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SAMMENDRAG 

Den 6. oktober 2011 fremlagde Kommissionen et udkast til en pakke af forordninger 
vedrørende reformen af samhørigshedspolitikken efter 2013. Formålet med denne 
undersøgelse er at foretage en kritisk vurdering af disse forslag – baseret på en 
gennemgang af de nyeste dokumenter inden for forskning og politik samt budgetmodeller – 
og fremsætte henstillinger for at inddrage Europa-Parlamentets holdning i forhandlingerne. 
Efter det første indledende kapitel, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af 
undersøgelsens lovgivningsmæssige indhold, mål, metoder og struktur, gennemgås 
reformforslaget yderligere i henhold til vigtige temablokke i yderligere seks kapitler.  

I kapitel 2 præsenteres fremtidige scenarier vedrørende støtteberettigelse og 
tildeling under EU's samhørighedspolitik. Til dette bruges Eurostats data pr. ultimo februar 
2012. Regionale økonomiske væksttendenser i den indeværende periode og anvendelsen af 
EU27-gennemsnit ville reducere dækningsgraden for konvergensregionerne betydeligt i 
2014-2020. Indførelsen af en ny definition af overgangsregioner vil også ændre 
interventionsmønstret og dermed skabe en kategori af støtteberettiget område, der dækker 
over 11 procent af EU 15-befolkningen. Samlet set tyder forslagene til budgettet for 2020 
på et beskedent fald i samhørighedspolitikkens budget. Dette skyldes primært en reduktion 
i konvergensudgifterne, selv om udgifterne pr. indbygger til konvergens ville stige lidt,  
udgifterne til regional konkurrenceevne og beskæftigelse ville stige betydeligt, både i 
absolutte tal og pr. indbygger. og udgifterne til overgangsregioner ville stige med 50 %. 
Støtteintensiteten vil variere betydeligt mellem tidligere konvergensregioner, som vil 
modtage mindst to tredjedele af deres tidligere tildeling, og andre overgangsområder, som 
ikke har nogen klart specificeret tildelingsmekanisme. Finansiel udjævning vil spille en 
central rolle ved fastlæggelsen af de finansielle tildelinger, især for de mindst velstående 
medlemsstater. For disse lande er det foreslåede loft betydeligt lavere end i 2007-2013 og 
har en negativ indvirkning på lande med lavere vækst. 

I kapitel 3 gennemgås samhørighedspolitikkens politiske mål. Kommissionen har ikke 
foreslået betydelige ændringer til samhørighedspolitikkens mål. Den nye traktatmæssige 
forpligtelse til "territorial" samhørighed er nu mere udtalt, men definitionen deraf er stadig 
ringe, og der er i høj grad vægt på de tematiske mål i Europa 2020 i alle udkastene til 
forordning. Med hensyn til den politiske arkitektur foreslås det at rationalisere målene ved 
at (om)formulere to centrale "mål", nemlig investeringer i vækst og beskæftigelse i alle 
regioner samt territorialt samarbejde. Denne forenkling bør støttes, da den hjælper med at 
skelne politiske mål fra de forskellige kategorier af regioner, som er mål for støtten. 
Behandlingen af målene i lovgivningen er imidlertid forvirrende og usammenhængende, da 
der ikke gives nogen tydelig erklæring om målene for de forskellige fonde i de fælles 
bestemmelser og den inkonsekvente brug af terminologi i forbindelse med målsætningerne 
("mission", "mål" og "opgaver") i forordningerne for de forskellige fonde. 

Den territoriale dimension er behandlet i kapitel 4. Kommissionen foreslår mere 
lokaliserede og integrerede interventioner ved hjælp af instrumenter som lokaludvikling 
styret af lokalsamfundet og integreret territorial investering, en integreret tilgang til 
territorial udvikling i planlægningsarkitekturen og en mere strategisk tilgang til territorialt 
samarbejde. Medlemsstaterne er usikre på de strenge top-down-bestemmelser, navnlig 
forventningen om, at alle de territoriale instrumenter indarbejdes i partnerskabskontakter 
og programmer, og at 5 % af finansieringen øremærkes til byudvikling. Andre bekymringer 
vedrører den administrative kapacitet, som kræves for at gennemføre en integreret 
territorial tilgang. Mere generelt giver den stærke tematiske orientering i udkastene til 
forordning og den fælles strategiske ramme med fokus på målene i Europa 2020 anledning 
til bekymring for at miste en strategisk tilgang til territorial udvikling og samhørighed. 
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Tematisk koncentration inden for Europa 2020 er ligeledes problematisk for målet for det 
europæiske territoriale samarbejde, idet programmerne ofte skal håndtere komplicerede 
kombinationer af behov og udfordringer,  og det er uvist, hvordan territorialt samarbejde 
kan koordineres strategisk i partnerskabsaftaler og aftaler med andre medlemsstater. 

