i Bryssel.  

 
 1992. Fördraget om Europeiska unionen.14 Sammanhållning ett av unionens huvudmål, 

tillsammans med ekonomisk och monetär union och inre marknaden. Fördraget innehåller 
bestämmelser om att inrätta en sammanhållningsfond för att stödja projekt på området för 
miljö och transporter.15 Betydelsen av den europeiska regionalismen understryks i 
fördraget om Europeiska unionen, som upprättar ett nytt organ, Regionkommittén, för att 
de regionala aktörerna skall få en självständig röst i samband med EU:s beslutsfattande. 

 
 Perioden 1994-99. Vid Europeiska rådet i Edinburgh (december 1993) fattades beslut om 

att avsätta nästan 177 miljarder ecu (i 1999 års priser), en tredjedel av gemenskapens 
budget, till sammanhållningspolitiken. Vid sidan av strukturfonderna upprättas en särskild 
fond för fiskets utveckling (FFU).  

 
 1997. I Amsterdamfördraget bekräftas betydelsen av sammanhållning och man inför också 

ett sysselsättningskapitel för att understryka behovet av samarbete för att minska 
arbetslösheten.  

 
 Perioden 2000-2006. Europeiska rådet i Berlin16 reformerar strukturfonderna och man 

reviderar sammanhållningsfondens verksamhet. Fonderna skall tillföras 213 miljarder euro 
under sju år17. ISPA, struktureringsinstrumentet för beredning av utvidgningen, och 
Sapard, det särskilda anslutningsprogrammet för jordbruk och landsbygdens utveckling, 

                                                 
12 Februari 1988. 
13 1997 års priser. 
14 Trädde i kraft 1993. 
15 I de minst välmående medlemsstaterna.  
16 Mars 1999. 
17 2000-2006. 



DV\542120SV.doc 17/42 PE 347.143 
Extern översättning 

 SV 

kompletterar Phare-programmet när det gäller att främja de framtida medlemsstaternas 
ekonomiska och sociala utveckling i Central- och Östeuropa. 

 
 2000-2001. Vid europeiska rådet i Lissabon (mars 2000) antas en strategi som fokuserar 

sysselsättningen och som är avsedd att göra unionen till ”världens mest konkurrenskraftiga 
kunskapsbaserade ekonomi till år 2010”. Under rådet i Göteborg (juni 2001) 
kompletterades denna strategi genom att kopplas till hållbar utveckling.  

 
 2002. Europeiska rådet i Köpenhamn (december 2002) leder fram till ett avtal om 

villkoren för tio nya medlemsstaters inträde i unionen.  
 
 Juli 2003. I utkastet till konstitution för Europa som utarbetas av konventet, lägger man 

till territoriell sammanhållning i artikel III - 116, vilket bekräftas av 
regeringskonferensen i juni 2004.18 

 
 Februari 2004. Kommissionen presenterar tredje rapporten om ekonomisk och social 

sammanhållning, som innehåller kommissionens vision för Europas framtida politik när 
det gäller att minska skillnader och främja en bättre ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. Kommissionen lade också fram budgetplanen för perioden 2007-2013 
(”Prodipaketet”). Under perioden 2007-2013, kommer sammanhållningspolitiken att 
utgöra ungefär en tredjedel av EU:s budget, eller totalt 336,1 miljarder euro. Huvuddelen 
av det beloppet kommer att betalas ut till mindre utvecklade medlemsstater eller regioner. 

 
 Maj 2004. Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien och 

Republiken Tjeckien blir medlemmar av Europeiska unionen. 
 
 Juli 2004. Kommissionen antar ett förslag till fem nya förordningar för en förnyelse av 

strukturfonderna och deras instrument. I paketet av förordningar ingår en allmän 
förordning som innehåller en gemensam uppsättning regler för samtliga instrument och 
specifika förordningar för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
Europeiska socialfonden (ESF) och sammanhållningsfonden. Dessutom föreslås en 
särskild förordning för inrättandet av grupperingar för gränsöverskridande samarbete 
(EGCC).  

 

5. STRUKTURELLT STÖD 2000-2006 
 
Globala finansieringsramar – Europeiska rådet i Berlin 1999 (”Agenda 2000”). 
 

• 213 miljarder euro för sammanhållningspolitiken (33 procent av hela EU:s budget för 
2004) 

–195 miljarder euro till strukturfonderna 

                                                 
18 Se även KOM(2004)0492. 
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–18 miljarder euro till sammanhållningsfonden 
 

• För- och efteranslutningsfonder för strukturella insatser 
–7,3 miljarder euro för ISPA 
–39,6 miljarder euro för strukturellt efteranslutningsstöd 

5.1. Strukturfonderna 
 
Tak för årliga åtaganden: 108,5 miljarder euro, av vilka 37 miljarder euro för 
strukturåtgärder i 2004 års priser. 
 
 Mål 1-områden. NUT II-regioner vilkas BNP per person är lägre än 75 procent av 

genomsnittet i gemenskapen19. Listan beslutas av kommissionen. Omfattar 22 procent av 
EU:s befolkning. Syfte: att hjälpa dessa regioner hinna ikapp de andra vad gäller 
konkurrenskraft. Investeringar i infrastruktur och åtgärder för att uppmuntra investeringar i 
industrin. Området omfattar randregionerna, tidigare Mål 6-regioner, Peace och svenska 
kustprogram. Budget: 135,95 miljarder euro. 

 
 Mål 2-områden. Områden som påverkas av socioekonomisk omstrukturering20. Industri- 

och tjänstesektorn (10 procent), landsbygdsområden (5 procent), städer (2 procent), 
fiskeberoende områden (1 procent). 18 procent av EU:s befolkning. 
Budget: 22,45 miljarder euro. 

 
 Mål 3-områden. För regioner som inte omfattas av Mål 121. Ett ramverk för alla insatser 

som rör mänskliga resurser inom medlemsstaterna. Syfte: utbildningssystem och nya 
arbetstillfällen. Budget: 24,05 miljarder euro. 

 
 Gemenskapsinitiativ. Gemensamma lösningar på särskilda problem.22 Tyngdpunkten 

ligger på mervärde för gemenskapen. Budget: 10,44 miljarder euro. Skall inte fortsätta 
efter 2006! Fyra handlingsområden: 

 
• Interreg III. Stöd till gränsöverskridande, transnationella och interregionala 

samarbetsprojekt (finansiering: ERUF).  
• URBAN II. Gäller problematiska stadsområden (finansiering: ERUF). 
• Leader+. Förvaltas av GD Jordbruk23. Länk mellan olika åtgärder för utveckling av 

landsbygdens ekonomi (finansiering: EUGFJ-Utveckling). 
• Equal. Bekämpar ojämlikhet och diskriminering i samband med tillträde till 

arbetsmarknaden (finansiering: ESF). 
 
