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Resumé 

Målet med denne undersøgelse er at vurdere udviklingen i og 

gennemførelsen af den strategiske sammenhæng i 

samhørighedspolitikken i 2014-2020. På grundlag af dokumentation og 

interviews med medlemsstaternes myndigheder konkluderer 

undersøgelsen, at der har været generelle forbedringer i forhold til den 

foregående periode, men der fremhæves også en række EU- og 

nationale udfordringer med hensyn til at sikre en strategisk 

sammenhængende tilgang mellem forskellige europæiske struktur- og 

investeringsfonde og andre EU-politikker.  
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RESUMÉ 

Strategisk sammenhæng er et centralt element i 2013-reformen af 

samhørighedspolitikken for perioden 2014-20. Denne undersøgelse indeholder en kritisk 

vurdering af udviklingen og gennemførelsen af den strategiske sammenhæng i 

samhørighedspolitikken på baggrund af dokumentation og interviews med 

medlemsstaternes myndigheder, der er ansvarlige for programmeringen af 2014-20 

partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer. Der fokuseres på fire områder, 

der anses for at være afgørende for den strategiske planlægning af 

samhørighedspolitikken: EU’s strategiske rammer, nationale strategiske 

referencerammer, tematisk koncentration og programstruktur, forvaltning og 

administration. 

EU’s strategiske rammer 

En reguleringsmæssig nyskabelse for perioden 2014-20 er brugen af en overordnet 

forordning om fælles bestemmelser, der dækker fem fonde på forskellige politikområder. 

Den fælles strategiske ramme, som er et bilag til forordningen om fælles bestemmelser, 

er en bredere og bedre begrundet og mere sammenhængende strategiske ramme end 

Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-13. Den fælles strategiske ramme er af 

de ansvarlige for programmeringen i forvaltningsmyndighederne blevet hilst velkommen 

som et praktisk og nyttigt redskab, selv om dens indflydelse på 

programmeringsprocessen er sekundær i forhold til nationale strategiske rammer. 

Nationale strategiske referencerammer  

De nyligt indførte partnerskabsaftaler er strategiske planer med prioriteter, der omfatter 

de fem europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF/ESI-fonde). De forhandles 

mellem Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder og giver mere plads til ikke 

blot at koordinere de forskellige ESI-fonde, men også til at koordinere disse med andre 

af EU’s og medlemsstaternes politikker. I praksis varierer de nationale 

koordineringsordninger betydeligt mellem medlemsstaterne, ikke mindst for så vidt 

angår deres formalitet, men forvaltningsmyndighederne er forsigtigt optimistiske og 

mener, at de strukturer og systemer, der er planlagt eller indført, vil udnytte synergier 

og føre til mere koordinering end i 2007-13. Medlemsstaterne har også deltaget aktivt i 

gennemførelsen af partnerskabsprincippet i programmeringsprocessen. De etablerede 

partnerskabsbaserede styrende organer eller arbejdsgrupper til at udarbejde alle eller 

dele af partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer. Offentlige høringer blev 

suppleret af webbaserede høringsformer og informationsformidling. De landespecifikke 

henstillinger synes at have spillet en begrænset rolle i forberedelsen af de nationale 

strategiske referencerammer, men medlemsstaterne var hovedsagelig i stand til at 

tackle dem. 

Tematisk koncentration  

De nye krav til tematisk koncentration i 2014-20 har haft en stor indvirkning på 

programmeringen i de fleste medlemsstater. Der er en betydelig stigning i 

EFRU’s/Samhørighedsfondens bevillinger til tematiske mål 1-4 (FTUI, IKT, SMV’ers 

konkurrenceevne og lavemissionsøkonomi), og investeringer i infrastruktur er mindre 

fremtrædende i forhold til perioden 2007-13. Forhandlingerne om tildelingen af 

ressourcer til forskellige mål var ikke lette; mange medlemsstater er kritiske over for 

mulighederne for afbalancering af tematisk koncentration med støtte til nationale 

prioriteter. Forvaltningsmyndighederne er i princippet enige med særlige øremærkede 

bestemmelser (bæredygtig byudvikling, ESF-andele), men vil gerne have mere 

fleksibilitet. Regional differentiering af øremærkningsbestemmelser skønnes ikke at være 

nyttige, fordi de regionale kategorier er for ufleksible og ikke afspejler regionale 

særtræk. 