Under overskriften strategisk sammenhæng og programmering lægges fokus i kapitel 
5 på forslagene til en ny planlægningsramme og tematisk koncentration. Kommissionen har 
fremlagt et udkast til en fælles strategisk ramme, som giver mulighed for at øge det 
strategiske samarbejde på tværs af forskellige fonde og EU-politikker. Det politiske 
ejerskab og legitimiteten af dokumentet på nationalt plan kan imidlertid mindskes, såfremt 
Rådet og Europa-Parlamentet ikke formelt involveres i dets lovgivningsmæssige vedtagelse.  
Arkitekturen af den strategiske planlægning kritiseres for at mangle en territorial dimension 
samt for dens overvægt på Europa 2020. Der opstår ligeledes bekymringer om overdreven 
indgåelse af kontrakter og centralisering, herunder anvendelse af koordineringsmekanismer 
inden for områder, hvor EU's kompetencer er begrænsede. Selv om der er gode 
argumenter for i højere grad at koncentrere udgifter, er forslagene om øremærkning – 
både internt i og på tværs af fondene – komplicerede og usammenhængende og er blevet 
stærkt kritiseret af medlemsstaterne og andre interesserede parter for ikke at afspejle de 
territoriale behov tilstrækkeligt.  

I kapitel 6 gennemgås den nye resultatramme som led i den resultatorienterede 
dagsorden. Forhåndsbetingelser er en vigtig del heraf, men fokus skal være på øget 
effektivitet samt investeringer i samhørighedspolitik, og de skal findes i et begrænset antal, 
tage hensyn til subsidiaritet og være baseret på en fælles og gensidigt accepteret aftale. 
Visse af de "generelle" betingelser, som foreslås, er i højere grad rettet mod at sikre 
overholdelse af reglerne i andre EU-politikker end mod at sikre, at programmets mål nås. 
Udvidelsen af makroøkonomiske betingelser fra Samhørighedsfonden til strukturfondene er 
ikke velbegrundet. 

Forslagene til resultatramme og resultatreserve er tæt knyttet til betingelserne. Hvis 
formålet er at sikre en bedre resultatorientering, er der behov for et mere eksplicit fokus på 
resultatindikatorer i modsætning til udgifter eller resultater, som det foreslås i 
forordningen. Der opstår ligeledes spørgsmål om det tidsmæssige aspekt af 
resultatgennemgangen, kvaliteten af resultatdataene, metodemæssige udfordringer i 
forhold til at påvise resultaterne og "gaming" (fristelsen til at opstille letopnåelige mål). 
Overvågningssystemer skal tilpasses denne resultatgang. De foreslåede 
forhåndsbetingelser vedrørende tilstedeværelsen af et effektivt system af 
resultatindikatorer bør hilses velkommen, men fælles indikatorer på EU-plan bør ligeledes 
tydeligt skelne mellem output- og resultatindikatorer. Evalueringsforslagene giver en god 
balance mellem behovet for at sikre fleksibilitet, således at evalueringerne tilpasses 
medlemsstaternes behov, og kravet om at foretage evalueringer i samme periode for at 
tage højde for udgifternes effektivitet. Der kan gøres mere for at sikre, at alle 
evalueringsrapporterne offentliggøres rettidigt på EU-plan.  

Den lovgivningsmæssige tilskyndelse, som medlemsstaterne fik i perioden 2007-2013 med 
henblik på at styrke deres administrative kapacitet til gennemførelse af fondene, styrkes i 
lovforslagene for perioden 2014-2020. Kommissionens begrebsudkast til, hvordan 
kapaciteten bør måles, er imidlertid endnu ikke færdigudviklet.  