                                                 
19 Svarar för 70 procent av budgeten. 
20 Svarar för 11,5 procent av strukturfonderna. 
21 Svarar för 12,3 procent av strukturfonderna. 
22 Svarar för 5,35 procent av strukturfonderna. 
23 Det finns 13 olika initiativ som stöder landsbygdens utveckling. 
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 Innovativa åtgärder. Idéer som ännu inte undersökts tillräckligt24. Tre arbetshypoteser: 
kunskap och teknisk förnyelse, informationssamhället och regional utveckling samt 
regional identitet och hållbar utveckling. Budget i euro: 1 miljard. Skall inte fortsätta 
efter 2006! 

 
Budget för EU:s nya medlemsstater: 22 miljarder euro25. Finansiellt stöd till de nya 
medlemsstaterna från Phare under minst tre år26. Totalt stöd, inklusive 
sammanhållningsfonden: 7,3 miljarder euro per år27. 
 
Operativa avtal. Under den första programperioden kommer insatserna att koncentreras till 
ett begränsat antal prioriterade områden för att få maximal effekt. I de fyra största 
medlemsstaterna28, kommer stödet att tillämpas via ett ramverk för gemenskapsbidrag, som 
åtföljs av operativa program. I övriga länder genom ett programdokument.  
 
Administrativ kapacitet. Efter 2006 kommer decentraliseringen att vara beroende av en 
förstärkning av den administrativa kapaciteten. 
 Nya medlemsstater. Utvidgningen29 förstärkte skillnaderna. En tredjedel av 

finansieringen för sammanhållningsfonden, två tredjedelar för strukturfonderna – i 
huvudsak Mål 1-finansiering30. I Europeiska rådet i Köpenhamn31 fattades beslut om att 
reducera de finansiella åtagandena från Europeiska rådet i Berlin32 på grund av motståndet 
från EU 15 mot att öka fondens storlek och oron över de nya medlemsstaternas kapacitet 
att tillgodogöra sig biståndsmedel. 
 Statistisk effekt. Utvidgningen har inneburit en kraftig ökning av EU:s befolkning33, 

samtidigt som BNP minskar34.  
 Resultatet har blivit att de regioner i EU 15 som tidigare hade rätt till bidrag, inte längre 

har det. För att dämpa denna statistiska effekt kommer 35 stödet till Mål 1-regionerna i 
EU 15 att bli större än vad som beslutats i Berlin. Övergångsperioden för de områden som 
förlorar sin behörighet kommer att variera beroende på hur de klassats.36.  

 
 2000-2005. Gradvis minskad finansiering för före detta Mål 1-regioner från ERUF, 

ESF, EUGFJ och FFU.  
 2006. För delar av Mål 2-regionerna. Förlängning av program; övriga områden 

fortsättning av ESF, EUGFJ-U och FFU inom samma program (inte ERUF). Före 
                                                 
24 Svarar för 0,5 procent av strukturfonderna. 
25 Europeiska rådet i Köpenhamn. 
26 Programmet kommer att fortsätta bortom den perioden för Rumänien och Bulgarien. 
27 I 1999 års priser. 
28 Polen, Ungern, Republiken Tjeckien, Slovakien. 
29 Maj 2004. 
30 +/-14 miljarder euro. 
31 December 2002. 
32 Mars 1999. 
33 +- 20 procent ökning. 
34 Utvidgningen ökar EU:s BNP med strax under 5 procent. 
35 Beslut från Köpenhamn. 
36 Före detta Mål 1: 6-7 år, före detta Mål 2: 6 år. 
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detta Mål 2 och 5b: gradvis minskat stöd från ERUF, enbart ytterligare sju år 
bidrag från horisontella Mål 3-program, program för landsbygdens utveckling och 
FFU-program. 

 
 FFU. Områden för ingripanden: åtgärder för att garantera en hållbar balans mellan utbud 

och efterfrågan. Stärkt konkurrenskraft. Förädling och marknadsföring. Vitalisering av 
fiskeberoende områden. 

 
 EUGFJ:s stöd för landsbygdens utveckling. Områden för ingripanden: stödjande 

åtgärder – förtidspensioneringar – jordbruk och miljö – skogsbruk – minst gynnade 
regioner37. Omstrukturering av jordbruk. Starthjälp till unga jordbrukare. Utbildning. 
Förädling och marknadsföring. Åtgärder för utveckling av landsbygden. 

5.2. Sammanhållningsfonden 
 
Sammanhållningsfonden är tillgänglig för att hjälpa medlemsstater med en BNP under 
90 procent av genomsnittet i gemenskapen. För innevarande period föreslår kommissionen att 
behörighetskriterierna bibehålls 

 
- för länder med en BNP/invånare som ligger under 90 procent av EU:s genomsnitt, 
- för projekt inom transport och miljö. 

 
Total budget: 18 miljoner euro.  
Årsbudget: 2,6 miljarder euro per år. 
 
Granskning av behörighet 2003. 
 

6. FRAMTIDA STRUKTURSTÖD 2007-2013 

6.1. Budgetplanen för perioden 2007-2013 
 
Politiska utmaningar och budgetresurser i en utvidgad union. Att bevara det nuvarande 
utgiftstaket (1,24 procent av unionens BNI). Kommissionens förslag: åtaganden38 
1,22 procent och utbetalningar 1,14 procent. Fyra prioriteringar för unionen: hållbar 
utveckling – konkurrenskraft, sammanhållning (för tillväxt och sysselsättning), bevarande och 
förvaltning av naturresurser, medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa samt EU som global 
partner.  
 
Tak för åtaganden per år: 146,4 miljarder euro för EU 27, av vilka 48 miljarder euro för 
strukturåtgärder, räknat i 2004 års priser (med undantag av landsbygdens utveckling). 

                                                 
37 Före detta Mål 5 a). 
38 146,4 miljarder euro för EU 27; 48 miljarder euro för strukturåtgärder. 
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Sammanhållningspolitik: 336,3 miljarder euro (34 procent av EU:s budget)39. Motsvarar 
cirka 0,41 procent av unionens BNP (inklusive landsbygdens utveckling och fiske: 
0.46 procent). Över 75 procent till regioner och medlemsstater som släpar efter i 
utvecklingen. Ungefär 50-50 mellan nuvarande och nya medlemsstater. 

