
 

 

 

 

 

GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER 

TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK 

 

REGIONALUDVIKLING 
 

 

 

GENNEMFØRELSE AF 

SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN  

2014-2020:  

MEDLEMSSTATERNES FORBEREDELSER 

OG ADMINISTRATIVE KAPACITET  
 

 

 

SAMMENDRAG 
 

 

Resumé 

 

Målet med dette studie er at vurdere medlemsstaternes administrative kapacitet 

i forbindelse med gennemførelsen af samhørighedspolitikken 2014-2020 og det 

forberedende arbejde, der er iværksat på administrativt plan for en vellykket 

begyndelse på programmeringsperioden. Fjorten casestudier underbygger den 

konstatering, at der på EU-niveau og medlemsstatsniveau arbejdes på 

forenklingsforanstaltninger med udgangspunkt i erfaringerne fra de tidligere 

perioder, men en effektiv forvaltning af midlerne i perioden 2014-2020 vil stadig 

være forbundet med administrative udfordringer for de nationale og regionale 

myndigheder. 
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SAMMENDRAG 
 

I begyndelsen af programmeringsperioden 2014-2020 var medlemsstaterne ved at lægge 

sidste hånd på partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer. Nye træk ved 

perioden 2014-2020 omfatter tættere samarbejde mellem de forskellige parter i 

medlemsstaterne og bedre koordinering mellem EU og indsatsen på nationalt og regionalt 

plan. Kravet om at udarbejde samarbejdsaftaler og operationelle programmer på samme 

tid trækker store veksler på de administrative kapaciteter. Det fremgår allerede af den lave 

udnyttelsesgrad og af midtvejsevalueringen af 2007-2013-programmeringsperioden, at det 

er nødvendigt med betydelige forbedringer af den administrative kapacitet i mange 

medlemsstater. Den administrative kapacitet vedrører mange forskellige 

forvaltningsniveauer og forvaltningsmæssige aspekter, herunder personaleforvaltning og de 

nationale og regionale retlige rammer og processer. 

 

Målet med dette studie er at vise, hvordan medlemsstaterne har draget erfaringer af 

fortiden, og hvordan forbedringen af de administrative kapaciteter gør det lettere at 

forberede programmeringsperioden 2014-2020 på en god måde. De 14 casestudier 

beskriver situationen med hensyn til forberedelsen af de administrative systemer i Østrig, 

Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, 

Luxembourg, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige. Nogle af casestudierne fokuserer 

på specifikke operationelle programmer, mens andre giver et overblik over hele 

medlemsstaten. Det bør bemærkes, at casestudierne baserer sig på oplysninger og 

dokumentation, der var til rådighed på tidspunktet for udarbejdelsen af studiet og på 

samtaler med de relevante myndigheder. Der kunne konstateres forskellige 

informationsniveauer inden for samme medlemsstat i den forberedende fase op til perioden 

2014-2020. Hvor de forskellige aktører har givet udtryk for deres mening, kan der være 

uenigheder, selv inden for en enkelt medlemsstat. De interviewede myndigheders 

diskretion kan desuden føre til, at ikke alle holdninger kommer til udtryk. Casestudierne 

analyserer tre vigtige aspekter: status over programmeringen, forberedelse af den 

administrative kapacitet og effekten af forskellige parametre (f. eks. ændringer i antallet af 

operationelle programmer og aktører, der er inddraget i forvaltningen og gennemførelsen,  

ændringer i den tematiske koncentration) på den administrative kapacitet. 

 

Status over programmeringen 

Generelt har partnerskabsprocessen været langvarig og kompleks med en lige fordeling 

mellem bottom up- og top down-tilgange.  I nogle lande har partnerskabsprocessen ført til 

institutionelle reformer og ændrede strukturer bag de operationelle programmer. Nye 

multifinansierede operationelle programmer har set dagens lys, men det samlede antal af 

operationelle programmer er faldet. Selv om medlemsstaterne i princippet værdsatte 

styrkelsen af partnerskabsprocessen, udtrykkes kritik omkring aktørernes forskellige 

interesser og den indviklede beslutningsproces.  