Fælles handlingsplaner er et resultatorienteret instrument, som er baseret på den 
resultatorienterede tilgang med udgiftsrefusion. Selv om der findes en række potentielle 
udfordringer, som afspejler udfordringerne i forbindelse med resultatreserven, giver 
initiativet mulighed for at afprøve muligheder for bedre resultatorientering i dele af 
programmerne, og dette bør fremmes. Systematisk overvågning og evaluering er 



Samhørighedspolitik efter 2013: En kritisk evaluering af lovforslagene 
 

nødvendig i fremtiden for at trække på erfaringerne og muligheden for at integrere andre 
typer intervention (som f.eks. infrastrukturstøtte under EFRU).  

Endelig er et område, hvor udkastene til forordning og de seneste reformdrøftelser har 
været relativt stille, hvordan man styrker den politiske debat på højt plan og ansvarlighed i 
forhold til resultater på EU-plan, navnlig over for Europa-Parlamentet. Det foreslås at 
indføre EU-rammer for ansvarlighed i forhold til resultater for at udbedre denne mangel. 

Kapitel 7 omhandler forslagene vedrørende forenkling og forsikring. Kommissionen har i 
høj grad bestræbt sig på at forenkle, effektivisere og harmonisere systemer og regler, 
navnlig ved at udarbejde fælles lovgivningsmæssige rammer og krav på tværs af de 
forskellige fonde. Andre foranstaltninger omhandler i højere grad øget sikring af lovligheden 
og den formelle rigtighed. Lovforslagets fokus er primært på forenkling for modtagerne, 
mens forenklingen for nationale eller regionale programadministratorer fortsat er 
ubestemmelig. Der findes ingen nem løsning på problemerne i forbindelse med den 
administrative kompleksitet og administrative fejl i samhørighedspolitikken, men der er 
behov for mere balance mellem (ofte konkurrerende) mål for forenkling, forsikring og 
resultater. Lovforslagene og ændringerne skal baseres på en grundig forhåndsevaluering af 
foranstaltningernes effektivitet og være genstand for en lige så streng, løbende 
overvågning og evaluering i perioden 2014-2020. 

Et afsluttende kapitel samler konklusionerne af undersøgelsen og giver 
politikhenstillinger for at inddrage Europa-Parlamentets holdning.   

 Støtteberettigelse og tildelinger  

1. Europa-Parlamentet bør anmode Kommissionen om en vurdering af, om der er 
mulighed for en midtvejsrevision af støtteberettigelsen og mulighederne for at tage 
hånd om problemet med betydelig volatilitet. 

2. Kommissionen bør anmodes om at præcisere kriterierne for at tildele midler i 
overgangsregionerne såvel som de mere udviklede regioner. 

3. Kommissionen bør anmodes om at præcisere sine forslag om lofter og beskrive, 
hvordan den har til hensigt at håndtere de negative virkninger af lofterne. 

 Målsætninger 

4. Europa-Parlamentet bør søge at indføre specifikke lovgivningsmæssige 
præciseringer og ændringer: et nyt selvstændigt kapitel eller en ny selvstændig 
artikel om "målsætninger" i de generelle bestemmelser med angivelse af målene for 
de enkelte FSR-fonde, en yderligere bestemmelse/yderligere bestemmelser (under 
"definitioner"), der beskriver målene og/eller præciserer sondringen mellem 
begreberne ""mission", "målsætninger", "mål" og "opgaver", samt standardisering af 
den terminologi, som anvendes på tværs af fondsforordningerne, idet den 
omskiftelige og inkonsekvente brug af begreberne og overskrifterne "mission", 
"målsætninger" og "opgaver" undgås.  

 Den territoriale dimension  

5. Europa-Parlamentet bør søge at styrke den territoriale dimension af udkastet til 
lovgivningspakke. FSR bør navnlig indeholde et specifikt afsnit – og underafsnit om 
de tematiske målsætninger (bilag I i udkastet til FSR) – om den territoriale 
dimension med territoriale principper, prioriteter og handlinger gennem den 
territoriale dagsorden for 2020 som referencepunkt og med angivelse af vigtige 
forbindelser mellem denne dagsorden og Europa 2020, ligesom det bør være et 
krav, at partnerskabskontrakter på strategisk plan bør beskrive, hvordan de 
anvender samhørighedspolitiske interventioner til at udnytte det territoriale 
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potentiale og nå målene i Europa 2020-strategien i overensstemmelse med den 
territoriale dagsorden og øge den territoriale samhørighed på regionalt, nationalt og 
europæisk plan. 