 

 



 

 

Programstruktur, forvaltning og administration 

Forordningen om fælles bestemmelser for 2014-20 er i vidt omfang blevet hilst 

velkommen og forventes at skabe mere sammenhæng og koordinering i planlægningen 

og gennemførelsen af ESI-fondene. Mange ansvarlige myndigheder mener imidlertid, at 

det ikke er vidtgående nok, idet der stadig er separate fondsspecifikke forordninger 

(navnlig vedrørende ELFUL). 

Der er betydelige ændringer af programmets struktur i mange medlemsstater i forhold til 

perioden 2007-13, hvilket bør lette en bedre institutionel koordinering på tværs af 

fondene. Anvendelsesområdet for operationelle programmer, der omfatter flere fonde, 

betragtes som en kærkommen mulighed i de fleste medlemsstater, men der er stadig 

bekymringer med hensyn til administrative vanskeligheder (f.eks. på grund af særskilte 

forordninger). Integrerede territoriale tilgange er potentielt nyttige instrumenter for at 

sikre strategisk sammenhæng på lokalt/regionalt plan. Endelig anses Kommissionens 

rolle i forbindelse med at støtte målene for strategisk sammenhæng for overvejende 

positiv. Der har dog været en vis kritik af konsekvensen og sammenhængen i holdninger 

og rådgivning på tværs af forskellige generaldirektorater. På trods af bestræbelser på at 

forbedre tværtjenstlig høring og samarbejde inden for Kommissionen finder 

forvaltningsmyndighederne, at den fortsatte "sektorbaseret tilgang" til ESI-fondene på 

EU-plan (med forskellige afdelinger, der er ansvarlige for forskellige fonde) indskrænker 

en koordineret tilgang. 

Konklusioner og anbefalinger 

1. Den fælles strategiske ramme udgør en klar redegørelse for EU’s mål og 

 prioriteringer. 

2. Kommissionens positionspapir gav de nationale myndigheder en klar forståelse 

 af Kommissionens sandsynlige forhandlingsposition. 

3. Tematisk koncentration vil nås, i det mindste i programmeringsfasen. 

4. Der er bekymring for, at en progressiv ændring af samhørighedspolitikken til 

 en tematisk politik vil skabe en fare for, at samhørigheden som formål går 

 tabt. 

5. Der bør opnås en større strategisk integration og koordinering af forvaltningen 

 af fondsmidlerne. 

6. Partnerskabsprincippet synes at være blevet bredt respekteret under 

 programmeringsprocessen. 

7. Der er kun beskedne tegn på forenkling. 

8. Effektiviteten og nytten af mulighederne for integreret territorial udvikling er 

 endnu ikke tydelig. 

9. Der er en relativ høj respekt for Kommissionens rolle under forhandlingerne. 

10. Udarbejdelsen af den politiske reformproces for 2014-20 var forholdsvis åben 

 og inklusiv, i det mindste i forhold til 2007-13. 

På grundlag af disse konklusioner fremsættes der følgende henstillinger: 

 Det ville være værd at overveje en mere samordnet tilgang mellem Europa-

 Kommissionen og medlemsstaterne i udarbejdelsen af både den fælles 

 strategiske ramme og positionspapirerne. 
 Der er behov for at gå meget længere endnu med integrationen af ESI-

 fondene og koordineringen mellem Kommissionens generaldirektorater. 

 Europa-Parlamentet bør overvåge anvendelsen af partnerskabsprincippet i 

 forbindelse med gennemførelsen af programmerne. 

 Det anbefales, at Europa-Parlamentet fører stærkt tilsyn og kontrol af 

 samhørighedspolitikkens strategiske sammenhæng og resultater. 

 Det kræver en tættere koordinering inden for Europa-Parlamentet og 

 navnlig større tværgående dialog blandt de fire udvalg med ansvar for ESI-

 fondene. 


