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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden
(KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)),

– med beaktande av artikel 161 i EG-fördraget,

– med beaktande av sin resolution av den 22 april 2004 om den tredje lägesrapporten om 
ekonomisk och social sammanhållning1,

– med beaktande av artikel 75.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet 
för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, 
fiskeriutskottet och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män (A6-…/2005).

1. Europaparlamentet anser att förslaget till förordning generellt sätt överensstämmer med 
parlamentets resolution av den 22 april 2004 och har därför inga ytterligare direkta 
anmärkningar på kommissionens förslag. Med hänvisning till debatten i rådet uppmanar 
dock parlamentet kommissionen och rådet att ta hänsyn till följande särskilda 
rekommendationer:

2. Europaparlamentet motsätter sig betydande ändringar av den allmänna utformningen av 
kommissionens förslag, särskilt försök att helt eller delvis åter göra unionens 
regionalpolitik till en nationell fråga (avdelning 1).

3. Europaparlamentet begär att det maximala tillåtna avståndet mellan gemenskapens 
NUTS 3-regioners sjögränser skall ökas till 200 km för berättigande till finansieringsstöd 
från det gränsöverskridande samarbetet. Parlamentet begär dessutom att en hänvisning
infogas om att betydelsen av förbindelser till perifera regioner måste beaktas (artikel 7).

4. Europaparlamentet motsätter sig försvagning av principen om partnerskap, vilket var 
avsikten i det ursprungliga förslaget, och begär att förteckningen över lämpliga organ 
behålls, vilken även bör inbegripa icke-statliga organisationer på miljöområdet och organ 
som företräder funktionshindrade (artikel 10).

5. Europaparlamentet begär att principen om jämställdhet mellan män och kvinnor utvidgas 
för att säkerställa att diskriminering inte förekommer på grund av kön, ras, etniskt 

  
1 Antagna texter, PA_TA(2004)0368.
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ursprung, religion, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, och 
särskilt att tillträde för funktionshindrade skall vara ett villkor för att få stöd från fonderna 
samt att detta övervakas i de verksamheter som fonderna medverkar i (artikel 14).

6. Europaparlamentet begär att försök görs att justera den föreslagna finansieringsramen, 
både för de sammanlagda medlen och fördelningen av medel mellan olika mål och 
innehållet i dem, samt att den förkastas kraftfullt (artiklarna 15–22).

7. Europaparlamentet begär att gemenskapen följer tydliga och bindande strategiska 
riktlinjer för sammanhållning som skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 161 i fördraget. Parlamentet begär också att en översyn efter halva tiden genomförs 
i enlighet med samma förfarande om inte fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa har trätt i kraft. Om så har skett skall artikel III-119 tillämpas så att fullt 
medbeslutande för Europaparlamentet på lagstiftningens område möjliggörs 
(artiklarna 23–24).

8. Europaparlamentet begär att hänvisning görs till öar, glest befolkade områden och 
bergsområden i de tematiska och regionala prioriteringarna, och att de specificeras i 
strategiavsnittet i de nationella strategiska referensramarna (artikel 25).

9. Europaparlamentet begär att en nationell strategisk referensram följs som skall utarbetas i 
nära samarbete med de parter som avses i artikel 10 och vara föremål för ett beslut av 
kommissionen efter förhandlingar inom ramen för partnerskapet (artikel 26).

10. Europaparlamentet begär att en möjlighet införs att se över den nationella strategiska 
referensramen (artikel 26).

11. Europaparlamentet begär att den strategiska uppföljningen förenklas så att 
medlemsstaterna och kommissionen åläggs att lämna in rapporter två gånger om året 
(artiklarna 27 och 28). Parlamentet begär i detta sammanhang att en debatt genomförs två 
gånger årligen i ett strategiskt forum med företrädare från Europaparlamentet, 
kommissionen, medlemsstaterna och regionerna (artikel 29).

12. Beträffande principen om stöd från en enda fond per program begär Europaparlamentet att 
gränsen höjs från 5 procent till 10 procent för finansiering från ESF eller ERUF av sådana 
åtgärder som faller under tillämpningsområdet för stödet från en annan fond (artikel 33).

13. För att betona tätorternas betydelse begär Europaparlamentet att de operativa program 
som finansieras av ERUF och anknyter till målen konvergens, regional konkurrenskraft 
och sysselsättning skall innehålla krav på att information skall lämnas om strategin för 
frågor rörande tätorter tillsammans med en förteckning över de städer som valts och 
förfarandena för vidaredelegering. Parlamentet anser att sådana förfaranden skall tas upp i 
samband med regionalt partnerskap (artikel 36).