6.2. Tredje sammanhållningsrapporten40 – ett nytt partnerskap för sammanhållning 
 
Ekonomiskt och socialt klimat. För att sysselsättningsnivån i de tio nya medlemsstaterna 
skall komma i nivå med nivån i övriga EU måste fyra miljoner nya arbetstillfällen skapas. 
EU:s ekonomi har varit trög sedan 2001. Bland de problem som måste lösas: globalisering, en 
åldrande befolkning, ökad invandring och IT-revolutionen. 
 
Följder av utvecklingen. Unionens befolkning växer från 380 till 454 miljoner (EU 25) eller 
485 miljoner (EU 27). De nya medlemsstaterna medför en mer dynamisk tillväxt (4 procent 
per år mot 2,5 procent i EU 15), BNP per person faller: minus 12,5 procent EU 25; 
minus 18 procent EU 27 i euro. Befolkningen i konvergensmålområdena ökar från 84 miljoner 
till 123 miljoner. Utvecklingsgapet mellan regionerna fördubblas. Den genomsnittliga BNP i 
Mål 1 är 69 procent, nya medlemsstater 46 procent; sysselsättningen i EU 15 steg från 
60 procent till 64 procent (1996-2002). I de nya medlemsstaterna var den 56 procent 
(59 procent 1999). 
 
Bidragen från nationell politik. De nationella budgetarna är i genomsnitt 47 procent av BNP. 
Sammanhållningsbudgeten är 0,43 procent av BNP. De nationella budgetarna prioriterar 
grundläggande tjänster och inkomststöd. Strukturfonderna syftar till att förbättra faktorer av 
betydelse för den regionala konvergensen och stöder fysiska investeringar och investeringar i 
människor – cirka 80 procent av totalsumman. 
 
Bidrag från övriga gemenskapsprogram. Har specifika mål som anges i fördraget. Har inte 
alltid sammanhållning som mål, men det har skett förbättringar. Åtgärder bör vidtas för att 
stärka sammanhållningen mellan dessa program och sammanhållningsmålet, framför allt vad 
gäller de nya medlemsstaterna. 

Sammanhållningspolitikens effekter. Ökar de offentliga och privata investeringarna i 
mottagarregionerna (tillväxt). Bidrar till en ökad BNP (konvergens). Skapar sysselsättning och 
maximerar de mänskliga resursernas potentiella möjligheter. Ökar värdet av fysiskt och 
mänskligt kapital. Garanterar bättre regionala och lokala styrelseformer. Garanterar ekonomisk 
stabilitet under sju år. 
 
Ett nytt partnerskap för sammanhållning. Vad gäller unionens prioriteringar. Vad gäller 
utvidgningen och sammanhållningspolitikens ökade ansvar. Omfattar alla stater, regioner och 

                                                 
39 I 2004 års priser. 
40 Kommissionens meddelande: Tredje lägesrapporten om ekonomisk och social sammanhållning: 
KOM(2004)0107 av den 18 februari 2001. 
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städer – större grad av subsidiaritet. Tre prioriteringar: konvergens, konkurrenskraft och 
samarbete. 
 
1. Konvergens 
 

 Budget: cirka 78 procent av totalbeloppet (261,8 miljarder euro). 
 
 Täckning:  

 
♦ Mindre utvecklade regioner (Mål 1) Framför allt av intresse för nya medlemsstater 

och regioner som prioriteras när det gäller sammanhållningspolitiken41. Gäller 
framför allt regioner med en BNP per person på mindre än 75 procent av 
genomsnittet i EU. Projekt som gäller det transeuropeiska transportnätet av 
europeiskt intresse, flermodala transportprogram (utanför TEN-T), järnvägar, 
sjötransporter och inre vattenvägar, hållbara transporter i städerna och 
energiinvesteringar som av miljöskäl är viktiga kommer att få stöd. Tyngdpunkten 
ligger på att stärka den institutionella kapaciteten. Täckningen ökar från 22 procent 
av befolkningen i EU 15 till 25,6 procent av befolkningen i EU 25 (116,6 miljoner 
personer). 

 
♦ Regioner som drabbas av den statistiska effekten (Mål 1a) För att motverka 

utvidgningens ”statistiska effekt” föreslås ett tillfälligt stöd (sjuårig 
övergångsperiod) för regioner vilkas BNP per person är mindre än 75 procent i EU 
15 men högre än 75 procent i EU 25.(52 procent av befolkningen i EU 25). Stödet 
högre än för närvarande utfasningsregioner i Mål 1. Särskilda bestämmelser för 
nationellt och regionalt stöd.  

 
♦ De yttersta randområdena. Skall få en särskild tilldelning som är större än det 

maximala bidraget från gemenskapen för att kompensera för särskilda svårigheter42. 
 
♦ Sammanhållningsfonden. Medlemsstater med en BNP som ligger under 

90 procent av genomsnittet i gemenskapen skall ha rätt till stöd från 
sammanhållningsfonden, som kommer att bidra till finansieringen av program inom 
områdena transport och miljö. Samtliga nya medlemsstater (utom Cypern), Portugal 
och Grekland. Ingen kompensation för statistiska effekter skall ges.  

2. Regional konkurrenskraft och sysselsättning 
 

 Budget: cirka 18 procent av totalbeloppet (61 miljarder euro). 
 
 Täckning: två olika grupper av regioner. 

 

                                                 
41 I enlighet med artikel 158 i EG-fördraget. 
42 I enlighet med ett krav från Europeiska rådet i Sevilla i juni 2002. 
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♦ Region som för närvarande ligger i Mål 1-område och som inte ens med den 
statistiska effekten uppfyller kraven för konvergeringsprioritering kan utnyttja 
regionala ”infasningsprogram”43 (3,6 procent av EU:s befolkning, dvs. 
16,4 miljoner personer) (ERUF/ESF). 

 
♦ Alla övriga regioner som varken omfattas av konverteringsprogram eller av 

”infasning”. Ingen zonindelning på EU-nivå. Finansieringen delas 50-50 mellan 
regionala konkurrensprogram (ERUF) och nationella sysselsättningsprogram (ESF). 

 
 Tvådelad strategi:  

 
♦ Fördelning till medlemsstaterna (nationella program). Via ESF-program, 

sammanhållningspolitik för att bidra till att föregripa och främja ekonomisk 
förändring genom att stärka konkurrenskraften, i enlighet med prioriteringarna i den 
europeiska sysselsättningsstrategin, genom att främja politiska program som syftar 
till full sysselsättning, bättre kvalitet och en produktivare arbetsstyrka, samt social 
integrering. 

