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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0495)1,

– med beaktande av artikel 251.2, artikel 162 och artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0089/2004),

– med beaktande av artikel 160 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

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

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 3a (nytt)

(3a) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör se till att det inte förekommer någon 
diskriminering på grundval av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
livsåskådning, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning i de olika stadierna 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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av genomförandet av ERUF och andra 
strukturfonder, och i synnerhet 
beträffande tillgång till fonderna.

Ändringsförslag 2
Skäl 5

(5) En förutsättning för att de insatser som 
får stöd från ERUF skall kunna bli 
ändamålsenliga och ge resultat är att det 
finns en fullgod administration och ett 
fungerande partnerskap mellan samtliga 
involverade regionala och 
socioekonomiska parter, särskilt regionala 
och lokala instanser.

(5) En förutsättning för att de insatser som 
får stöd från ERUF skall kunna bli 
ändamålsenliga och ge resultat är att det 
finns en fullgod administration och ett 
fungerande partnerskap mellan samtliga 
involverade regionala och 
socioekonomiska parter samt berörda 
parter miljöområdet, särskilt regionala och 
lokala instanser.

Motivering

Miljöaktörer bör involveras på samma villkor som regionala och socioekonomiska parter.

Ändringsförslag 3
Skäl 6

(6) På grundval av erfarenheterna och de 
framgångsrika metoderna från 
gemenskapsinitiativet Urban, som inrättas 
genom artikel 20.1 b i rådets förordning 
(EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om 
allmänna bestämmelser för 
strukturfonderna, bör den urbana 
dimensionen stärkas genom att åtgärder i 
städerna integreras i de operativa program 
som medfinansieras av ERUF.

(6) På grundval av erfarenheterna från 
gemenskapsinitiativet Urban och från 
insatser under mål 2 för städer med 
problem, i enlighet med vad som avses i
artikel 20.1 b i rådets förordning (EG) 
nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om 
allmänna bestämmelser för 
strukturfonderna, bör den urbana 
dimensionen, inklusive nivån för 
investeringar i hållbar stadsutveckling,
stärkas genom att åtgärder i städerna 
integreras i de operativa program som 
medfinansieras av ERUF.

Motivering

Den urbana dimensionen kan bara stärkas om investeringarna i hållbar stadsutveckling hålls 
på en tillräcklig nivå.
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Ändringsförslag 4
Skäl 10

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 
till Anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige. ERUF bör också 
uppmärksamma de särskilda svårigheterna 
på vissa öar, i bergsområden och i 
glesbygder vars geografiska läge hämmar 
deras utveckling.

(10) ERUF bör uppmärksamma 
glesbygdernas problem när det gäller 
tillgänglighet och långa avstånd till stora 
marknader, i enlighet med protokoll nr 6 
till Anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige. ERUF bör också 
uppmärksamma de särskilda svårigheterna 
på öar, i bergsområden och i glesbygder 
vars geografiska läge hämmar deras 
utveckling.

Motivering

Ordet ”vissa” bör strykas, i enlighet med vad som sägs i artikel III-220 i 
konstitutionsfördraget.

Ändringsförslag 5
Artikel 2

ERUF:s stöd skall bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen genom att minska de 
regionala obalanserna och stödja en 
strukturell utveckling och anpassning av de 
regionala ekonomierna, inklusive en 
omställning i regioner med avtagande 
industriell verksamhet.

ERUF:s stöd skall bidra till att stärka den 
ekonomiska, sociala och regionala 
sammanhållningen i samband med EU:s 
strategi för hållbar utveckling genom att 
minska de regionala obalanserna och stödja 
en strukturell utveckling och anpassning av 
de regionala ekonomierna, inklusive en 
omställning i regioner med avtagande 
industriell verksamhet.

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, in första 
hand satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, varaktig sysselsättning och en 
miljövänlig tillväxt.

