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Resumé 
 
Denne undersøgelse ser på gennemførelsen af EU's initiativ om 
datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken. 
Formålet med initiativet om datagennemsigtighed er at forbedre 
kommunikationen omkring EU's initiativer generelt og at øge 
gennemsigtigheden i EU's udgifter. De hovedspørgsmål, der tages op, 
drejer sig om medlemsstaternes evne til at opfylde 
datagennemsigtighedsinitiativets krav på området for 
samhørighedspolitik og betingelserne for en vellykket gennemførelse af 
initiativet.  
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SAMMENFATNING  
 
Kommissionen indledte det europæiske åbenhedsinitiativ i november 2005 som et 
afgørende element i sin reform af styreformerne. Åbenhedsinitiativet har fire 
nøgleelementer: (i) Aktindsigt; (ii) etiske regler og standarder for tjenestemænd; (iii) 
åbenhed omkring interesserepræsentanter, der prøver at øve indflydelse på EU's 
beslutningstagning og overholdelse af minimumsstandarder for høring, og; (iv) øget 
åbenhed omkring anvendelsen af EU-midler.  
 
Åbenhedsinitiativet sigter mod at øge kvaliteten af høring og deltagelse i EU-
institutionerne. En høj grad af åbenhed anses for nødvendig, eftersom borgerne har ret til 
at vide, hvad deres skatter bliver brugt til, og hvordan de politiske organer forvalter den 
magt, de får betroet. Åbenhedsinitiativet er en af de måder, hvorpå Kommissionen søger at 
styrke offentlighedens tillid til EU-institutionerne. Åbenhed er sammen med øget 
gennemsigtighed og tilgængelighed et skridt i retning af en styrkelse af EU's legitimitet og 
demokrati. I Rådets forordning nr. 1995/2006 er det fastlagt, at Kommissionen stiller 
oplysninger om modtagerne af midler fra budgettet til rådighed og samt levere oplysninger 
om modtagere af midler fra andre finansieringsordninger.   
 
Åbenhedsinitiativet er en relevant del af den mere omfattende generelle styringsreform af 
EU. Hvidbogen om nye styreformer i EU fra 2001 definerede konceptet for EU's 
styringsformer som hvilende på fem principper, nemlig åbenhed, deltagelse, ansvarlighed, 
effektivitet og sammenhæng. De anses for vigtige for at styrke principperne om nærhed og 
proportionalitet. Med samme formål for øje, nemlig at forbedre styringen overalt i Europa, 
offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om høring af interesserede parter med henblik 
på udvikling af politikken.  En del af meddelelsen omhandler minimumsstandarder for 
høring.  
 
Grønbogen om "et europæisk åbenhedsinitiativ” forelagt af Kommissionen den 3. maj 2006 
beskriver rammerne for åbenhedsinitiativet. I forlængelse af grønbogen foreslog 
Kommissionen, at der blev oprettet et frivilligt register over lobbyister, som skulle gøres 
tilgængeligt på Kommissionens netsted. Hvad angår høring har Kommissionen slået til lyd 
for minimumsstandarder bestående af følgende fem kategorier: Klart indhold i 
høringsprocessen, høring af målgrupper, offentliggørelse, tidsfrister for deltagelse samt 
kvittering og feedback.  
 
Hvad angår åbenhed omkring modtagerne er de mest relevante forordninger for 
strukturfondene og Samhørighedsfonden Rådets forordning nr. 1083/2006 og 
gennemførelsesforordning nr. 1828/2006. I artikel 69 i Rådets forordning nr. 1083/2006 
hedder det, at ”medlemsstaten og forvaltningsmyndigheden for det operationelle program 
oplyser om og offentliggør operationer og medfinansierede programmer.” Informationen 
rettes mod Den Europæiske Unions borgere og støttemodtagerne med det formål at 
fremhæve Fællesskabets rolle og sikre fuld åbenhed omkring fondens interventioner.  
 