 

På grund af langvarige interinstitutionelle forhandlinger trådte lovgrundlaget først i kraft i 

december 2013, hvilket forsinkede færdiggørelsen af programmeringsdokumenterne. Nogle 

myndigheder værdsatte Europa-Kommissionens rolle med hensyn til at tilbyde konstruktiv 

støtte i den forberedende fase, mens andre kritiserede den inkonsekvente feedback mellem 

de formelle og uformelle møder og mellem de forskellige tjenestemænd og tjenestegrene.  
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Administrativ kapacitet 

Generelt vil medlemsstaterne bygge videre på erfaringerne fra programstyringen i tidligere 

programperioder.  Muligheden for at begrænse antallet af operationelle programmer vil i 

mange lande føre til mere komplekse strukturer og ikke enklere. Det fremgår af 

samtalerne, at de administrative problemer i 2007-2013 vedrørte menneskelige ressourcer, 

nemlig personalemæssig udsving, en mangel på viden og erfaring og endda mangel på 

tilstrækkelige administrative rammer. Det forventes, at personalemæssige udsving fortsat 

vil være et problem. Som reaktion på den finansielle og økonomiske krise ændrede nogle 

medlemsstater den administrative struktur for at øge effektiviteten og spare på de 

offentlige finanser. I andre medlemsstater førte programmeringsprocessen 2014-2020 til 

øget inddragelse af personalet med en stigning i budgetterne for teknisk bistand for at give 

flere midler til menneskelige ressourcer. 

 

Virkningen af forskellige parametre på administrative kapacitet 

Medlemsstaternes selvevaluering af effektiviteten af deres kapaciteter er positiv. De 

nationale selvevalueringer stemmer dog ikke altid overens med evalueringerne fra Europa-

Kommissionen. Disse kommer til udtryk i holdningsdokumenter på grundlag af erfaringerne 

fra programmeringsperioden 2007-2013, ifølge hvilken der var tre overordnede 

begrænsninger på den administrative kapacitet i perioden 2007-2013: institutionel 

ustabilitet i tilknytning til lovgivningsmæssig, organisatorisk og proceduremæssige 

ændringer, stor personaleudskiftning i forvaltningsmyndighederne og de formidlende 

organer samt manglende uddannelse og faglig udvikling. Hvad angår de specifikke opgaver 

i programforvaltningsforløbet, varierer den administrative kapacitet i 

samhørighedspolitikken i stor grad landene imellem og i de forskellige programmer. 

 

Det forventes, at en af de store udfordringer i perioden 2014-2020 vil bestå i en effektiv 

forvaltning af struktur- og investeringsfondene, og at den administrative kapacitet vil 

komme under større pres i forhold til perioden 2007-2013. Der vil være flere krav til 

rapportering, resultatrammen er ny, og der vil være udfordringer forbundet med 

indførelsen og indlæringen af det nye informationsudvekslingssystem i forbindelse med e-

samhørighed. Dette er knyttet til den igangværende reform af de administrative strukturer, 

der vil have virkninger for institutionerne, procedurerne og de menneskelige ressourcer. En 

anden vanskelighed består i de begrænsede personaleressourcer og strammere budgetter 

for teknisk bistand, navnlig i de tilfælde, hvor de offentlige finanser er under pres på grund 

af den økonomiske krise. Medlemsstaterne har mulighed for at indføre forenklende 

foranstaltninger for perioden 2014-2020, og det fremgår af forskningen, at 

forvaltningsmyndighederne gør en indsats for at forbedre den administrative kapacitet. Det 

der går igen er: mindskelse af den administrative byrde for modtagerne ved hjælp af en 

harmonisering af reglerne på tværs af prioriteringer og temaer, en strømlining af 

processerne og procedurerne, en begrænsning af rapporteringskravene og bedre 

dataforvaltning (herunder med e-samhørighed). 

 

Indstilling 

I undersøgelsen opstilles en række anbefalinger til forbedring af den fremtidige kapacitet til 

programmering og gennemførelse af struktur- og investeringsfondene, idet der skelnes 

mellem forskellige forvaltningsniveauer. Fra Europa-Parlamentets perspektiv er det centrale 

spørgsmål behovet for mere kontrol med Europa-Kommissionen, Kommissærerne og de 

nationale ministre i de parlamentsudvalg, der beskæftiger sig med administrativ kapacitet. 

Dette kunne bestå i en regelmæssig rapportering fra Europa-Kommissionen til Europa-

Parlamentet om den rolle, som de nye enheder for administrativ kapacitet skal udfylde i 

Europa-Kommissionen, og om de mest problemfyldte områder (i nogle medlemsstater), 
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navnlig opfyldelsen af forudgående betingelser, gennemførelse af 

kapacitetshandlingsplanerne samt resultatrammen og -reserven. Endelig er det nødvendigt 

for Europa-Parlamentets muligheder for at stille de andre institutioner til regnskab, at det 

får større indsigt i, hvad der er afgørende for den administrative kapacitet i 

medlemsstaterne. Europa-Parlamentet kunne bidrage til denne vidensbase ved hjælp af 

debatter, offentlige høringer, rapporter og studier om kapacitetsspørgsmålene i forbindelse 

med gennemførelsen af 2014-2020- programmerne. 