14. Europaparlamentet begär att förslaget om en EU-reserv för kvalitet och resultat behålls 
som en mekanism för givande framsteg, men med rättvisare, objektivare och mer allmänt 
accepterade kriterier för att säkerställa att den verkligen uppnår sitt syfte (artikel 48).
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15. Europaparlamentet begär att principen om en obligatorisk nationell reserv för oförutsedda 
utgifter behålls, men rekommenderar att större flexibilitet införs beträffande sättet för 
genomförande (artikel 49). 

16. Europaparlamentet tillbakavisar påtryckningarna om att ändra de föreslagna 
medfinansieringssatserna (artikel 51), men begär en fördubbling av den tillåtna ökningen 
till 10 procentenheter för områden med mer än en av de geografiska eller naturbetingade 
nackdelar som anges i förslaget (artikel 52).

17. Europaparlamentet begär att förslaget om förenkling behålls beträffande begränsning av 
gemenskapens medfinansieringssats till endast en procentsats av de deklarerade offentliga 
utgifterna. Parlamentet tillbakavisar därför medfinansiering från gemenskapen av privata 
investeringar (artiklarna 51 och 76).

18. Europaparlamentet begär att hänvisning görs till behovet av hög nivå på kunskaper och 
kompetens inom projektförvaltning som en grundläggande faktor för att säkerställa att
projekt genomförs i tid och enligt budgeten (artikel 57).

19. Europaparlamentet begär att andemeningen skall behållas i de föreslagna gränserna för 
proportionella kontroller (medfinansiering på 33 procent och en kostnad på 
250 miljoner euro) under vilka inga systematiska kontroller genomförs av kommissionen. 
Parlamentet begär dock att fondernas särskilda egenskaper beaktas (artikel 73).

20. Europaparlamentet motsätter sig alla ändringar av de föreslagna förskottsbeloppen 
(artikel 81).

21. Europaparlamentet motsätter sig ytterligare försvagning av N+2-regeln förutom den 
flexibilitet som redan föreslagits för större projekt, eftersom nyttan av denna regel har 
visats genom att den på ett effektivt sätt förbättrar användning av fonderna under den 
nuvarande programperioden (artikel 93).

22. Europaparlamentet begär att större flexibilitet införs så att den föreslagna 
tvåmånadersgränsen för medlemsstaterna att motbevisa finansiella korrigeringar av 
kommissionen förlängs. Parlamentet begär att denna tidsgräns kan variera i förhållande till 
hur allvarligt det aktuella problemet är (artikel 100).

23. Europaparlamentet motsätter sig försöken att införa avgifter som inte är relaterade till 
investeringen, t.ex. moms eller kostnader för logi, som godkända utgifter för beräkning av 
gemenskapens medfinansiering.

24. Europaparlamentet motsätter sig sänkningarna av taken för statliga stöd till 
konvergensregioner, inbegripet de regioner som berörs av den statistiska effekten. 
Parlamentet begär att territoriell modulering behålls med särskild hänsyn till geografiska 
eller naturbetingade nackdelar vid tillämpningen av reglerna om statligt stöd till regioner 
utanför konvergensmålen.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att begära ytterligare diskussioner med rådet i 
enlighet med artikel 75.3 i arbetsordningen.
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26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Detta interimsbetänkande är en uppföljning av det betänkande och den resolution som antogs 
av Europaparlamentet om kommissionens tredje lägesrapport om ekonomisk och social 
sammanhållning1 och av det arbetsdokument som utarbetades av föredraganden i 
december 2004.2

Syftet med detta betänkande är inte att upprepa de argument som framförts i de tidigare två 
dokumenten, utan snarare att så kortfattat som möjligt framhäva parlamentets prioriteringar 
för reformen av de europeiska strukturfonderna. Resolutionen har därför med avsikt 
begränsats till konkreta ”rekommendationer” om införande av text i den allmänna 
förordningen. Inga skäl eller långa principiella uttalanden har tagits med, utan endast 
uppmaningar om åtgärder.

Dessa rekommendationer gäller både kommissionens egentliga förslag och den information 
som föredraganden fått från ministerrådet om läget. Beträffande kommissionens förslag 
överensstämmer det helt klart redan i stor utsträckning med parlamentets ståndpunkter. Ett 
antal uppmaningar om att göra ändringar eller tillägg har dock framförts. Parlamentet kan 
rekommendera att rådet vidtar liknande åtgärder om debatten tycks röra sig i rätt riktning. Om 
så inte är fallet kan parlamentet dock först försöka att hindra en oönskad utveckling genom att 
uppge att parlamentet motsätter sig förslagen, men kan till sist bli tvunget att inte ge sitt 
samtycke om rådets ståndpunkt anses politiskt omöjlig att godta.