 
♦ Fördelning inom medlemsstaterna (regionala program). Genom ERUF-program 

kommer sammanhållningspolitiken att hjälpa regioner och regionala myndigheter 
att föregripa och främja ekonomisk förändring i industriområden, städer och 
landsbygdsområden genom att stärka deras konkurrenskraft och attraktionskraft, 
samtidigt som man tar hänsyn till befintliga ekonomiska, sociala och territoriella 
skillnader. Nya regionala program med en striktare koncentration till tre 
prioriterade frågor44. En enda finansieringskälla för nya program – ERUF.  

 
3. Europeiskt territoriellt samarbete  
 

 Budget: betydande förstärkning – 4 procent av budgeten (13,5 miljarder euro). 
 
 Strategi: uppföljning av Interreg III (mervärde), möjliggör en harmonisk och 

balanserad integrering av unionens territorium genom att stödja samarbete på 
gränsöverskridande, transnationell och interregional nivå. 

 
 Täckning: tre dimensioner.  

♦ Gränsöverskridande samarbete  
 

 Gränsregioner. Finansieras av ERUF. Insatserna skall fokusera integrerade 
program kopplade till Lissabon- och Göteborgsagendan och förvaltas av en 
enda myndighet. Obs: alla regioner längs inre landgränser, vissa regioner längs 

                                                 
43 Övergår till ett övergångsstöd på ungefär samma sätt som regioner som inte längre uppfyller kraven för Mål 1 
under perioden 2000-2006. 
44 Se Regional konkurrenskraft och sysselsättningsmål enligt ERUF. 
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externa landgränser och angränsande havsgränser kan inleda 
gränsöverskridande samarbete. Syfte: att hitta gemensamma lösningar på 
vanligen förekommande problem. Nya rättsliga instrument för samarbete: 
”gränsöverskridande regionala kollektiv” vid inre gränser. 

 
 Externt gränsöverskridande samarbete kopplat till det nya 

grannskapsinstrumentet för externa gränser, inklusive fleråriga program och 
endast ett finansiellt instrument. Syfte: att underlätta samarbetet med 
grannländerna. 

 
♦ Det interregionala samarbetet integreras i regionala program. 
 
♦ Transnationellt samarbete 

 
Territoriella egenheter beaktas  

 
♦ Stadsområden. Åtgärder för tätbefolkade områden kommer att inkorporeras i de 

regionala programmen så att fler orter och städer kan få stöd än vad som var fallet 
enligt Urban II-initiativet.  

 
♦ De yttersta randområdena. Enligt det framtida ”konvergensmålet” kommer 

kommissionen att inrätta ett särskilt program för de sju yttersta randområdena 
(Guadeloupe, Martinique, Franska Guyana, Réunion, Kanarieöarna, Azorerna och 
Madeira).  

 
♦ Områden med ett geografiskt eller naturligt handikapp. Flera öar, 

bergsområden och mycket glest befolkade områden är mycket svårtillgängliga, 
vilket kommer att beaktas vid fördelningen av resurser för målet 
”Regional konkurrenskraft och sysselsättning” genom fastställandet av regionala 
kriterier och en höjning av taket för gemenskapens finansiering.  

 
♦ Instrumentet som ger bistånd för landsbygdsutveckling och fiske kommer 

dessutom att förenklas och förtydligas. Leader+, som stöder innovativa 
utvecklingsstrategier på landsbygden, kommer att vara helt inkorporerat i den 
allmänna programverksamheten. 

6.3. System för genomförande 
 
 Förenkling vad gäller fiske och landsbygdsutveckling. De nuvarande programmen för 

landsbygdsutveckling kommer att slås samman i ett enda instrument under GJP. Syfte: 
öka jordbrukets konkurrenskraft genom att stödja en omstrukturering. Förbättra miljön 
genom stöd till markförvaltning. Förbättra livskvaliteten genom diversifiering av 
ekonomiska aktiviteter. Leader+ integreras i den övriga programverksamheten. Åtgärder 



DV\542120SV.doc 25/42 PE 347.143 
Extern översättning 

 SV 

för fisket sammanförs i ett enda instrument som fokuserar åtgärder för att omstrukturera 
sektorn. 

 
 Reformerat genomförandesystem – programplanering. Medlemsstaterna utarbetar ett 

nationellt ramdokument som skall förhandlas med kommissionen och utgöra ramen för 
utarbetande av tematiska och regionala program. Det kommer inte att bli ett 
styrinstrument. På grundval av policydokumentet antar kommissionen nationella och 
regionala program för varje enskilt land.  

 
 Antalet fonder skall begränsas till tre (ERUF, ESF, sammanhållningsfonden). I framtiden 

skall ingripanden från ERUF och ESF ske med en enda fond per program. Föreslagen 
uppdelning av budgeten som föreslås för perioden 2007-2013 (336,1 miljarder euro) är 
78 procent ⇒ Konvergensmål, 18 procent ⇒ Regional konkurrenskraft och sysselsättning, 
4 procent ⇒ Territoriellt samarbete. 

 
 ERUF. Utvidgning = utökade gränser ⇒Territoriellt samarbete baserat på gemensamma 

projekt, åtgärder som främjar den territoriella utvecklingen. ERUF:s åtgärder olika 
beroende på region, men koncentreras till prioriteringarna från Lissabon och Göteborg. 

 
 Konvergensmål. Tyngdpunkten på forskning, förnyelse, riskförebyggande och 

infrastruktur. 
 Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Tre teman: förnyelse och 

kunskapsekonomin; miljö och riskförebyggande; tillgänglighet för transporter och 
IKT.45 
 Territoriellt samarbete. Gränsöverskridande och transnationella inslag kopplade till 

Lissabon- och Göteborgsagendan. Bygger på en strategi ”nedifrån och upp” som berör 
samtliga aktörer. Utveckling av nätverk för informationsutbyte, analys och studier 
mellan regioner och lokala myndigheter. Planerings- och ledningsreglerna förenklas. 
Särskild hänsyn tas till territoriella egenheter46. I samband med programplaneringen 
kan menyerna ändras för att ta hänsyn till de speciella förutsättningarna i tätbefolkade 
områden eller landsbygdsområden och områden med naturliga handikapp. Finansiering 
av extra kostnader för yttre randområden medges. 

 
 ESF. Förstärkning av länk mellan gemenskapens finansiella instrument och unionens 

policyram. ESF skall stödja medlemsstaternas politiska program som ligger i linje med 
EU:s sysselsättningsstrategi och målen social integrering, utbildning och yrkesutbildning.  