Därigenom skall ERUF bidra till att 
konkretisera EU:s prioriteringar, i första 
hand

a) satsningar på konkurrenskraft och 
innovation, varaktig sysselsättning, social 
integration, jämställdhet mellan kvinnor 
och män samt förbättringar av miljön, 
genom genomförande av gemenskapens 
miljölagstiftning,
b) satsningar för att avlägsna de hinder 
som finns för funktionshindrade när det 
gäller tillgång till varor och tjänster och 



PE 355.499v01-00 8/19 PR\558373SV.doc

SV

lokaler, genom att ställa tillgänglighet för 
dessa grupper som ett krav för att ett 
projekt skall få medel från fonderna.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 2, led a

a) produktiva investeringar, a) produktiva investeringar i enlighet med 
de prioriteringar som avses i artikel 2,

Motivering

Förtydligande av ”produktiva investeringar”.

Ändringsförslag 7
Artikel 3, punkt 2, led c

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument 
i form av riskkapital, låne- och 
garantifonder samt lokala 
utvecklingsfonder, räntesubventioner, 
tjänster i närområdet, samt 
erfarenhetsutbyte mellan regioner, städer 
och relevanta parter på det sociala och 
ekonomiska området och på miljöområdet,

c) andra utvecklingsinitiativ, inklusive 
tjänster för företag, finansieringsinstrument 
i form av riskkapital, låne- och 
garantifonder, räntesubventioner, tjänster i 
närområdet, gemensamma lokala initiativ, 
nätverk och samarbete mellan regioner, 
städer och relevanta parter på det sociala 
och ekonomiska området och på 
miljöområdet,

Motivering

Regionalt samarbete kan inte begränsas till bara erfarenhetsutbyten utan bör tvärtom öka i 
intensitet.

Ändringsförslag 8
Artikel 4, inledningen

ERUF:s stöd skall i första hand främja en 
hållbar, integrerad, regional och lokal 
utveckling genom att mobilisera och stärka 
den egna kapaciteten via program som 
syftar till en modernisering och 
diversifiering av de regionala ekonomiska 
strukturerna, främst på följande områden:

ERUF:s stöd skall i första hand främja en 
hållbar, integrerad, regional, lokal och 
urban utveckling genom att mobilisera och 
stärka den egna kapaciteten via program 
som syftar till en modernisering och 
diversifiering av de regionala ekonomiska 
strukturerna, främst på följande områden:
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Ändringsförslag 9
Artikel 4, led 3

3) Miljön, inklusive investeringar i fråga 
om avfallshantering, vattenförsörjning, 
rening av avloppsvatten samt luftkvalitet i 
städerna, integrerat förebyggande och 
kontroll av föroreningar, återställande av 
kontaminerade områden och marker, 
biologisk mångfald och naturskydd, stöd 
för SMF så att de kan ställa om till en 
hållbar produktion via nya 
kostnadseffektiva och miljövänliga 
metoder och ny teknik som förebygger 
föroreningar.

3) Miljön, inklusive investeringar i fråga 
om avfallshantering, vattenhantering och 
vattenkvalitet, rening av avloppsvatten 
samt luftkvalitet i städerna, integrerat 
förebyggande och kontroll av föroreningar, 
sanering och återställande av 
kontaminerade områden och marker, 
biologisk mångfald och naturskydd, 
hållbar användning av naturresurser, stöd 
för SMF så att de kan ställa om till en 
hållbar produktion via nya 
kostnadseffektiva och miljövänliga 
metoder och ny teknik som förebygger 
föroreningar.

Motivering

Syftet är att främja ramdirektivet om vatten, avhjälpa negativa miljökonsekvenser och främja 
en hållbar användning av naturresurser (till exempel åtgärder för att minska avfallet, främja 
energieffektiviteten m.m.).

Ändringsförslag 10
Artikel 4, led 5

5) Turism, inklusive ett tillvaratagande av 
natur- och kulturtillgångar som en potential 
för hållbar turism, skydd och hävdande av 
kulturarvet och dess möjligheter att bidra 
till en ekonomisk utveckling, stöd för 
bättre turismutbud via nya tjänster med 
bättre mervärde.

5) Turism, inklusive ett tillvaratagande av 
natur- och kulturtillgångar som en potential 
för hållbar turism, skydd och hävdande av 
det fysiska arvet och kulturarvet och dess 
möjligheter att bidra till en ekonomisk 
utveckling, stöd för bättre turismutbud via 
nya tjänster med bättre mervärde.

Motivering

Tillägg av det fysiska arvet (även naturen).