Vad står då på nedersta raden?

Politiska prioriteringar

Europaparlamentet har vid flera tillfällen betonat att det behövs en lägsta trolig budget för att 
genomföra den framtida sammanhållningspolitiken. Parlamentet motsätter sig därför att 
Europas regionalpolitik kan ses som en variabel som kan justeras på ett enkelt sätt vid 
antagandet av budgetplanen för 2007–2013. Den finansiella stabilitet som föreslås i förslaget 
till förordning på 0,41 procent av bruttonationalinkomsten (0,46 procent inklusive EJFLU och 
EFF) måste anses som blygsam med tanke på den stora ökningen av befolkningen som är 
berättigad att omfattas av konvergensmålet till följd av en utvidgning som saknar motstycke. 
Det måste därför anses vara ett minimum för vad som är nödvändigt för att få till stånd den 
föreslagna utformningen.

För att utvidgningen skall bli en politisk och ekonomisk framgång måste en rättvis balans 
garanteras mellan behoven i de regioner som omfattas av konvergensmålet i de nya 
medlemsstaterna, de fattigaste regionerna i de gamla medlemsstaterna, de regioner som 

  
1 Betänkande om den tredje lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen 
(KOM(2004)0107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI), utskottet för regionalpolitik, transport och turism, 
föredragande: Konstantinos Hatzidakis, antagna texter, P5_TA-PROV(2004)0368.
2 Arbetsdokument om förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden som skall ersätta 
förordning 1260/1999 (KOM(2004)0492), utskottet för regional utveckling, föredragande: 
Konstantinos Hatzidakis, 16 december 2004.
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drabbas av den statistiska effekten samt de regioner som kan omfattas i framtiden. Många 
förslag har lagts fram om att öka eller minska alla delar av budgeten. Föredraganden har 
därför presenterat den bifogade tabellen1 så att de ekonomiska konsekvenserna av sådana 
förslag kan bedömas.

Beträffande konvergensmålet anser föredraganden i princip att en kostnad på cirka 
6 miljarder euro för att regioner som drabbas av den statistiska effekten skall vara fullt 
berättigade till stöd får ses som ett ganska billigt sätt att nå en hållbar och harmonisk jämvikt. 
Föredraganden har dock avsiktligt ännu inte tagit ställning till denna fråga, men kommer att 
söka nå en rimlig kompromiss med kollegerna. 

Beträffande resten av gemenskapens territorium har parlamentet konsekvent gett sitt stöd till 
en balanserad polycentrisk modell för hållbar utveckling för hela Europa, vilken kommer att 
föra strategierna från Lissabon och Göteborg framåt. Parlamentet motsätter sig därför att 
sammanhållningspolitiken, särskilt mål för regional konkurrenskraft och sysselsättning, åter 
blir nationella frågor, något som vissa medlemsstater föreslår. Föredraganden anser i detta 
sammanhang att kommissionens förslag om infasningsregionerna och regioner med 
geografiska och naturbetingade nackdelar måste följas strikt. I det senare fallet anser han att 
den planerade medfinansieringen på ytterligare 5 procent bör fördubblas för regioner som 
drabbas av effekter p.g.a. mer än en sådan nackdel.

Beträffande det framtida mål 3 om samarbete bör större flexibilitet införas, särskilt för 
sjögränser, och vederbörlig hänsyn måste tas till behovet av förbindelser med perifera 
områden.

Angående styrningen av den framtida regionalpolitiken har parlamentet alltid krävt att balans 
måste skapas mellan enklare sätt att få valuta för pengarna och behovet av att behålla 
gemenskapens strategi och partnerskap. Sammanhållningspolitiken får inte förvandlas till 25 
eller 27 ”blankocheckar”, utan måste i stället vara en del av en konsekvent strategi för att 
uppfylla Europas stora strategiska mål: solidaritet, konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
Detta kan endast uppnås genom ett nära samarbete om strategier på gemenskapsnivå, nationell 
och regional nivå. Stor vikt läggs därför vid att behålla gemenskapens strategiska riktlinjer, de 
nationella referensramarna samt principerna om partnerskap och icke-diskriminering. 
Strategierna måste dessutom innehålla prioriteringar som gör det möjligt att på ett rättvist sätt 
omsätta de europeiska målen till konkreta åtgärder i den regionala programplaneringen. 
Hänvisning till öar, glest befolkade områden och bergsområden bör därför göras redan i de 
tematiska och regionala prioriteringar som anges i den nationella strategiska ramen.

