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Sammandrag 
 
Denna utredning granskar genomförandet av Europeiska 
öppenhetsinitiativet (ETI) inom sammanhållningspolitiken. Syftet med 
ETI är att förbättra kommunikationen om EU-initiativ i allmänhet och att 
öka öppenheten kring EU:s utgifter i synnerhet. De huvudsakliga 
frågorna som tas upp gäller medlemsstaternas förmåga att uppfylla 
ETI:s krav inom området sammanhållningspolitik och de förutsättningar 
som gäller för ett framgångsrikt genomförande av ETI.  
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SAMMANFATTNING  
 
Europeiska kommissionen lanserade Europeiska öppenhetsinitiativet (ETI) i november 2005 
som en av hörnstenarna i EU:s styrelsereform. ETI består av fyra delar: (i) allmänhetens 
tillgång till handlingar, (ii) etiska regler och standarder för offentliga tjänstemän, (iii) 
öppenhet för intressegrupper som vill påverka EU:s beslutsfattande samt upprätthållande 
av minimikraven för samråd, och (iv) ökad insyn vid utnyttjande av EU-fonder.  
 
Syftet med ETI är att öka kvaliteten på samråd och deltagande i EU:s institutioner. En hög 
nivå på insynen anses nödvändig av följande skäl: ”Medborgarna har rätt att få veta hur 
deras skattpengar spenderas och hur den makt som anförtros de politiska strukturerna 
hanteras”. ETI är ett sätt för kommissionen att stärka allmänhetens förtroende för 
EU-institutionerna. Tillsammans med ökad öppenhet och tillgänglighet utgör insynen ett 
steg mot att öka EU:s legitimitet och demokrati. I rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1995/2006 står det att kommissionen ska tillhandahålla information om mottagarna av 
anslag ur budgeten och offentliggöra information om mottagare av anslag från andra 
förvaltningstyper. 
 
ETI är en viktig del av en bredare allmän styrelsereform av EU. Vitboken om 
styrelseformerna i EU 2001 definierade EU:s styrelsekoncept genom de fem principerna om 
öppenhet, delaktighet, tydlig ansvarsfördelning, effektivitet och konsekvens. De anses 
viktiga för att förstärka subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Samtidigt som 
kommissionen arbetar för att förbättra styrelseformerna över hela EU har den även 
publicerat ett meddelande om samråd med berörda parter om utvecklingen av denna 
politik. I meddelandet finns en del som handlar om minimikraven för samråd.  
 
I grönboken om Europeiska öppenhetsinitiativet som presenterades av kommissionen den 
3 maj 2006 definieras ramarna för ETI. Efter grönboken föreslog kommissionen att ett 
frivilligt register för lobbyister skulle skapas och göras tillgängligt på Europeiska 
kommissionens webbplats. Vad gäller samrådet så har kommissionen arbetat med att 
främja minimikraven, som består av fem kategorier: tydligt innehåll i samrådet, samråd 
med målgrupper, publicering, tidsfrister för deltagande samt bekräftelse och feedback.  
 
När det gäller öppenheten kring stödmottagarna är de viktigaste regleringarna för 
strukturfonderna och sammanhållningsfonden rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och 
genomförandeförordning (EG) nr 1828/2006. I artikel 69 i rådets förordning (EG) 
nr 1083/2006 står det att ”Medlemsstaten och förvaltningsmyndigheten för det operativa 
programmet skall informera om och ge offentlighet åt insatser och medfinansierade 
program. Informationen skall rikta sig till Europeiska unionens medborgare och till 
stödmottagarna med syftet att lyfta fram gemenskapens roll och säkerställa att stödet från 
fonderna är klart och tydligt”.  
 
Att informera allmänheten om EU-fondernas stödmottagare är en hörnsten i ETI. Att 
struktur- och sammanhållningsfonderna genomförs under ”delat ledarskap” innebär att 
genomförandet sker tillsammans med medlemsstaterna. Enligt denna strategi med delat 
ledarskap lägger kommissionen över ansvaret för att genomföra programmen på nationell 
nivå, på medlemsstaterna. Informationen om stödmottagarna som tilldelats anslag från 
EU-fonderna i samarbete med medlemsstaterna sköts på medlemsstatsnivå och det är upp 
till dem att bestämma hur den ska offentliggöras. Därför är det ganska stor skillnad 
medlemsstaterna emellan när det gäller nivån på öppenheten, och frånvaron av en tydlig 
gemenskapsskyldighet gör det svårt att få en heltäckande och jämförbar bild av hur det ser 
ut för närvarande för varje program eller projekt i varje enskild medlemsstat. Vissa 
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medlemsstater är restriktiva med information till allmänheten, vilket ofta beror på landets 
egna lagar eller praxis inom området för uppgiftsskydd, traditioner, kulturella uppfattningar 
och föreställningar. En gemensam faktor är dock minimikravet att varje år publicera en 
förteckning över stödmottagare med deras namn, benämningen på operationen och 
storleken på det offentliga anslag som betalats ut till stödmottagaren. Det här är bindande 
regler som har fastställts av kommissionen tillsammans med alla medlemsstater.  
 