 
 Enligt såväl konvergensmålet som målet regional konkurrenskraft och 

sysselsättning ges stöd till åtgärder för att föregripa och styra ekonomiska och sociala 
förändringar. Fyra nyckelområden: ökad anpassningsförmåga för arbetstagare och 
företag; ökad tillgång till sysselsättning, förhindrande av arbetslöshet, ett längre 
yrkesaktivt liv; förstärkning av social integrering av missgynnade personer genom 

                                                 
45 Informations- och kommunikationsteknik. 
46 I enlighet med artikel 299.2 i EG-fördraget. 
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integrering på arbetsmarknaden och bekämpande av diskriminering; främjande av 
partnerskap för reformer inom sysselsättning och integrering.  
 Minst gynnade regioner och medlemsstater. Stöd till strukturell anpassning, tillväxt 

och nya arbetstillfällen.  
 Enligt konvergenskriteriet kommer ESF dessutom att stödja förbättringar inom 

utbildning och yrkesutbildning och åtgärder för att förbättra de offentliga 
förvaltningarnas institutionella kapacitet och effektivitet på alla nivåer. Prioritet ges åt 
det transnationella samarbetet. Särskilt viktigt blir att främja goda styrelseformer. 
Enligt konvergenskriteriet skall arbetsmarknadens parter uppmuntras att delta i 
kapacitetsuppbyggnaden. 

 
 Sammanhållningsfonden. Syfte: att bidra ekonomiskt till ingripanden som gäller miljön 

och de transeuropeiska näten. Efter utvidgningen gäller fonden de tio nya medlemsstaterna 
till utgången av 2006, samt Grekland, Portugal och Spanien. Under nästa programperiod47 
kommer fonden att bidra till synkroniseringen av tio ingripanden som finansieras av 
sammanhållningsfonden och som integreras i samband med en flerårig planering av 
strukturfonderna. Transportnät: åtgärder följer riktlinjerna48. Miljö: målen beskrivs i 
artikel 174 i EG-fördraget. Fonden kan också stödja projekt som gäller hållbar 
utveckling.49 

 
 Territoriell sammanhållning. Genom artikel 15950 tillåts att specifika åtgärder vidtas 

utanför fonderna ⇒ större social och ekonomisk sammanhållning. Det gränsöverskridande 
samarbetet kräver ett samarbetsinstrument ⇒ EGCC51: har möjlighet att agera som 
företrädare för sina medlemmar. Mandat ⇒ konvention om europeiskt gränsöverskridande 
samarbete. Kan tillämpa program för gränsöverskridande samarbete som finansieras 
genom strukturfonderna och nationella och regionala samarbetsprogram, eller 
gränsöverskridande samarbetsprogram som inte finansieras av EG. 

6.4. Ekonomisk förvaltning och kontroll 
 
 Tydligare ansvarsfördelning mellan kommissionen och medlemsstaterna (tydligare 

formulering av olika kontrollnivåer). 
 
 Generell tillämpning av regeln N+2: effektivitet och disciplin. 

 
 Kommissionens ingripande för kontroll och övervakning i proportion till det mått av 

säkerhet som ges av medlemsstaterna och de finansiella intressen som står på spel. 
 

                                                 
47 2007-2013. 
48 1692/96/EG (reviderad). 
49 Om det finns en miljödimension. 
50 EG-fördraget. 
51 Europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete: frivilligt deltagande. 
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 Utbetalningarna beroende på medlemsstaternas engagemang när det gäller pålitligheten i 
landets styr- och kontrollsystem. 

 
 Förtydligande av mekanismerna för finansiell korrigering i samband med oegentligheter. 

 
 Villkoren för sammanhållningsfonden kopplas till att konvergensprogrammen respekteras 

(tillfälligt indragande av åtaganden, men ersättning möjlig). 

6.5. De nya lagförslagen 
 
Lagförslagen har formen av fem förordningar: 
 
 En allmän förordning som bestämmer de allmänna målen och behörighetsreglerna för 

ingripanden, för programmen och för förvaltning av medel52. 
 Tre förordningar om ERUF, ESF och sammanhållningsfonden som slår fast de 

arrangemang som skall gälla för varje enskild fond53. 
 En förordning om grupperingar för gränsöverskridande samarbete, som skapar ett nytt 

samarbetsverktyg som finns tillgängligt för regionala och lokala organisationer54. 
 
Omläggningen av sammanhållningspolitiken baseras på unionens prioriteringar (Lissabon 
och Göteborg). Samlas kring de tre pelarna för hållbar utveckling: 
 
 Konkurrenskraft: förnyelse, forskning, utbildning och tillgänglighet. 
 Sysselsättning och social integrering. 
 Miljö och riskförebyggande. 

6.6. Föreslagen tidsplan 
 
 

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 
 

 
BUDGETPLAN 2007-2013 

Juli 2004: kommissionen antar 
lagstiftningspaketet. 
 

Paket med lagförslag för perioden efter 2006 
– förslag till nytt interinstitutionellt avtal 
(IIA) om budgetdisciplin och ett förslag om 
att ändra systemet med egna medel. 
 

                                                 
52 Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development 
Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund. KOM(2004)0492 av den 14 juli 2004. 
53 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional 
Development Fund. KOM(2004)0495, av den 14 juli 2004; Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council on the European Social Fund. KOM(2004)0493 av den 14 juli 2004; Proposal for a Council 
Regulation establishing a Cohesion Fund. KOM(2004)0494 av den 14 juli 2004. 
54 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of 
cross-border cooperation (EGCC). KOM(2004)0496 av den 14 juli 2004. 
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Slutet av 2005: rådets och 
Europaparlamentets beslut. 
 

Europeiska rådet skall fatta beslut om en ny 
budgetplan (överenskommelse om siffror och 
om IIA). 
 

2006: utarbetande av program för perioden 
2007-2013. 
 

Utarbetande av program för perioden 
2007-2013. 
 

1 januari 2007: genomförandet påbörjas. 
 

Genomförandet påbörjas. 

 

7. EUROPAPARLAMENTETS OCH REGIONKOMMITTÉNS 
INSTITUTIONELLA ROLLER 

7.1. Europaparlamentets makt i samband med lagstiftning och i samband med övriga 
frågor 

 
Parlamentet har utnyttjat sina nya befogenheter på följande områden:  

7.1.1 Lagstiftande makt 
 
 Enligt artikel 159.3 i EG-fördraget55 skall enskilda åtgärder beslutas utanför fonderna 

för att uppnå den sociala och ekonomiska sammanhållning som anges som ett mål i 
fördraget. Sådana åtgärder kan införas i enlighet med medbeslutandeförfarandet 
(artikel 251). Med denna artikel som sin rättsliga grund och i syfte att övervinna de 
befintliga hindren för ett gränsöverskridande samarbete kommer ett nytt rättsligt 
instrument att införas för att skapa europeiska samarbetsgrupperingar.  

