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I. INLEDNING

1. Den 14 juli 2004 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 

om Europeiska regionala utvecklingsfonden1.

2. Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande den 6 april 20052.

3. Regionkommittén antog sitt yttrande den 13 april 20053.

4. Europaparlamentet antog den 6 juli 2005 sitt yttrande efter första behandlingen4.

5. Den 5 maj 2006 nådde rådet en politisk överenskommelse inför antagandet av en gemensam 

ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i fördraget.

6. Den 12 juni 2006 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt om förslaget enligt dok. 9059/06.

II. SYFTE

7. Enligt artikel 158 i EG-fördraget skall en harmonisk utveckling främjas inom hela 

gemenskapen, och enligt artikel 160 skall Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) 

syfte vara att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna.

Skillnaderna i den regionala utvecklingen inom gemenskapen måste åtgärdas på olika sätt, via 

budgeten och olika teman. ERUF:s insatser är således differentierade beroende på vilken den 

stödmottagande regionen är, samtidigt som de fortsätter att koncentreras till unionens 

prioriteringar i enlighet med slutsatserna från Lissabon och Göteborg.

Syftet med denna förordning är att fastställa uppgifterna, tillämpningsområdena för stödet och 

reglerna för stödberättigande från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
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III. GEMENSAM STÅNDPUNKT

Allmänt

8. Rådet, som samtycker till målen i kommissionens förslag, har dock strävat efter att förbättra 

några av bestämmelserna och att lägga till ytterligare delar. De flesta beskrivs i detalj nedan. 

De viktigaste gäller särskilt:

– Mervärdesskatt

Kommissionen föreslog att icke återbetalningsbar moms bör berättiga till stöd endast när 

det gäller Europeiska socialfonden (ESF). Europeiska rådet ansåg att icke 

återbetalningsbar moms skall berättiga till stöd enligt reglerna för ERUF, ESF och 

Sammanhållningsfonden endast för de medlemsstater vars BNP inte överstiger 85 % av 

EU:s genomsnittliga BNP. Europaparlamentet begärde att de bestämmelser som 

fastställts för den ovannämnda gruppen av medlemsstater skall utsträckas till att omfatta 

alla medlemsstater. Rådet beslutade att tillmötesgå Europaparlamentets begäran och 

utsträckte stödberättigandet när det gäller icke återbetalningsbar moms till alla 

medlemsstaterna.

– Bostäder

Kommissionen föreslog att bostäder inte skall berättiga till stöd. Europeiska rådet 

föreslog att bostäder skall vara stödberättigande i ERUF-förordningen för medlemsstater 

vars BNP inte överstiger 85 % av EU:s genomsnittliga BNP, vilket skall beslutas av 

rådet och Europaparlamentet efter ett förslag från kommissionen. På grundval av ett 

förslag från kommissionen införde rådet därför i sin gemensamma ståndpunkt en särskild 

bestämmelse med beaktande av de ändringar som Europaparlamentet hade föreslagit vid

första behandlingen, som gör bostadskostnader i de ovannämnda medlemsstaterna 

bidragsberättigande på vissa villkor (artikel 7).
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– Utvidgning av tillämpningsområdet för målet "Regional konkurrenskraft och 

sysselsättning".

Kommissionen föreslog att förteckningen över verksamheter som är bidragsberättigande 

från ERUF enligt artikel 5 (Regional konkurrenskraft och sysselsättning) skall avslutas. 

Rådet beslutade dock att utöka förteckningen med annan verksamhet (inklusive största 

delen av den verksamhet som föreslagits av Europaparlamentet) och att låta denna 

förteckning vara icke uttömmande. Rådet tog då likväl hänsyn till det faktum att 

medlemsstaterna är skyldiga att inrikta sig på särskilda prioriteringar som hör samman 

med Lissabonstrategin, och en viss koncentration säkras därför genom denna 

s.k. öronmärkning som infördes i rådets förordning om allmänna bestämmelser för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 

Sammanhållningsfonden efter Europeiska rådets tillämpliga rekommendation. 