Ändringsförslag 11
Artikel 4, led 10a (nytt)

10a) Offentlig säkerhet, inklusive 
investeringar i infrastruktur och teknik 
för att förbättra kontrollen av territoriet, 
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förhindra att brottsligheten tränger sig in 
i ekonomin samt främja den allmänna 
laglydigheten.

Motivering

Närvaron av organiserad brottslighet är en av de främsta anledningarna till den dåliga 
utvecklingen i vissa europeiska regioner.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, led 2, led a

a) stimulera investeringar för att återställa 
kontaminerade områden och marker, 
främja ny infrastruktur i samband med 
biologisk mångfald och Natura 2000 som 
bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling 
och en diversifiering på landsbygden,

a) stimulera investeringar för att återställa 
kontaminerade områden och marker, 
främja ny infrastruktur i samband med 
biologisk mångfald och Natura 2000 som 
bidrar till en hållbar utveckling och en 
diversifiering på landsbygden, med 
åtgärder som bland annat inriktas på
- turism, inklusive natur- och 
kulturtillgångarnas potential för 
utveckling av hållbar turism,
- stöd för att förbättra utbudet på 
turismtjänster genom nya tjänster med 
högt mervärde,
- skydd och förbättring av kulturarvet som 
stöd för ekonomisk utveckling.

Motivering

Investeringar i biologisk mångfald och Natura 2000 har inte bara direkta ekonomiska 
fördelar. Turism och främjande av natur- och kulturtillgångar bidrar stort till uppbyggnaden 
av regional konkurrenskraft och sysselsättning. Denna utgångspunkt har accepterats i 
nuvarande omgång av strukturfonderna, och den har använts med framgång för att uppnå 
fastställda mål.

Ändringsförslag 13
Artikel 5, led 2, led c

c) främja en ren kollektivtrafik i städerna, c) främja miljövänlig kollektivtrafik,

Ändringsförslag 14
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Artikel 5, led 3, led a

a) stärka sekundära nät, via bättre 
anslutningar till de transeuropeiska 
transportnäten, regionala 
järnvägsknutpunkter, flygplatser och 
hamnar, eller till multimodala plattformar, 
radiala järnvägsanslutningar till 
stambanorna, samt främja regionala och 
lokala vattenvägar i inlandet,

a) stärka sekundära nät, via bättre 
anslutningar till de transeuropeiska 
transportnäten, regionala 
järnvägsknutpunkter, flygplatser och 
hamnar, eller till multimodala plattformar, 
radiala järnvägsanslutningar till 
stambanorna, samt främja regionala och 
lokala vattenvägar i inlandet, cabotage, 
båtförbindelser till mindre öar och 
tvärgående flygförbindelser mellan 
huvud- och biflygplatser,

Motivering

Detta skulle säkerställa att vissa typer av båt- och flygförbindelser till perifera havsområden i 
Europa inte försummas.

Ändringsförslag 15
Artikel 6, led 1, inledningen

1) Gränsöverskridande ekonomiska och
sociala verksamheter, på grundval av 
gemensamma strategier för en hållbar 
regional utveckling, genom att

1) Gränsöverskridande ekonomiska,
sociala och miljörelaterade verksamheter, 
på grundval av gemensamma strategier för 
en hållbar regional utveckling, genom att

Ändringsförslag 16
Artikel 6, led 1, led b

b) uppmuntra skydd och gemensam vård 
av miljön,

b) uppmuntra skydd och gemensam vård 
av miljön samt riskförebyggande,

Motivering

Förebyggande av risker i naturen har en klart gränsöverskridande dimension och bör också 
kunna omfattas av ERUF-åtgärder.

Ändringsförslag 17
Artikel 6, led 2, led b

b) bättre tillgänglighet, inklusive 
investeringar i gränsöverskridande sträckor 
av de transeuropeiska näten, bättre lokal 

b) bättre tillgänglighet, inklusive 
investeringar i gränsöverskridande sträckor 
av de transeuropeiska näten, bättre lokal 



PE 355.499v01-00 12/19 PR\558373SV.doc

SV

och regional tillgång till nationella och 
transnationella nät och plattformar, bättre 
driftskompatibilitet i fråga om nationella 
och regionala system, samt avancerad IT,

och regional tillgång till nationella och 
transnationella nät och plattformar, bättre 
driftskompatibilitet i fråga om nationella 
och regionala system och införande och 
utveckling av motorvägar till sjöss samt 
avancerad IT,

Motivering

Motorvägar till sjöss (höghastighetsvattenvägar) är ett av nyckelinslagen i den europeiska 
transportstrategin. De måste främjas om man skall kunna minska vägtrafiken och 
luftföroreningarna.