I avsnittet ”Information och offentlighetsåtgärder” i kommissionens förordning (EG) 
nr 1828/2006 beskrivs kraven på offentlighetsåtgärderna detaljerat. 
Förvaltningsmyndigheten (för det operativa programmet) eller medlemsstaten ska 
förbereda en kommunikationsplan som täcker alla operativa program som medfinansieras 
av strukturfonderna. Planen ska innehålla en förteckning över alla som tar emot direkt stöd 
från den Europeiska sammanhållningspolitiken.  
 
Genomförandet av förordning (EG) nr 1828/2006 kräver att ett gemenskapsnätverk 
inrättas och som består av tjänstemän med ansvar för kommunikation. Därför bildades 
INFORM-nätverket – en informations- och kommunikationsplattform (tillgänglig på 
kommissionens webbplats om regionalpolitik – INFOREGIO) för Europeiska regionala 
utvecklingsfondens (Eruf) nätverk och INIO-nätverket tillsammans med GD Sysselsättning 
och socialpolitik för Europeiska socialfonden.  
 
I arbetet ingick att analysera hur dessa två webbplatser fungerade. De viktigaste resultaten 
var följande: 
 
• Informationen görs tillgänglig av medlemsstaterna för Europeiska socialfonden och 

Eruf/CF separat och de två databaserna kan nås via webbplatserna för 
GD Sysselsättning och socialpolitik och DG Regionalpolitik, där man på två interaktiva 
kartor kan klicka sig fram direkt till förteckningen över stödmottagarna på de nationella 
respektive de regionala webbplatserna i medlemsstaterna. Ansvaret för dessa länkar 
och innehållet i dem ligger helt och hållet på medlemsstaterna och innehållet baseras på 
upplysningar från respektive förvaltningsmyndighet. Kommissionen är därför inte 
ansvarig för hur korrekt eller komplett denna information är.  

 
• På den regionala nivån uppfylls de krav som ETI ställer i tillfredsställande grad. Av de 

253 europeiska NUTS 2-regionerna tillhandahåller 72 % respektive 78 % av dem det 
minimikrav på information som krävs för ESF och Eruf/CF. Andelen detaljer och sättet 
på vilket informationen presenteras på webbplatserna varierar däremot kraftigt från 
region till region. Variationer förekommer genom att ytterligare information 
tillhandahålls utöver minimikraven samt vilken typ av information som offentliggörs. 

 
• Vad gäller åtkomst och presentation så är slutsatsen att uppgifterna är lättåtkomliga 

och att det räcker med två musklick för att ta sig från online-kartorna till förteckningen 
över stödmottagarna. Å andra sidan tillhandahålls uppgifterna med ett par undantag 
bara på de nationella språken och i de nationella valutorna, vilket gör det omöjligt att 
jämföra uppgifterna och en uttömmande och heltäckande bild saknas.  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att på kommissionsnivå spelar de generaldirektorat som 
är involverade i ETI, DG Regionalpolitik och GD Sysselsättning och socialpolitik, en aktiv roll 
för att garantera öppenheten. Beroendet av medlemsstaterna medför däremot att 
resultaten blir varierande och påverkas av den administrativa tradition som inte bara finns i 
länderna utan också i regionerna. De reservationer man kan ha i sammanhanget är att vi 
alltjämt befinner oss i början av programmen, än har bara små utgifter registrerats och få 
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engagemang igångsatts och det finns fortfarande utrymme för förbättring före 
kommissionens verifiering i juni. Vad gäller främjandet av ETI så utnyttjas även INIO:s och 
INFORM:s ”informationsnätverk” inom initiativet, men man hindras av att bara ha de grova 
riktlinjerna för hur publiceringen av uppgifterna ska utformas. Lösningen vore att få till 
stånd ett bredare samråd genom att använda redan etablerade kanaler (särskilt 
övervakningskommittén) för att nå en högre grad av öppenhet vid samråd.  
 