I detta sammanhang har därför parlamentet redan intagit en bestämd hållning om behovet av 
att parlamentet blir delaktigt i den föreslagna årliga debatten om strategier. Det kan dock 
anses mer lämpligt att se till att denna debatt inkluderas i ett strategiskt forum som omfattar 
parlamentet, kommissionen, medlemsstaterna och regionerna, vilket anordnas två gånger per 
år. Vid ett sådant forum bör följande övervägas:

– Hur regionalpolitiken bidrar till Lissabonstrategin och de utvärderingsmetoder som är 
nödvändiga för att förbättra den.

  
1 Anpassning av sammanhållningspolitiken till det utvidgade Europa samt målen från Lissabon och Göteborg, 
enheten för struktur- och sammanhållningspolitiken, Europaparlamentet, IP/B/REGI/ST/2004-008, januari 2005.
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– Hur principerna om subsidiaritet, proportionalitet och partnerskap tillämpas.

Det är i detta sammanhang nödvändigt att betona vikten av att alla regionala och lokala 
aktörer ansluter sig till att genomföra politiken. Tätorternas betydelse måste därför betonas så 
att städernas roll fastställs korrekt och en konsekvent strategi för tätorterna införs. Det 
regionala partnerskapet tycks vara den lämpligaste ramen i detta hänseende. Fastän 
parlamentet har gett sitt stöd till och fortsätter att stödja principen om en enda fond per 
program anses det lämpligt att möjliggöra en ökad samtidig finansiering (upp till 10 procent) 
från ERUF och ESF.

Beträffande reserverna anser föredraganden att båda kan spela en roll, och att båda bör 
behållas. Båda behöver dock förändras. Det gäller särskilt gemenskapsreserven som förväntas 
uppmuntra medlemsstaterna att förbättra sina resultat och få verklig tillväxt. Det nuvarande 
systemet, som endast belönar de bästa programmen inom en medlemsstat, kan inte ge verkliga 
motiv till att göra stora framsteg beträffande utnyttjandegrad, tillväxt och resultat. De kriterier 
som gäller fördelning av dessa resurser bör därför vara både rättvisa och objektiva för att 
utesluta misstankar om att pengarna endast går till de rika EU-länderna. Beträffande 
nationella reserven för oförutsedda utgifter är det ganska självklart att pengar måste avsättas 
för perioder med lokala eller sektoriella kriser. Flexibilitet måste dock införas för 
användningen av denna reserv.

Beträffande de finansiella bidragen från fonderna ligger de medfinansieringssatser som 
kommissionen föreslagit, vilka ökat till 80 procent för konvergensmålet i 
sammanhållningsländerna, väl i linje med vad Europaparlamentet begärt vid flera tillfällen. 
Föredraganden är medveten om att en maximal sats på 85 procent skall tillämpas i vissa fall. 
Detta skulle dock ändra balansen i förslaget som helhet och skulle innebära att det finns risk 
för att fonderna ses som enkla penningtransaktioner eller som ett sätt att erhålla 
utvecklingsstöd.

Regioner inom målen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som har naturbetingade 
och geografiska nackdelar utgör dock undantagsfall. Dessa bör enligt förslaget få ytterligare 
5 procents medfinansiering. I detta fall vore det logiskt om ökningen fördubblades till 
10 procent om dessa regioner har mer än en sådan nackdel. Detta skulle vara ganska billigt 
och behöver inte strida mot bestämmelsen om att ökningen för områden med geografiska eller 
naturbetingade nackdelar inte får resultera i ett stöd för en prioritering som sammanlagt 
överstiger 60 procent av de offentliga utgifterna för prioriteringen i fråga. Detta förslag från 
föredraganden ligger i linje med de nya bestämmelserna i förslaget till konstitution.

Ingen hänvisning görs till de yttersta randområdena i resolutionen eftersom föredraganden 
anser att de i tillräcklig utsträckning omfattas av kommissionens förslag.

Föredraganden instämmer i kommissionens förslag om att gemenskapens medfinansiering 
endast skall beräknas i förhållande till de totala offentliga utgifterna och inte ta hänsyn till 
privata åtaganden. Föredraganden är naturligtvis medveten om att många har hävdat att 
medfinansiering bör beräknas som en procentsats av den totala kostnaden. Förutom att 
aspekterna i förslaget förenklas avsevärt är det också mer realistiskt. Privata åtaganden är 
alltid en hypotes utan verkliga garantier för att de kommer att förverkligas. Offentliga 
åtaganden kan tas tillbaka, men det är svårare och måste göras offentligt. Det finns därför 
ytterligare en viktig beståndsdel i förslaget på så sätt att de offentliga myndigheterna i förväg 
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måste uppge vilka resurser de planerar att binda sig för utan att möjlighet ges till att de senare 
ersätts av privata investeringar och att de offentliga medlen används till något annat. Den 
kompletterande beståndsdel som gemenskapen ställer till förfogande och särskilt den som rör 
ytterligare privata investeringar medger alltså betydligt mer insyn.