Ändringsförslag 18
Artikel 6, led 2, led c

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar och mot
vattenföroreningar i havet och i sjöar och 
vattendrag, samt mot erosion, 
jordbävningar och laviner; programmen 
kan inkludera utrustning och infrastruktur, 
planer för transnationellt stöd, gemensam 
kartläggning av risker, samt gemensamma 
instrument för att studera, förhindra,
övervaka och kontrollera naturbetingade 
eller tekniska risker;

c) riskförebyggande åtgärder, inklusive 
bättre sjöfartsskydd, skydd mot 
översvämningar, klimatförändring,
vattenföroreningar i havet och i sjöar och 
vattendrag, samt mot erosion, 
jordbävningar, vulkanutbrott, laviner, 
skogsbränder och ökenspridning; 
programmen kan inkludera utrustning och 
infrastruktur, planer för transnationellt 
stöd, gemensam kartläggning av risker, 
samt gemensamma instrument för att 
studera, förhindra, övervaka och 
kontrollera naturbetingade eller tekniska 
risker,

Ändringsförslag 19
Artikel 6, led 2, led da (nytt)

da) skydd och förbättring av det naturliga 
och fysiska kulturarvet i samband med 
hållbar ekonomisk utveckling.

Motivering

Detta verksamhetsområde är inte begränsat bara till lokal eller regional nivå. Det finns 
tydliga exempel på att transnationellt samarbete för att lösa problem och dela med sig av 
bästa praxis ger ett stort europeiskt mervärde.
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Ändringsförslag 20
Artikel 6, led 3

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus 
på de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artikel 8, inklusive program för 
nätverkssamarbete som täcker hela EU, 
samt studier och datainsamling, 
observationer och analyser av 
utvecklingstrender i EU.

3) Bättre effekter i regionalpolitiken, via 
nätverk och erfarenhetsutbyte mellan 
regionala och lokala instanser med fokus 
på de teman som anges i artikel 5.1 och 5.2 
samt artiklarna 8, 9, 10 och 11, inklusive 
program för nätverkssamarbete som täcker 
hela EU, samt studier och datainsamling, 
observationer och analyser av 
utvecklingstrender i EU.

Motivering

Detta samarbete bör inte begränsas till enbart tätortsområden utan måste även omfatta 
glesbygden, regioner som är beroende av fiske samt områden med naturbetingade 
svårigheter.

Ändringsförslag 21
Artikel 8, punkt 1

1. I fråga om förnyelse och upprustning i 
vissa typer av stadsdelar, i enlighet med 
artiklarna 25.4 a och 36.4 b i förordning 
(EG) nr (…), skall ERUF stödja strategier 
som bygger på en helhetssyn och ett aktivt 
deltagande från berörda parter för att 
komma till rätta med den höga 
koncentrationen av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala problem i 
städerna.

1. I fråga om hållbar stadsutveckling, i 
enlighet med artiklarna 25.4 a och 36.4 b i 
förordning (EG) nr (…), skall ERUF stödja 
strategier som bygger på en helhetssyn och 
ett aktivt deltagande från berörda parter för 
att stärka den hållbara utvecklingen för 
att komma till rätta med den höga 
koncentrationen av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala problem i 
städerna.

Detta kan innebära en kombination av å 
ena sidan upprustning av den fysiska 
miljön, ny användning av tidigare 
exploaterad men övergiven mark, att 
bevara och utveckla det historiska arvet 
och kulturarvet, och å andra sidan att 
främja företagarandan, sysselsättningen 
och samhällsutvecklingen på lokal nivå, 
samt tjänster för allmänheten, med 
beaktande av förändrade demografiska 
strukturer.