När det gäller ”det delade ledarskapet” är det av särskilt intresse att få reda på till vilken 
grad ETI:s principer har tillämpats vid utformningen och genomförandet av struktur- och 
sammanhållningsfonden på medlemsstatsnivå, vilka framsteg som har gjorts, vilka 
flaskhalsar och hämskor man har stått inför och vilka lärdomar som kan dras för att 
ytterligare stärka initiativet.  
 
För denna granskning har ett antal fallstudier genomförts i olika regioner i EU. Regionerna i 
fråga är norra Finland, södra Italien, västra Nederländerna och östra Polen. De 
ETI-principer som tillämpats vid genomförande av dessa länders strukturfonder diskuteras 
ur olika synvinklar och sätts även in i en vidare kontext som innefattar god förvaltning och 
utnyttjandet av samrådsförfaranden i programutformningen. Vi hävdar inte att dessa 
länderstudier är fullt representativa för hela EU vid tolkningen av resultaten, men de ger en 
värdefull insikt i hur ETI fungerar på genomförandenivå.  
 
De viktigaste resultaten är följande: 
 
• Kommissionens kompetenser slutar där medlemsstaternas kompetenser börjar: genom 

INFORM/INIO-nätverken väljer kommissionen en strategi som går ut på att främja ETI 
snarare än att tvinga på förvaltningsmyndigheterna regleringarna, samtidigt som det 
ankommer på medlemsstaterna att garantera att de uppgifter som publiceras är 
korrekta.  

 
• ETI är oberoende i förhållande till ”förtroendeavtalet” eller andra former av ekonomisk 

kontroll eller revision.   
 
• Det finns inga rättsliga hinder mot att ansluta sig till ETI:s minimikrav. Bara ett 

begränsat antal procent av förvaltningsmyndigheterna är undantagna från att följa 
ETI:s minimikrav, vilket har att göra med bristande administrativa befogenheter 
snarare än en ovilja att tillhandahålla informationen. Variationer i den information som 
publiceras beror på att det saknas ett föreskrivet format. 

 
• Enskilda medlemsstater har utarbetat egna initiativ för att uppfylla ETI:s principer 

genom att lansera webbpresentationer, digitalisera databaser och där man bland annat 
hittar digitala kartor och presentationer av god förvaltning. 

 
• Variationerna mellan dessa presentationer och de olika villkor som gäller för åtkomst till 

uppgifterna gör det omöjligt att göra jämförelser på EU-nivå.  
 
• Fastän det är mycket uppskattat så innebär intressenternas deltagande i 

programutvecklingen inte automatiskt att eventuella stödmottagares intressen beaktas. 
Det finns en mindre efterfrågan för vissa programkomponenter än väntat. 

 
• Att förenkla reglerna, strama upp förfarandena och minska riskerna anses kunna öka 

intresset och deltagandet i strukturfondens program från parter som för närvarande har 
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svårigheter att uppfylla de administrativa och ekonomiska kraven och som inte har 
särskilda kunskaper om EU:s bidragsregler. 

 
I operativa termer är ETI knutet till publiceringen av förteckningen över stödmottagare. 
Vad som skulle kunna bidra till att uppfylla ETI:s minimikrav helt och hållet vore striktare 
regler och/eller sanktioner vid försummelse och bättre samordning och stöd för de 
förvaltningsmyndigheter som har administrativa problem med att uppfylla kraven.  
 
Förvaltningsmyndigheterna tenderar att blanda ihop ETI med kommunikationsplanen, som 
är en integrerad del av den operativa planen och som ska lämnas till kommissionen för 
kommentarer och godkännande. Något sådant fastslås emellertid inte i europeisk 
lagstiftning och öppnar för frågan om hur omfattande och hur långt ETI ska sträcka sig rent 
operativt. 
 
Målet att gå vidare med ETI och se till att minimikraven genomförs kommer att uppnås om 
EU-medborgarna faktiskt börjar använda den information som finns tillgänglig. För att detta 
ska ske måste de upplysningar som tillhandahålls bli betydligt mer användbara. Detta 
förutsätter att förbättringar görs både när det gäller innehållet och hur det framställs, och 
kommer att kräva följande:  
 
• Man måste tillhandahålla ytterligare information, vid sidan av det ”minimum” som 

krävs. I vissa medlemsstater har man redan experimenterat med ytterligare 
formulärfält, som exempelvis följande: 
− Utförliga kontaktuppgifter, särskilt plats (t.ex. genom att ange postnummer). 
− Sammanfattningar av godkända projekt, verksamhetsområde som möjligen kan 

klassificeras med en gemensam terminologi, typer av stöd (lån, anslag, riskvilligt 
kapital osv.). 