At stille oplysninger om modtagerne af EU-midler til rådighed for offentligheden er et 
centralt element i åbenhedsinitiativet.  Det, at strukturfondene og Samhørighedsfonden 
gennemføres ved “delt forvaltning”, betyder klart, at gennemførelsen sker i partnerskab 
med medlemsstaterne. Ved at følge denne strategi med delt forvaltning pålægger 
Kommissionen medlemsstaterne at gennemføre specifikke programmer på nationalt plan. 
Oplysninger om modtagere af EU-midler allokeret i partnerskab med medlemsstaterne 
administreres på medlemsstatsplan; hvordan oplysningerne stilles til rådighed er op til 
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medlemsstaterne selv at afgøre. Graden af offentlighed omkring oplysningerne varierer 
derfor betragteligt fra medlemsstat til medlemsstat, og manglen på en præcis 
fællesskabsforpligtelse gør det vanskeligt at danne sig et komplet og sammenligneligt 
billede af den aktuelle situation for de enkelte programmer og projekter i de forskellige 
medlemsstater. Nogle medlemsstater forholder sig restriktivt til offentlighed, hvilket ofte 
skyldes nationale love eller praksis med databeskyttelse, traditioner og kulturelle 
opfattelser og forbehold i visse sammenhænge. Et fælles træk er dog minimumskravet om 
årlig offentliggørelse af en liste over modtagere, der omfatter navnet på modtageren, 
navnet på projektet og omfanget af de offentlige midler, som vedkommende har fået 
udbetalt. Disse bestemmelser er bindene som fastlagt af Kommissionen under aftale med 
samtlige medlemsstater.  
 
Kapitlet “information og offentlighed” i Kommissionens forordning nr. 1828/2006 definerer 
de enkelte aspekter af kravene om offentlighed. Forvaltningsmyndigheden (for det 
operationelle program) eller medlemsstaten skal udarbejde en meddelelsesplan, der 
omfatter samtlige operationelle programmer, der medfinansieres fra strukturfondene. 
Denne plan bør omfatte en liste over samtlige direkte støttemodtagere som led i EU's 
samhørighedspolitik.  
 
Gennemførelsen af forordning nr. 1828/2006 kræver, at der oprettes et 
fællesskabsnetværk af kommunikationsmedarbejdere. I dette øjemed oprettedes INFORM-
netværket – Information & Communication Platform (der er tilgængelig på netstedet for 
regionalpolitik – INFOREGIO) for EFRU og INIO-netværket med Generaldirektoratet for 
Beskæftigelse for ESF.  
 
Som en del af undersøgelsen blev der foretaget en analyse af disse to netsteders funktion. 
De vigtigste resultater af denne undersøgelse var, at: 
 
• Oplysningerne leveres særskilt af de enkelte medlemsstater for ESF og 

EFRU/Samhørighedsfonden, og de to sæt af oplysninger kan indhentes ved at gå ind på 
nedstederne for GD for Beskæftigelse og GD for Regionalpolitik, hvor to interaktive kort 
indeholder direkte links til listerne over modtagere af midler, som er tilgængelige på 
medlemsstaternes respektive nationale eller regionale netsteder. Disse links og deres 
indhold er udelukkende medlemsstaternes ansvar og bygger på oplysninger, der er 
stillet til rådighed af de respektive forvaltningsmyndigheder. Kommissionens 
tjenestegrene er derfor ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de 
oplysninger, der stilles til rådighed; 

 
• på regionalt plan blev forpligtelserne indeholdt i åbenhedsinitiativet overholdt i 

tilfredsstillende grad. Ud af EU's 253 NUTS 2-regioner stiller hhv. 72% og 78% i hvert 
fald minimumsomfanget af de oplysninger til rådighed, der kræves for hhv. ESF og 
EFRU/Samhørighedsfonden. Hvor detaljerede oplysningerne er, og hvordan de 
præsenteres på netstederne, varierer dog stærkt, alt efter hvilken region der er tale 
om. Forskelle opstår ved, at der stilles oplysninger til rådighed ud over 
minimumskravene, og afhænger af, hvilken type oplysninger der gives. 