Kommissionen motsatte sig inte ett sådant resonemang.

9. Under den noggranna behandlingen av förslaget (juli 2004−maj 2006) har ett antal ändringar 

införts för att förtydliga texten, ta upp juristlingvistiska frågor och säkerställa ett övergripande 

sammanhang i denna förordning, liksom bland de olika förordningarna i paketet. Dessa nämns 

dock inte i denna not om de inte berörs av Europaparlamentets ändringar.

10. Vid omröstningen på plenarmötet den 6 juli 2005 antog Europaparlamentet 102 ändringar 

i förslaget, av vilka de flesta har införts antingen helt, delvis eller i princip i rådets gemensamma 

ståndpunkt.
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11. Juristlingvisternas slutgranskning av den gemensamma ståndpunkten har medfört att vissa skäl 

och artiklar omnumrerats. Detta dokument följer den numrering som används i den 

gemensamma ståndpunkten, och därför är det ibland olika numrering i parlamentets yttrande 

och det ändrade förslaget.

Ingressen

12. Rådet har ändrat ett antal skäl som finns med i kommissionens förslag och har antagit 

ytterligare ett litet antal för att återspegla de ändringar som införts i väsentliga delar av 

förordningen. Rådet har då tagit med Europaparlamentets ändringar nr 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 

14 helt, delvis eller omformulerade.

Kapitel I − Allmänna bestämmelser (artiklarna 1–7)

13. Inom de allmänna bestämmelserna, förutom de väsentliga ändringar som det hänvisas till i 

punkt 8, har rådet infört ett antal ändringar som syftar till ett bättre erkännande av den 

särskilda karaktären av ERUF:s insatser inom ramen för de tre målen. Rådet införde därför 

några nya insatsområden, inklusive en stor del av de som hade föreslagits av 

Europaparlamentet. Dessa anges nedan.

14. I artikel 3 har rådet fört in ändring 20 i sin helhet och delar av ändringarna 21 (nätverk, 

samarbete och erfarenhetsutbyte) och 22 (åtgärder i vilka ingår stöd och tjänster till företag, 

särskilt små och medelstora företag).

15. I artikel 4, som gäller konvergensmålet, har rådet fört in hela ändring 29.
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Rådet har också delvis tagit med följande ändringar: nr 25 (införande av lokala ekonomiska 

strukturer och skapande och bevakning av varaktig sysselsättning), ändringarna nr 27 och 28 

(hänvisning till det europeiska området för forskningsverksamhet, offentlig-privata 

partnerskap), nr 30 (lokala utvecklingsinitiativ och stöd till ett nät av tjänster i närområdet som 

syftar till att skapa nya sysselsättningstillfällen, när sådana åtgärder går utanför 

tillämpningsområdet för förordning (EG) nr .../... (ESF)), nr 117/32 (vattenförsörjning och 

vatten- och avfallshantering, investering i Natura 2000-områden), nr 34 togs med (främjande

av nya modeller för en mer hållbar turism), av vilken rådet har byggt ut en del (kultur) avsevärt

i artikel 4.6 och 4.7, och nr 38 (hänvisning till yrkesutbildning).

Rådet kunde trots noggrant övervägande inte ta med ändring nr 40, och kommissionen 

lämnade då in ett uttalande till rådets protokoll om frågan om allmän säkerhet.

16. I artikel 5, som gäller målet regional konkurrenskraft och sysselsättning, tog rådet med hela 

ändringarna nr 44 (flexibilitet för infasningsregioner), nr 53 och nr 60.

Rådet tog delvis eller i huvudsak med följande ändringar: nr 45 (med hänsyn till lokala behov), 

nr 46 (främjande av industriell FoTU och SMF:er), nr 47 (förbättrad tillgång för SMF:er till 

finansiering), nr 51 (hänvisning till högre utbildning och forskningsinstitutioner), nr 112 

(tidigare exploaterad mark, främjande av infrastruktur i samband med biologisk mångfald och 

Natura 2000, kultur och turism), 59 (utveckling av effektiva energiförvaltningssystem), 63 

(radiala järnvägsanslutningar till huvudjärnvägar), 64 (utveckling av handlingsplaner för mycket 

små företag och hantverksföretag).