 
 Genom artikel 161 i EG-fördraget infördes samtyckesförfarandet för beslut som gällde 

allmänna förordningar. Rådet skall besluta enhälligt efter förslag från kommissionen och 
efter att ha fått medgivande från Europaparlamentet och efter att ha tillfrågat 
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, för att besluta om följande 
frågor i samband med både strukturfonderna och sammanhållningsfonden: fondernas 
uppgifter, prioriterade mål och organisation; de allmänna regler som skall gälla för dem; 
de bestämmelser som krävs för att garantera deras effektivitet och samordningen av 
fonderna med varandra och med övriga befintliga finansiella instrument. Enligt en ny 
paragraf skall rådet från den 1 Januari 2007 på förslag från kommissionen, och sedan det 
erhållit Europaparlamentets medgivande, besluta med kvalificerad majoritet om den 
fleråriga budgetplan som gäller från den 1 januari 2007 och om det interinstitutionella 
avtal som hänger samman därmed har antagits vid det datumet.  

 

                                                 
55 Artikeln har ändrats genom Nicefördraget. 
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 Genom artiklarna 148 och 162 i EG-fördraget infördes medbeslutande med rådet för 
genomförande av beslut som gäller ERUF och ESF.  

 
I sitt yttrande om sammankallandet av regeringskonferensen år 200056, ansåg utskottet för 
regionalpolitik, transport och turism att medgivandeförfarandet inte var ett lämpligt förfarande 
för att engagera Europaparlamentet i beslutsfattandet när det gäller att i framtiden bestämma 
strukturfondernas och sammanhållningsfondens uppgifter, mål och organisation. Utskottet 
underströk därför att artikel 161 i EG-fördraget måste ändras för att ersätta 
medgivandeförfarandet med medbeslutande och enhälligheten med kvalificerad majoritet. 
Utskottet ansåg även att nästa regeringskonferens borde understryka betydelsen av territoriell 
sammanhållning genom att införa en tydligare hänvisning under rubriken ekonomisk och 
social sammanhållning (se fotnot om det konstitutionella fördraget).  

7.1.2 Behörighet i frågor som inte avser lagstiftning 
 
 Enligt artikel 159.1 i EG-fördraget skall kommissionen lägga fram en rapport om 

ekonomisk och social sammanhållning inför Europaparlamentet (utskottet för regional 
utveckling – tidigare RETT), rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén vart tredje år, där kommissionen analyserar sammanhållningen och 
bidragen från de egna politiska besluten.  

 
 Uppförandekod för genomförande av kommissionens strukturpolitik, som antogs av 

kommissionen 1993 och som utvidgades 199957, avseende arrangemangen genom vilka 
parlamentet skall engageras i gemenskapens strukturpolitik under perioden 2000-2006.  

 
Artikel 159.1 i EG-fördraget föreskriver slutligen att utformandet och genomförandet av 
gemenskapens övriga politiska program (till exempel miljöpolitiken, jordbrukspolitiken, 
konkurrenspolitiken) och åtgärder och genomförande av den inre marknaden skall ta hänsyn till 
sammanhållningspolitikens mål och bidra till att de uppnås. Utskottet för regional utveckling 
kommer ofta att uppmanas avge yttranden för ansvariga utskott (ENVI, EMPL, IMCO).  

7.2. Regionkommitténs institutionella roll58 
 
Regionkommittén är ett rådgivande organ som företräder regionala och lokala myndigheter 
inom unionen. Den gör sig tolk för deras intressen i sina kontakter med rådet och 
kommissionen, som den avger sina yttranden till.  

7.2.1. Yttranden som avges på begäran av andra institutioner 
 

a. Obligatoriska samråd 
                                                 
56 A5-0086/2000. 
57 EGT C 279, 1.10.1999, s. 488-490. 
58 Europaparlamentet, Generaldirektoratet för forskning, ”Europaparlamentets faktablad”. Luxemburg, 2001, 
9:e utgåvan.  
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I frågor som gäller ekonomisk och social sammanhållning skall rådet eller kommissionen 
samråda med Regionkommittén innan de beslutar om 
 

• särskilda åtgärder (artikel 159), 
• strukturfondernas uppgifter, prioriteringar och organisation (artikel 161),  
• genomförande av beslut som avser Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(artikel 162). 
 

b. Frivilliga samråd 

Kommissionen, rådet eller parlamentet kan dessutom samråda med kommittén i övriga frågor 
efter eget gottfinnande. När rådet eller kommissionen samråder med kommittén (oavsett om 
det sker på obligatorisk eller frivillig grund) kan de ange en tidsfrist (på minst en månad), efter 
vilken frånvaron av ett yttrande inte kan förhindra att de vidtar ytterligare åtgärder. 

7.2.2. Att lägga fram ett yttrande på eget initiativ 
 

a. När Ekonomiska och sociala kommittén tillfrågas 
 
När rådet eller kommissionen samråder med Ekonomiska och sociala kommittén måste de 
också informera Regionkommittén, som kan lägga fram ett yttrande i frågan om den anser att 
regionala intressen berörs.  
 

b. Allmänna förfaranden 
 
Den allmänna regeln är att kommittén kan avge ett yttrande närhelst den anser det vara 
lämpligt. Kommittén har avgett yttranden på eget initiativ på områden som gällde till exempel 
strukturfonderna och utveckling av städerna.  
 
I utkastet till konstitutionsfördrag har kommitténs behörighet utökats59  

 i frågor som gäller överträdelse av subsidiaritetsprincipen, när talan väcks inför 
EG-domstolen: ”Domstolen är behörig att pröva en talan om åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen genom en rättsakt ... Enligt samma artikel får sådan talan väckas 
även av Regionkommittén i fråga om rättsakter som enligt konstitutionen inte kan antas 
utan att kommittén har hörts.”60, 

 
 för att skydda sina intressen (dvs. ekonomisk och social sammanhållning): "För detta 

ändamål skall domstolen vara behörig att pröva talan som väcks av en medlemsstat, av 
Europaparlamentet, av ministerrådet eller av kommissionen i fråga om bristande 

                                                 
59 Se Sammanfattning av avtalet om ett konstituerande fördrag – Frågor som gäller regionalpolitik – utarbetat av 
sekretariatet.  
60 Protokoll om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 
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behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av konstitutionen 
eller av någon rättsregel som gäller dess tillämpning eller i fråga om maktmissbruk. 
Domstolen skall på samma villkor vara behörig att pröva en talan som revisionsrätten, 
Europeiska centralbanken eller Regionkommittén väcker för att tillvarata sina 
rättigheter.”61. 