Detta kan innebära en kombination av å 
ena sidan upprustning av den fysiska 
miljön, ny användning av tidigare 
exploaterad men övergiven mark, att 
bevara och utveckla det historiska arvet 
och kulturarvet, och å andra sidan att
främja innovation och 
kunskapsekonomin, företagarandan, 
sysselsättningen och samhällsutvecklingen 
på lokal nivå, samt tjänster för 
allmänheten, med beaktande av förändrade 
demografiska strukturer.
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Motivering

Med tanke på hur avgörande städerna är för den regionala utvecklingen är det viktigt att 
strukturfondernas medel mer uttryckligen inriktas på stadsbehov, om 
sammanhållningspolitiken och städernas bidrag till Lissabon- och Göteborgsmålen skall bli 
effektiva. Detta kan uppnås genom att man inför åtgärder för hållbar stadsutveckling, som 
bör omfatta ”förnyelse och upprustning i vissa typer av stadsdelar” men också gå längre.

Ändringsförslag 22
Artikel 8, punkt 2

2. När det gäller sådana åtgärder under 
målet "Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” som omfattas av förordning 
(EG) nr (…) om Europeiska socialfonden 
skall ERUF:s stöd, genom undantag från 
artikel 33.2 i förordning (EG) nr (…), höjas 
till 10 % av det belopp som beviljas för 
prioriteringen i fråga.

2. När det gäller sådana åtgärder under 
målet "Regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” som omfattas av förordning 
(EG) nr (…) om Europeiska socialfonden 
skall ERUF:s stöd, genom undantag från 
artikel 33.2 i förordning (EG) nr (…), höjas 
till 20 % av det belopp som beviljas för 
prioriteringen i fråga.

Motivering

På grundval av de lyckade erfarenheterna med gemenskapsinitiativet Urban bör ERUF 
tillåtas att finansiera åtgärder av ESF-typ i stadsområden med upp till 20 procent, så att 
städerna ges möjlighet att på ett mer flexibelt sätt utforma lämpliga åtgärder för att ta itu 
med lokala problem.

Ändringsförslag 23
Artikel 9, stycke 3

Medlemsstaterna och regionerna skall se 
till att det finns komplementaritet och 
konsekvens i de åtgärder som 
medfinansieras av å ena sidan EJFLU och 
EFF, och å andra sidan sådana åtgärder 
som medfinansieras av ERUF. När de 
operativa programmen utformas skall 
medlemsstaterna i fråga om åtgärder under 
punkterna 1, 3 och 5 fastställa klara 
kriterier för en åtskillnad mellan åtgärder 
som å ena sidan skall medfinansieras av 
ERUF i enlighet med den här artikeln, och 
som å andra sidan skall medfinansieras av 
EJFLU i enlighet med artikel 49.1 a, b och 
i i förordning (EG) nr (…), i fråga om 

Medlemsstaterna och regionerna skall, 
inom ramen för de operativa programmen 
enligt artikel 36 i rådets 
förordning (EG) …., se till att det finns 
komplementaritet och konsekvens, i 
enlighet med samordningsåtgärderna i 
artikel 25.4 c i den förordningen, i de 
åtgärder som medfinansieras av å ena sidan 
EJFLU och EFF, och å andra sidan sådana 
åtgärder som medfinansieras av ERUF. 
När de operativa programmen utformas 
skall medlemsstaterna och regionerna i 
fråga om åtgärder under punkterna 1, 3 och 
5 fastställa klara kriterier för en åtskillnad 
mellan åtgärder som å ena sidan skall 
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områden på landsbygden, eller av EFF i 
enlighet med artikel (…) i förordning (EG) 
nr (…), i fråga om områden som är 
beroende av fiske.

medfinansieras av ERUF i enlighet med 
den här artikeln, och som å andra sidan 
skall medfinansieras av EJFLU i enlighet 
med artikel 49.1 a, b och i i förordning 
(EG) nr (…), i fråga om områden på 
landsbygden, eller av EFF i enlighet med 
artikel (…) i förordning (EG) nr (…), i 
fråga om områden som är beroende av 
fiske. Dessutom bör möjlighet skapas till 
löpande kontroller och 
efterhandskontroller av denna 
komplementaritet och konsekvens.

Motivering

Huvudsyftet är här att se till att det råder konsekvens och komplementaritet mellan de två 
fonderna. Att hänvisa till både medlemsstaterna och regionerna är förenligt med punktens 
inledning, där båda kategorierna nämns.