− Beskrivning av deltagarna i projektet (rättslig status, storlek osv.). 
− Rangordning efter antalet ansökningar och hur dessa bedömdes osv. 

 
• Man måste göra medlemsstaternas olika databaser fullt sökbara och kompatibla så att 

det blir möjligt att få en överblick över den publicerade informationen på EU-nivå men 
utan att den förlorar sin lokala betydelse. I detta avseende är följande av särskild 
betydelse:  
− Språkfrågan: dubbla versioner – det lokala språket och engelska – ska användas 

överallt. 
− Tekniska lösningar som behövs för att se till att mjukvaran är kompatibel, 

systematisk digitalisering av databaserna, digitala kartor som presenterar platserna 
och temana för projekten. 

 
Dessutom skulle ETI kunna ange de optimala förutsättningarna för största möjliga 
öppenhet i presentationen av uppgifterna. En av möjligheterna vore att ta fram riktlinjer för 
webbdesign och webbinnehåll, presentera bästa praxis, erbjuda projektsammanfattningar, 
digitala kartor och andra former av webbpresentationer för att förbättra strukturfondernas 
öppenhet och att publicera de uppnådda resultaten. För att göra det möjligt att få en god 
bild av hur de presenterade uppgifterna ser ut på EU-nivå borde två språkversioner finnas 
(en på det lokala språket och en på engelska) och tekniska lösningar som säkerställer 
kompatibiliteten mellan medlemsstaternas olika databaser.  
 
I operativa termer sträcker sig ETI på programförvaltningsnivå inte längre än till 
publiceringen av förteckningen över stödmottagare. Därför uppfattas det mer som ett 
administrativt uppfyllande av de regleringar som styr vem som är berättigad för EU-stöd, 
mer än som en vägledande princip. Öppenhet och god förvaltning kunde rent 
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begreppsmässigt knytas närmare till och tjäna som en övergripande och vägledande princip 
för programutformningen.  
 
En av möjligheterna för att främja principerna för god förvaltning vid genomförandet av 
sammanhållningspolitiken kunde vara att göra en ”god förvaltnings-skanning” som kan 
användas i utformningen av programmen. Syftet skulle vara att genomförandet av 
regleringarna och förordningarna för varje program kunde utformas så att procedurerna 
öppnas för insyn, tillgängligheten förbättras för potentiella mottagare av stöd från EU:s 
strukturfonder, de ekonomiska riskerna med att delta minimeras samt att den 
administrativa bördan för deltagarna minskas. Kommunikationsplanen kunde som ett 
uttryck för ETI:s principer också utgöra det operativa sammanhanget. 
 
Feedback från olika tillfrågade visar att det finns ett behov av att förenkla regleringarna och 
förordningarna och att minska de ekonomiska riskerna för de deltagande stödmottagarna 
samtidigt som man behåller kontrollen och granskningen av hur fondmedlen används. 
Samråd med intresserade parter som redan nu bidrar till strukturfondsprogrammen, 
användarundersökningar av mellanliggande och verksamhetsbefrämjande aktörer och 
(potentiella) stödmottagare kommer, med en nedifrån-och-upp-process, att ge större insikt 
om vilka flaskhalsar och hinder som ligger i vägen för att delta i programmen. En sådan 
samrådsprocess kan ges en hög profil och ge ordentlig feedback om hur 
rekommendationerna tas emot.  
 
Till detta skulle också bidra en mer genomgripande samrådsverksamhet via de redan 
etablerade kanalerna (särskilt övervakningskommittén) för att åstadkomma en högre grad 
av öppenhet vid samråd. 
 
Några av huvudförslagen för att öka öppenheten i sammanhållningspolitiken är följande: 
• Mer öppenhet kring och feedback från resultaten av projektutvärderingarna och 

kontraktsförhandlingarna, skäl för avslag samt erbjudanden om möjlighet att överklaga. 
• Förenkling av administrativa och ekonomiska förfaranden. 
• Minskning av de ekonomiska riskerna för stödmottagare.  
 
Att öka öppenheten skulle alltså kunna tjäna syftet med god förvaltning inom projekten. Att 
förenkla reglerna, strama upp förfarandena och minska riskerna förväntas kunna öka 
deltagandet i strukturfondernas program från parter som för närvarande har svårigheter att 
uppfylla de administrativa och ekonomiska kraven och som inte har särskilda kunskaper om 
EU:s upphandlingsförfaranden. 
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