Förslaget ligger dessutom i linje med gemenskapens prioriteringar om att koncentrera 
resurserna till stora infrastrukturprojekt som t.ex. forskning, transporter och miljö, där privata 
investeringar inte kan förväntas i någon särskild utsträckning. Man kommer att förhindra att 
ett stort antal små projekt tas med. ”Spridningseffekten”, som man konfronterats med under 
den nuvarande programperioden och som innebär att strukturfonderna har spridits ut i alltför 
stor utsträckning i små belopp, kommer alltså att begränsas. De nuvarande bestämmelserna 
innebär slutligen att investerare i vissa små projekt kan göra stora vinster på grund av att de 
personliga finansiella åtagandena är små. Detta förslag kommer att befria gemenskapen från 
anklagelserna om att den finansierar privata vinster.

Av liknande skäl är föredraganden också emot att moms eller logikostnader tas med i 
beräkningen av gemenskapens medfinansiering. Gemenskapens fonder bör användas till 
investeringar och inte till att betala tillbaka pengar till statskassan.

Förutom de olika förslag som nu övervägs stöder föredraganden i princip tillämpningen av 
N+2-regeln. Denna regel har alltid efterfrågats av Europaparlamentet. Tillämpningen av 
denna regel har visat sig inte endast vara till nytta för gemenskapens budget, eftersom den ger 
större klarhet och öppenhet vid genomförandet, utan också för regionerna och 
medlemsstaterna. Av detta skäl har denna regel varit en drivkraft för effektiv användning av 
fonderna och genomförande av programmen inom ramen för regionalpolitiken.

I kommissionens förslag hänvisas inte till sambandet mellan regionalpolitiken och 
konkurrenspolitiken till skillnad från i de tidigare förordningarna om programperioden 2000–
2006. Ingenting anges över huvud taget om förhållandet till de kommande riktlinjerna för 
regionala statliga stöd. Detta ligger helt i linje med den inställning som parlamentet tidigare 
uttryckt om att den allmänna förordningen om strukturfonderna inte är en lämplig rättslig ram 
för att ta upp frågan om sammanhållning mellan konkurrens och regionalpolitik.1 Det innebär 
dock att en viktig faktor för möjligheten att i framtiden hantera strukturella problem inte 
definieras.

Det är alltså mycket viktigt att en samlad bedömning görs av kommissionens berörda 
generaldirektorat för att särskilt garantera att principen om territoriell modulering av taken för 
statligt stöd behålls för unionen med 27 medlemsstater. En strategi som innebär en minskning 
av dessa tak i konvergensregionerna måste förkastas. Förutom detta mål kommer det att bli 
nödvändigt att beakta principen om territoriell sammanhållning och på ett bättre sätt behandla 
de regioner som har naturbetingade eller geografiska nackdelar.

  
1 Interimsbetänkande om förslag till rådets förordning om allmänna bestämmelser för strukturfonderna 
(KOM(1998)0131 – C4-0285/98 – 98/0090(AVC), A4-0391/98, 4 november 1998.
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ANNEX
Financial consequences of the counter-proposals (2007-2013)

Table used by the rapporteur in the preparation of his report. Provided in order to allow the 
financial consequences of amendments to be assessed.
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Convergence 
Objective

264,0

Lagging behind 
regions

177,8 -38% +168%

Cohesion Fund 63,0 +5%
Phasing out 
(statistical effect)

22,1 -100% +32%

Outermost regions 1,1
Competitiveness 
Objective

57,9

Phasing in 
(progressing 
regions)

9,6 -100% +10%

Regional 
competitiveness 
and employment

48,3 -50%

Territorial 
cooperation 
objective

13,2

Internal borders 4,7
External borders 1,6
Trans-national 6,3 -66%
Inter-regional 0 4,3
Networks 0,6
Technical 
assistance

1,0

Total Heading 1b 336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1
p.m :
Heading 2 :
Rural 
development 
(EAFRD)

88,7

Former -
EAGGF-G or -G

87,3

LEADER+ 1,4
EFF 4,9
Heading 4 : IPA 12,9 +63%

~21
Heading 1a : 
PROGRESS

0,6

Source: European Commission, calculations EPRC and Notre Europe
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