Ändringsförslag 24
Artikel 12, led 6, led ea (nytt)

ea) en redogörelse, från var och en av de 
medlemsstater som har varit med om att 
lägga fram det operativa programmet, för 
hur de regionala och lokala 
myndigheterna avser att medverka på 
planeringsstadiet av detta program och 
tänkta uppföljningsprogram, i enlighet 
med artikel 10 i rådets 
förordning (EG) nr ….

Motivering

Inom ramen för målet ”europeiskt regionalt samarbete” är det viktigt att bestämmelserna för 
partnerskapet tillämpas av medlemsstaterna. Kommissionen måste därför, som ett kriterium 
för att godkänna förslagen till operativa program, begära att varje medlemsstat anger hur 
den tänker tillämpa bestämmelserna.

Ändringsförslag 25
Artikel 14, punkt 3

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 

3. Varje deltagande medlemsstat skall utse 
en företrädare som skall ingå i den 
övervakningskommitté som avses i 



PE 355.499v01-00 16/19 PR\558373SV.doc

SV

artikel 64 i förordning (EG) nr (…). artikel 64 i förordning (EG) nr (…), och 
därvid se till att de berörda regionala och 
lokala myndigheterna är företrädda på 
lämpligt sätt.

Motivering

I enlighet med partnerskapsprincipen och subsidiaritetsprincipen måste medlemsstaterna se 
till att de berörda regionala och lokala myndigheterna är företrädda på lämpligt sätt i 
övervakningskommittén.
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MOTIVERING

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inrättades 1975 efter EU:s första utvidgning 
och skall ”bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna” (artikel 160 i 
EG-fördraget).

Solidariteten mellan EU:s länder är ett bärande inslag i unionsbygget. Om EU enbart var ett 
frihandelsområde skulle sammanhållningspolitiken kunna begränsas till omfördelning av 
medel till regioner eller länder vars utveckling inte kommit lika långt, för att kompensera 
inkomstskillnaderna. EU har emellertid andra ambitioner. Det är ett politiskt projekt, lika väl 
som ett socialt och ekonomiskt. Följaktligen är sammanhållningspolitiken ett instrument för 
en utvecklingsmodell där solidaritet och samarbete spelar aktiva roller1.

Utvidgningen har medfört att de regionala skillnaderna är större än någonsin. Därför har 
kommissionen utarbetat ett förslag till en ny förordning om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) i syfte att rationalisera målen och anpassa dem till Lissabon- och 
Göteborgsfrågorna.

ERUF bidrar till finansieringen av tre nya mål.

Regioner där utvecklingen släpar efter omfattas av konvergensmålet, för vilket ERUF har ett 
brett åtgärdsområde. Detta bör göra det möjligt för regionerna att utnyttja och modernisera 
sina resurser och satsa på hållbar utveckling (artikel 4).

Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning (artikel 5) har tre teman, nämligen 
innovation och kunskapsekonomi, miljö och förebyggande av naturbetingade och tekniska 
risker samt tillgång till transporter, IT och kommunikationsteknik.

Målet europeiskt regionalt samarbete (artikel 6) bygger på framgångarna med 
gemenskapsinitiativet Interreg III. Det består av transnationella, gränsöverskridande och 
interregionala komponenter med utgångspunkt i en åtgärdsförteckning som präglas av 
frågorna från Lissabon och Göteborg.

Förordningen innehåller också särskilda bestämmelser för regionala särdrag 
(artiklarna 8-11).

Beträffande den urbana dimensionen (artikel 8) skall ERUF ”stödja strategier som bygger 
på en helhetssyn och ett aktivt deltagande från berörda parter för att komma till rätta med den 
höga koncentrationen av ekonomiska, miljömässiga och sociala problem i städerna”. Insatser 
på det urbana området integreras således med de operativa program som finansieras genom 
ERUF, och det finns inte längre några särskilda program som gemenskapsinitiativet Urban.

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

  
1 Studie om hur sammanhållningspolitiken har anpassats till det utvidgade EU och till målen från Lissabon och 
Göteborg: ”Notre Europe”, M. Jouen.
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Medlemsstaterna och regionerna skall se till att det finns komplementaritet och konsekvens i 
å ena sidan de åtgärder som finansieras via Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska fiskerifonden (EFF) och å andra sidan de 
program som medfinansieras av ERUF.