 
• Hvad angår tilgængeligheden af oplysninger og den made, hvorpå de fremstilles på 

netstederne, kan det konkluderes, at oplysningerne er let tilgængelige, og at det kun 
kræver to klik på online-kortene at fremkalde listerne over modtagere. På den anden 
side stilles oplysningerne på nær nogle få undtagelser kun til rådighed på de nationale 
sprog og opgivet i nationale valutaer, så sammenligning af dem er umulig, og der 
mangler et samlet billede.  
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Det kan konkluderes, at de generaldirektorater, der er involveret i åbenhedsinitiativet, GD 
for Regionalpolitik og GD for Beskæftigelse, spiller en aktiv rolle med hensyn til at skabe 
gennemsigtighed. På grund af medlemsstaterne er resultaterne dog forskellige og afhænger 
af den administrative tradition, ikke kun i de enkelte lande men også i regionerne. Vi må i 
denne forbindelse erkende, at vi, hvad angår den tidsmæssige planlægning, kun er i en 
tidlig fase; der er kun foretaget få udbetalinger og indgået et begrænset antal forpligtelser, 
og der er stadig plads til forbedring, inden Kommissionen skal foretage verifikation i juni. 
Ved at fremme åbenheden gør initiativet også brug af INIO’s og INFORM’s 
”informationsnetværk” men sinkes af kun at have et indikativt format for offentliggørelsen 
af oplysninger. Løsningen kunne være mere udbredt høring ved brug af de allerede 
etablerede kanaler (især Overvågningsudvalget) for at opnå en højere grad af åbenhed i 
høringerne.  
 
Hvad angår “delt forvaltning” vil det være særlig interessant at finde ud af, i hvilken 
udstrækning åbenhedsinitiativets principper er blevet fulgt ved udformning og 
gennemførelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden på medlemsstatsplan, hvilke 
resultater der er opnået, hvilke "flaskehalse" og begrænsninger, man er stødt på, og hvilke 
nye erfaringer der er gjort, som kan bidrage til yderligere at styrke initiativet.    
 
I forbindelse med undersøgelsen blev der foretaget en række studier af enkelttilfælde i 
nogle forskellige regioner i EU. Disse omfatter Finland (Nordfinland), Italien (Syditalien), 
Nederlandene (den vestlige del) og Polen (Østpolen). Åbenhedsinitiativets principper, som 
de er blevet anvendt ved gennemførelsen af strukturfondene for disse lande, drøftes i deres 
forskellige aspekter og sættes ind i en bredere sammenhæng i forbindelse med god styring 
og brug af høringsprocesser under udviklingen af programmer.  I fortolkningen af 
resultaterne vil vi ikke hævde, at disse landeundersøgelser fuldt ud er repræsentative for 
hele EU, men de giver en værdifuld indsigt i de operationer, der foregår som led i 
åbenhedsinitiativet på gennemførelsesplan.  
 
De vigtigste resultater er følgende: 
 
• Kommissionens beføjelser ender, hvor medlemsstaternes beføjelser begynder: gennem 

ordningen med INFORM/INIO-netværkerne vælger Kommissionen en tilgang med at 
fremme åbenhedsinitiativet frem for at gennemtvinge forordningen over for 
forvaltningsmyndighederne, mens det er medlemsstaternes ansvar at garantere 
nøjagtigheden af de offentliggjorte oplysninger;   

 
• åbenhedsinitiativet er uafhængigt af "tillidskontrakten” eller andre former for 

finanskontrol og revision;   
 