17. I artikel 6, som gäller målet territoriellt samarbete, har rådet tagit med ändringarna nr 65 och 

nr 67 oavkortade.

Rådet har också delvis eller i huvudsak tagit med följande ändringar: nr 68 (stöd till starkare 

band mellan stad och landsbygd), 72 (icke uttömmande förteckning), 74 (torka), 

80 (interregionalt samarbete, hänvisning till artikel 8), 82 (bidragsberättigande för bostäder 

enligt särskilda villkor).
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Kapitel II − Särskilda bestämmelser för territoriella särdrag (artiklarna 8−11)

18. Denna del av den gemensamma ståndpunkten ändrades inte på något avgörande sätt jämfört 

med kommissionens förslag. De huvudsakliga ändringarna är de som Europaparlamentet har 

medverkat till, i synnerhet förstärkningen av den urbana dimensionen.

Europaparlamentets ändringar nr 83 (nästan allt: hållbar utveckling av stadsområden, hållbar 

tillväxt, förbättring av stadsmiljön etc.), 88 (hänvisning till fördraget), 84 (höjning av 

tröskelvärdet), 89 och 90 (genom att hålla förteckningen i artiklarna 4 och 5 öppen) infördes 

delvis eller i sak i detta kapitel.

Kapitel III − Särskilda bestämmelser för målet "europeiskt territoriellt samarbete" 

(artiklarna 12−21)

19. Rådets gemensamma ståndpunkt om detta kapitel måste uppfylla ett särskilt krav att återspegla 

motsvarande bestämmelser i den allmänna förordningen. De ändringar som infördes i den andra 

förordning infördes därför i detta kapitel. Ett sådant tillvägagångssätt har ofta resulterat i att 

kommissionens förslag har formulerats om väsentligt (medan sakinnehållet ofta har behållits), 

och därför togs ett antal av Europaparlamentets ändringar inte med eftersom de inte längre var 

relevanta efter denna omformulering. Trots detta kunde ändringarna nr 102 och 108 ha varit 

fullständigt integrerade i den gemensamma ståndpunkten.
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IV. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGAR SOM INTE TOGS MED

20. Efter fullständigt övervägande och fördjupad granskning har rådet inte kunna ta med följande 

ändringar från Europaparlamentet: n° 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 

36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 91−

101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.

21. Vissa av dessa ändringar kunde inte tas med därför att de inte överensstämde med 

bestämmelserna i rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, t.ex. de 

bestämmelser som gäller ändringen av målets namn till "regional konkurrenskraft och 

sysselsättning", dvs. ändringarna nr 16 och 19. I vissa andra fall, t.ex. ändringarna nr 18, 85 

och 106 omformulerades texten på ett sådant sätt att ändringen inte längre passade in. När det 

gäller ändringarna nr 31, 36, 91 eller 103 tog rådet med dem på ett horisontellt sätt i 

rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden. I andra fall ansåg rådet att ändringarna 

skulle utvidga förordningens tillämpningsområde alltför mycket, t.ex. ändringarna nr 19, 24, 

26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. 

Ändringarna 91−101 kunde tas eftersom innehållet i programmet för målet europeiskt 

territoriellt samarbete bör ansluta så nära som möjligt till de operativa programmen för de 

två andra målen.
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V. SLUTSATS

22. Rådet har infört ett avsevärt antal av Europaparlamentets ändringar i sin gemensamma 

ståndpunkt, vilket är fullt i linje med målen i kommissionens förslag.

23. I hela den gemensamma ståndpunkten har rådet försökt uppnå en rimlig och hanterbar balans 

mellan berörda aktörers intressen och andra berörda parters intressen. Den generella balansen i 

rådets gemensamma ståndpunkt har erkänts av kommissionen och bekräftades med en enhällig 

politisk överenskommelse i rådet den 5 maj 2006.

________________________