                                                 
61 Artikel III-270. 



PE 347.143 32/42 DV\542120SV.doc 
  Extern översättning 

SV 

 

BILAGA 1 NYTTIGA KONTAKTER INOM EUROPAPARLAMENTET OCH ÖVRIGA 
INSTITUTIONER 
 

EUROPAPARLAMENTET – UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING 

 
Ledamöter och suppleanter 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sekretariat 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Samordnare och företrädare för politiska grupper 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
 
Olivier Brunet  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel.: +32 02 295 1061/7239 
E-post: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD 
 
Rafael de Bustamante  
Direktion II – Sociala och regionala frågor, regionalpolitik och ekonomisk och social 
sammanhållning 
40 GH 04 
Tel.: +32 02 285 5190/4958 
E-post: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
......Mina dokumentSTGjanuari2004afael.debustamante@consilium.eu.int
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REGIONKOMMITTÉN 
 
Kommissionen för territoriell sammanhållningspolitik (COTER) 
 
Serafino Nardi  Damian Lluna Taberner 
Tel.: +32 02 282 2508/2141 Tel.: +32 02 282 2169/2141 
E-post: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-post: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

BILAGA 2 FÖRTECKNING ÖVER PÅGÅENDE PROJEKT I MEDLEMSSTATERNA 
 
Förteckningen över pågående projekt i var och en av medlemsstaterna återfinns på följande 
webbplatser (EN, FR, DE). 
 
 
Gateway 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Den här sidan fungerar som en inkörsport till andra webbplatser som ger information om 
specifika europeiska regioner och regionala utvecklingsprogram:  
 
• regionala utvecklingsprogram 2000-2006 (Mål 1 och Mål 2),  
• Interreg-program, 
• Urbanprogram, 
• förnyande åtgärder (artikel 10), 
• europeisk rymdutveckling, 
• europeiska nätverk och organisationer. 
 
Goda exempel. Beskrivning av europeiska projekt 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Förvaltande myndigheter 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 

mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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BILAGA 3 VAR KAN JAG FÅ INFORMATION? 
 

ALLMÄN INFORMATION 
 
Europeiska unionens verksamhet – regionalpolitik 
 
Viktiga webbplatser, dokumentation, sammanfattningar, lagtexter etc.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus - Regionalpolitik 
 
Nyttig sammanfattning av den regionala lagstiftningen (finns på DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, 
IT, NL, PT, SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
EUR-Lex: portalen till Europeiska unionens lagstiftning 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(finns på alla språk)  
 
− Europeiska unionens tidning, 
−  fördragen, 
−  lagstiftning, 
−  lagstiftning under utarbetande, 
−  rättspraxis, 
−  frågor i parlamentet, 
−  handlingar av allmänt intresse, 
−  utvidgningen. 
 
PreLex, databasen över interinstitutionella förfaranden 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(finns på DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Följer de viktigaste stegen i beslutsförfarandet mellan kommissionen och övriga institutioner:  
− stadium i förfarandet, 
− institutionernas beslut, 
− namn på personer, 
− ansvariga enheter, 
− hänvisningar till handlingar etc. 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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CELEX, Europeiska unionens lagstiftning 
 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(finns på alla språk). 

 
− lagstiftning, 
−  förberedande handlingar, 
−  rättspraxis, 
−  nationella tillämpningsföreskrifter, 
−  frågor i parlamentet, 
−  konsoliderade handlingar, 
−  EFTA-handlingar, 
−  handlingar i Europeiska unionens tidning (C-serien). 
 
 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
 
Webbplatsen Inforegio 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Här hittar du: 
− senaste nytt om sammanhållningspolitiken, 
− sammanhållningspolitikens prioriteringar och instrument, 
− handlingar som hänger samman med de nya förslagen till förordningar för Strukturfonderna 

för programperioden 2007-2013:  
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/intronewregl07
13_en.htm 

 
− tematiska faktablad, 
− informationsblad om medlemsstaterna och regionerna inom EU, 
− goda exempel, 
− mängder av information och externa länkar, 
− adresser till ansvariga myndigheter i medlemsstaterna, 
− dokument som gäller utvärdering av strukturprogram, 
− historisk utvärdering av strukturfondernas resultat, studier och andra handlingar som 

gäller utvärdering, 
− övriga upplysningar och handlingar. 
 
(webbplatsen finns på DE, EN, ES, FR och IT – vissa handlingar kan laddas ned på samtliga 
EU:s officiella språk). 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Regelbundna publikationer 
 

• Månadsbladet ”Inforegio news” ger en snabb översikt över den senaste informationen 
som gäller sammanhållningspolitik på gemenskapsnivå (finns på CS, DA, DE, EL, EN, 
ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL och SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Magasinet “Inforegio Panorama” innehåller rapporter och intervjuer med personer 

som genomför sammanhållningspolitiken på marken (offentliggörs tre gånger per år) 
(finns på EN och FR). 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm. 

 
Aktuella publikationer 
 

• Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning. Ett nytt partnerskap för 
sammanhållning – konvergens, konkurrenskraft, samarbete. Antogs av kommissionen 
den 18 februari 2004 (finns på BG, CS, DA, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, 
LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL och SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/
cohesion3_en.htm 
 

• Att arbeta för regionerna (uppdaterad i maj 2004) 
Allmän presentation av regionalpolitiken på europeisk nivå (finns på EN, FR, DE, CS, 
DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL och SV i slutet av augusti). 

 
• Konkurrenskraft, hållbar utveckling och sammanhållning i Europa – från Lissabon till 

Göteborg (2003) 
Regionalpolitikens bidrag till målen från Europeiska rådet i Lissabon och Göteborg i 
form av 26 exempel på projekt (finns på DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT och 
SV). 
 

• Partnerskap med städerna – Urban-initiativet (2003) 
”Urbanmetoden” illustrerad genom ett urval av olika projekt (finns på DA, DE, EL, 
EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT och SV). 
 

• Samarbete utan gränser (2002) 
”Interregmetoden” illustrerad genom ett urval av olika projekt (finns på DA, DE, EL, 
EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT och SV). 