• der er ingen juridiske hindringer for at følge åbenhedsinitiativets (minimums)krav; 

manglende overholdelse af åbenhedsinitiativets minimumskrav er begrænset til en lille 
procentdel af forvaltningsmyndighederne og hænger snarere sammen med mangel på 
administrativ kapacitet end utilbøjelighed til at udlevere de pågældende oplysninger. 
Forskelle mellem de opgivne oplysninger skyldes, at der mangler et standardformat; 

 
• enkelte medlemsstater har udviklet deres egne initiativer for at bringe 

åbenhedsinitiativets principper til udtryk ved at starte netpræsentationer, digitalisere 
databaser, der omfatter digitale kort og præsentationer af bedste praksis; 

• afvigelserne i præsentationen og i betingelserne for adgang til oplysningerne giver ikke 
mulighed for sammenligninger på EU-plan;  

 5



Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik 
___________________________________________________________________________________________ 

 
• selvom det i udstrakt grad påskønnes, betyder inddragelse af de interesserede parter i 

programudvikling ikke automatisk, at de potentielle støttemodtageres interesser tages 
med i betragtning. For visse af programkomponenterne er forespørgslen ringere end 
hvad man kunne have forventet; 

 
• forenklende bestemmelser, streamliningsprocedurer og nedbringelse af risici forventes 

at øge interessen og deltagelsen i strukturfondsprogrammer hos parter, der for 
øjeblikket har vanskeligt ved at opfylde de administrative og finansielle krav, og som 
ikke har specifikt kendskab til reglerne om EU-støtte. 

I operationel sammenhæng er åbenhedsinitiativet knyttet til offentliggørelsen af listen over 
støttemodtagere. Fuldstændig opfyldelse af åbenhedsinitiativets minimumskrav ville kunne 
fremmes gennem strengere bestemmelser og/eller sanktioner i tilfælde af manglende 
overholdelse samt bedre koordination og understøttelse af de forvaltningsmyndigheder, der 
af administrative årsager har vanskeligt ved at efterkomme kravene.  
 
Forvaltningsmyndighederne er tilbøjelige til at forbinde åbenhedsinitiativet med den 
meddelelsesplan, der udgør en integreret del af den operationelle plan og forelægges for 
Kommissionen til kommentarer og godkendelse. Det, at de to ting skal sættes i forbindelse 
med hinanden, er dog ikke formelt udtrykt i EU-forordningerne, hvilket gør, at spørgsmålet 
om anvendelsesområdet og rækkevidden af åbenhedsinitiativet i operationel sammenhæng 
stadig står åbent. 
 
Den målsætning, som åbenhedsinitiativet tilstræber gennem opstilling af disse 
minimumskrav, kan nås, hvis EU-borgerne aktivt gør brug af de oplysninger, der stilles til 
rådighed. For at dette kan føres ud i livet, skal nytten af de leverede oplysninger forbedres 
væsentligt. Dette indebærer forbedringer, bade hvad angår indhold og præsentation, og 
kræver følgende:  
 
• Forelæggelse af yderligere væsentlig information ud over det krævede "minimum". 

Eksempler på yderligere områder er allerede ved at blive afprøvet i visse medlemsstater 
og omfatter blandt andet: 
− omfattende kontaktdetaljer, især stedsangivelser (f.eks. gennem postnumre); 
− resuméer af godkendte projekter, aktivitetsområder eventuelt klassificeret efter en 

fælles nomenklatur, typer af støtte (lån, donationer, risikokapital etc.); 
− beskrivelser af projektpartnere (juridisk status, størrelse osv.); 
− rækkefølge for forelæggelse og antallet af ansøgninger osv.; 

 
• at få gjort medlemsstaternes forskellige databaser fuldt ud søgevenlige og kompatible 

for at gøre det muligt at etablere et EU-omspændende overblik over de oplysninger, der 
stilles til rådighed, samtidig med at deres lokale relevans bevares. I denne forbindelse 
er følgende særlig vigtigt:  
− sprogspørgsmålet - der skal bruges dobbelte versioner, dvs. det lokale sprog og 

engelsk, i alle sammenhænge; 
− der skal træffes de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre 

kompatibiliteten af software, systematisk digitalisering af databaser, digitale kort 
med præsentation af lokaliteter og temaer. 