Dessutom stöder ERUF, inom ramen för konkurrensmålet, regionala program i områden med 
naturbetingade svårigheter (artikel 10).

Slutligen skall de yttersta randområdena (artikel 11), vare sig de omfattas av 
konvergensmålet eller inte, få särskilt ERUF-stöd.

Bedömning av förslaget

Föredraganden anser att kommissionens förslag till förordning effektivt och välavvägt lyckas 
koppla samman sammanhållningspolitikens mål med prioriteringarna från Lissabon och 
Göteborg, alltså konkurrenskraft, sysselsättning och social integrering, miljöskydd och 
förebyggande av risker samt kunskapsekonomi.

I detta avseende vill föredraganden lyfta fram några av de mest relevanta förslagen:

– Prioritering av åtgärder för forskning och innovation, dels inom konvergensmålet, dels 
inom målet för konkurrenskraft och sysselsättning.

– Uppmärksamhet för problemen med hållbar utveckling genom åtgärder för miljö,
transporter, energi samt förebyggande och hantering av naturbetingade risker.

– Beaktande av problemen med tillgänglighet inom målet för konkurrenskraft och 
sysselsättning.

– Främjande av regionalt samarbete som tredje mål, i synnerhet erkännandet av maritima
gränser i samband med gränsöverskridande samarbete.

Föredraganden uppskattar också förstärkningen av vissa grundläggande principer för 
sammanhållningspolitiken, till exempel koncentrerade insatser, additionalitet och partnerskap.

Föredraganden anser dock att vissa ändringar bör göras, särskilt följande:

• Principen om icke-diskriminering och lika möjligheter
Det är viktigt att införa en hänvisning till principen om icke-diskriminering och lika 
möjligheter för tillgång till ERUF och till strukturfonderna i allmänhet 
(ändringsförslag 1)

• Funktionshindrade
Föredraganden håller med om att ERUF bör vara ett grundläggande verktyg för att på 
alla områden minska utestängningen av funktionshindrade. Utöver ovannämnda 
hänvisning till principen om icke-diskriminering vill föredraganden lägga till 
ytterligare ett syfte för ERUF (artikel 2), nämligen ett särskilt åtagande om att 
undanröja hinder för funktionshindrade (ändringsförslag 5).
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• Miljö och kulturarv
Hänvisningen till främjande av biologisk mångfald och utveckling av ny infrastruktur i 
samband med Natura 2000 är bra, men det måste göras ytterligare ändringar om vård, 
skydd och förbättring av miljön (ändringsförslag 3, 5, 9 ,10, 13, 15, 18 och 21) och 
kulturarvet (ändringsförslag 12 och 19) i det sammanhang som anges av 
kommissionen, genom hållbar utveckling.

Föredraganden anser dessutom att aktörer på miljöområdet bör involveras i lika hög 
utsträckning som andra regionala och socioekonomiska parter i förvaltningen av 
ERUF-åtgärder (ändringsförslag 2).

• Den urbana dimensionen
Resurserna för de urbana frågorna är visserligen mycket större än resurserna för det 
gamla Urban-initiativet, men föredraganden anser ändå att den urbana dimensionen 
bör betonas mer genom

° en höjd övre gräns för ERUF-stöd till ESF-finansierade åtgärder i stadsområden 
(ändringsförslag 22),

° en tillräcklig investeringsnivå för hållbar stadsutveckling (ändringsförslag 3), och
° ett större deltagande av lokala instanser i utarbetandet av de nationella strategiska 

referensramarna, så partnerskapsprincipen respekteras.

• Säkerhet
Bland de områden som anges inom konvergensmålet i artikel 4 bör det enligt 
föredraganden införas ett omnämnande av den offentliga säkerheten, även som en 
garanti mot att den organiserade brottsligheten letar sig in i ekonomin och i 
strukturfondsrelaterade upphandlingar (ändringsförslag 11).

• Sjötransport
Föredraganden anser att tillämpningsområdena för målen konkurrenskraft respektive 
regionalt samarbete bör utvidgas även till sjötransporter, med särskild hänvisning till 
så kallade motorvägar till sjöss (ändringsförslag 14–17).
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