 
• Ett antal broschyrer per medlemsstat som presenterar ett urval av projekt som 

medfinansierats av Europeiska unionen i medlemsstaterna (1997-2003). 
 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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Inforegio: informationscentret för Europeiska unionens regionalpolitik 
 
För att erhålla ovanstående publikationer kan du kontakta Informationscentret (mottagning av 
grupper, informationsupplysningar, cybercafé, konferensmöjligheter) vid kommissionens 
GD Regionalpolitik. 
 
Dessutom står ett antal böcker och undersökningar om regionalpolitiska frågor till ditt 
förfogande i biblioteket. För ytterligare information, kontakta 
regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Informationscentret och biblioteket är öppna för allmänheten måndag till fredag 9.30-12.30 
och 14.00-17.00. 
 
Inforegio Service. Av. de Tervueren 41. B – 1040 Bryssel 
Tel.: + 32 02 296 60 34 
Fax: + 32 02 296 60 03 
E-post: regio-info@cec.eu.int 
 
 

EUROPAPARLAMENTET 
 
Europaparlamentets faktablad: Regionalpolitik 
 
Denna elektroniska upplaga av faktabladen som tas fram av Europaparlamentets 
GD Forskning är en uppdatering av den senaste utgåvan, som var den nionde sedan 
publikationen skapades inför parlamentets första direkta val. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(finns på DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT och SV). 
 
 
Webbplats för utskottet för regional utveckling 

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(finns på EN och FR) 
 
− presentation och ansvarsområden, 
− sammanträdeskalender och föredragningslistor, 
− ledamöter, 
− pågående arbeten, 
− sammanträdeshandlingar, 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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− antagna betänkanden (2004-2009), 
− femte mandatperioden (1999-2004) – Verksamhetsrapport, 
− tredje betänkandet om ekonomisk och social sammanhållning (Konstantinos Hatzidakis) 

(A5-0272/2004), 
− nyhetsbrev, 
− meddelande om det konstituerande fördraget – frågor som gäller regionalpolitiken, 

utarbetat av sekretariatet, 
− sekretariatets handledning om regionalpolitik och sammanhållningspolitik, utarbetad av 

sekretariatet, 
− länkar till biblioteket – ResearchNet och Europeiska unionens verksamhet – 

Regionalpolitik. 
 
 

Europaparlamentets bibliotek 
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(finns bara på EN) 
 
− bibliotekskatalog, 
− databaser och andra informationskällor, 
− informationssökning, 
− politikområden per ämne eller per utskott: regional utveckling 
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 
 
− nyheter, 
− viktiga frågor, 
− informationskällor, 
− informationssökning, 
− nationella och europeiska nyhetsbyråer. 
 
Förfrågningar 
Förfrågningar kan göras via e-post, telefon, fax eller brev eller genom ett personligt besök på 
biblioteket i Bryssel (ASP 5D) eller Strasbourg (WIC M1039). 
 
E-post: library@europarl.eu.int 
Telefon: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Internpost: ASP 05D47 
 
 

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
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Lagstiftningsobservatoriet (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(finns på EN och FR) 
 
− nyheter och allmän information, 
− förfaranden och uppföljning, 
− samtliga förfaranden för viktiga frågor inom Europeiska unionen, 
− prognoser och resultat. 
 
 
Plenarsammanträden 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(alla språk) 
 
− föredragningslista, 
− kalender, 
− betänkanden, 
− resolutionsförslag, 
− debatter, 
− texter antagna av parlamentet, 
− protokoll, 
− förfaranden, 
− konsoliderade lagstiftningsdokument, 
− gemensamma texter som godkänts av förlikningskommittén, 
− gemensamma ståndpunkter. 
 
 
Europaparlamentets betänkanden 
 
Parlamentets betänkanden finns på hemsidan för plenarsammanträden (alla språk): 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
För antagna betänkanden om regionalpolitik 1999-2004, klicka på 1999-2004 och skriv sedan 
in första delen av A5-numret i rutan, till exempel 0272 för Hatzidakis betänkande om tredje 
rapporten om ekonomisk och social sammanhållning. 
 

http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
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För betänkanden om regionalpolitiska frågor som antagits 2004-2009, klicka på 2004-2009 
och skriv därefter in första delen av A6-numret i rutan. 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD 
 
Allmänna frågor och externa förbindelser 
(alla språk) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1
&cmsid=349 
 
 
Ekonomiska och finansiella frågor (ECOFIN) 
(alla språk) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1
&cmsid=350 
 
 
Offentligt register över rådets handlingar 
(alla språk) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Bibliotek 
Telefon +32 02 285 65 25 
Fax +32 02 285 81 74 
Brevlåda: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 EUROPEISKA RÅDET 
 
Det nederländska ordförandeskapet 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(finns på NL, EN och FR) 
 
Policyområde: ekonomiska och finansiella frågor 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BC
DX1X51929X26 
 
 

http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
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EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN 
 
Antagna yttranden 
(finns på DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT och SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
 
Publikationer 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• Framtiden för EU:s sammanhållningspolitik (finns på EN och FR) 

http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Offentligt register över handlingar från ESK 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
Ekonomiska och sociala kommittén flyttar! 
 
Ny adress från den 1 juli 2004: 99, rue Belliard, B-1040 BRYSSEL 
 
Telefon- och faxnummer samt e-postadresser är oförändrade! 
 
Tel: +32 02 546 90 11 
Fax: +32 02 513 48 93 
 
 

REGIONKOMMITTÉN 
 

COTER: Kommissionen för territoriell sammanhållningspolitik 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(finns på DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT och SV) 
 
− ordförande – förste vice ordförande och förvaltning, 
− händelser, 
− sammanträdeskalender och föredragningslistor, 
− arbetsprogram 2004, 
− handlingar,  
− ledamöter. 

http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
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Antagna yttranden och resolutioner 
(finns på DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT och SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
 
Ny adress från juni 2004: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Bryssel – Belgien 
Tel.: +32 02 282 221132, Fax: 02 282 2325 
 
 

ÖVRIGA ORGAN OCH ORGANISATIONER 
 
Nätverket Atlantic Arc Cities 
http://www.arcat.org/ 
 
 
Europaregionernas församling (AER)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Nätverket för europeiska regionala lagstiftande församlingar (CALRE) 
http://www.calre.net/ 
 
 
Europeiska samarbetsorganisationen för kommuner och regionala 
myndigheter (CEMR) 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
 
Nätverket för Europas perifera maritima regioner (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
 
Sammanslutningen för europeiska gränsregioner (AEBR)  
http://www.aebr.net/ 
 

http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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