 
Desuden kunne åbenhedsinitiativet også angive de optimale betingelser for at skabe fuld 
gennemsigtighed i datapræsentationen. En mulighed ville være at udvikle retningslinjer for 
web design og indhold, præsentation af bedste praksis, fremlægning af resuméer af 
projekter, digitale kort og andre former for præsentation, der øger gennemsigtigheden af 
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strukturfondene og viser de opnåede resultater. For at sikre et EU-omspændende overblik 
over de fremlagte data ville det også være at anbefale, at oplysningerne blev stillet til 
rådighed i to versioner (en på lokalsproget og en på engelsk), og at der blev truffet 
tekniske foranstaltninger til sikring af kompatibiliteten af medlemsstaternes forskellige 
databaser.  
 
I operationel sammenhæng og i forbindelse med programforvaltning rækker 
åbenhedsinitiativet ikke ud over offentliggørelsen af listen over modtagere. Det anses 
derfor snarere for at være en administrativ opfyldelse af bestemmelserne for berettigelse til 
modtagelse af EU-midler end et ledende princip. Åbenhed og god styring være tættere 
sammenknyttet som begreber og tjene som tværgående og ledende principper i 
udformningen af programmer.  
 
For at fremme gode styringsprincipper for gennemførelsen af Samhørighedspolitikken 
kunne en af mulighederne være at anvende en "good governance scan" i forbindelse med 
udformningen af programmer.  Formålet ville være, at gennemførelsesregler og –
bestemmelser for de enkelte programmer ville blive formuleret på en sådan måde, at 
procedurerne var gennemsigtige, gav bedre adgangsmuligheder for potentielle modtagere 
af midler fra EU’s strukturfonde, mindskede den finansielle risiko forbundet med deltagelse 
og reducerede de administrative byrder for deltagerne. Meddelelsesplanen som udtryk for 
åbenhedsinitiativets principper kunne også sikre den operationelle kontekst. 
 
Feedback fra forskellige respondenter viser, at der er behov for at forenkle regler og 
bestemmelser og nedbringe den finansielle risiko for deltagende modtagere samtidig med, 
at man bevarer kontrollen med, hvordan midlerne bruges. Høring af de interesserede 
parter, der allerede bidrager til strukturfondsprogrammerne og brugerundersøgelserne af 
formidlende organer og potentielle modtagere gennem en bottom up-proces vil give bedre 
indsigt i, hvad flaskehalsene og begrænsningerne for deltagelse i programmerne består i. 
En sådan høringsproces vil kunne give en høj profil og sikre effektiv feedback på, hvad der 
sker med henstillingerne.  
 
Samtidig vil en mere gennemgribende høring, hvor der aktivt gores brug af de allerede 
traditionelle kanaler (især Overvågningsudvalget) kunne bidrage til at opnå en højere grad 
af åbenhed i høringen. 
 
Nogle af de vigtigste forslag til at øge gennemsigtigheden i samhørighedspolitikken er 
følgende: 
• Mere åbenhed og feedback om resultater i forbindelse med projektevalueringer, 

ansøgninger og forhandlinger om kontrakter samt årsager til afvisning, og der skulle 
være mulighed for at appellere afgørelser; 

• forenkling af administrative og finansielle procedurer; 
• nedbringelse af finansielle risici for modtagere.  
 
Forøgelse af gennemsigtigheden kunne bidrage til at nå målet om god styring i 
projektforvaltningen. En forenkling af reglerne, strømligning af procedurerne og 
nedbringelse af risiciene forventes at øge deltagelse i strukturfondsprogrammer for parter, 
der på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at opfylde de administrative og finansielle 
krav og ikke har noget særligt kendskab til EU's procedurer for indgåelse af aftaler. 
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