6. Rapporter om gennemførelsen af operationelle programmer bør være et krav og bør 
indeholde oplysninger om den territoriale fordeling af midler på subregionalt plan 
(dvs. NUTS III/IV-grænser eller laveste plan, hvor overvågningssystemer 
automatisk indsamler data om operationer) for hvert af programmets temamål.  

7. Europa-Parlamentet bør støtte, at brug af territoriale instrumenter gøres valgfrit, og 
at medlemsstaterne skal begrunde deres relevans i de bestemmelser, som henviser 
til specifikke territoriale instrumenter i forbindelse med partnerskabskontrakten 
(artikel 14), og give medlemsstaterne større fleksibilitet i deres tilgang til 
bæredygtig byudvikling ved at fastlægge, at niveauet for øremærkning bør 
forhandles med Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes begrundelser for 
behovet, og at den krævede liste over byer skal være vejledende. 

8. I forordningerne bør der stilles krav om, at gennemførelse af lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet og integrerede territoriale investeringer støttes af specifik 
dokumentation i partnerskabskontrakterne og en efterfølgende forhåndsevaluering 
af programmerne af passende administrativ kapacitet. 

9. Forordningerne bør give større fleksibilitet til europæiske territoriale 
samarbejdsprogrammer med hensyn til interventionernes tematiske fokus, enten 
ved at øge antallet af tematiske målsætninger, som kan indarbejdes, eller ved at 
begrænse koncentrationskravet til en procentdel af de tildelte ressourcer (f.eks. 75 
%). Endvidere bør der fastlægges en koordineringsmekanisme mellem 
partnerskabskontrakterne i de medlemsstater, der deltager i et fælles europæisk 
territorialt samarbejde, f.eks. et "territorialt aftalememorandum", der indeholder 
prioritetsområderne for samarbejdet, og hvor der tages højde for relevante 
makroregionale strategier og havområdestrategier.  

 Strategisk sammenhæng og programmering  

10. Den fælles strategiske ramme bør foreslås af Kommissionen og godkendes af Rådet 
og Europa-Parlamentet i samråd med Regionsudvalget og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, gerne som et bilag til den generelle forordning. 

11. Europa-Parlamentet bør sikre, at traktatens mål om samhørighed afspejles 
tilstrækkeligt i partnerskabskontrakter og operationelle programmer, herunder en 
"territorial" og "integreret" tilgang: I den generelle forordning bør det præciseres, at 
partnerskabskontrakter og navnlig de operationelle programmer først og fremmest 
bør indeholder en strategi om at forfølge EU's målsætninger om økonomisk, social 
og territorial samhørighed, der skal stilles krav om, at indholdet skal vise en 
"territorial" og "integreret" tilgang, og der skal medtages bestemmelser, der giver 
mulighed for at vedtage flerfondsprogrammer, herunder alle FSR-fonde, en stigning 
i grænsen for krydsfinansiering til mindst 10 %, samt at prioritetsområder kan 
kombinere investeringsprioriteter fra forskellige målsætninger under alle fonde. 

12. Det er nødvendigt at undgå overlapninger og dobbeltarbejde i forbindelse med 
partnerskabskontrakter og operationelle programmer. Det bør overvejes, hvilke 
elementer og typer af oplysninger, der udelukkende skal medtages i programmerne, 
og om omfanget af Kommissionens beslutning skal indskrænkes til visse 
nøgleaspekter af partnerskabskontrakten, ligesom procedurerne for planlægning og 
vedtagelse af partnerskabskontrakter skal være følsomme over for territoriale 
karakteristika og forvaltningssystemer, navnlig i de lande, hvor kompetencerne 
inden for regionaludvikling er helt eller delvist uddelegeret til regionerne.   
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13. Forordningen bør indeholde bestemmelser om, at medlemsstaterne og regionerne 
skal begrunde den øgede tematiske koncentration for alle FSR-fonde og forklare, 
hvordan dette kan bidrage til at opnå en større kritisk masse for de valgte typer 
investeringer. Begrundelsen skal gives i de operationelle programmer og vurderes i 
detaljer i forhåndsevalueringerne. 

14. Europa-Parlamentet bør stille krav om, at Kommissionens rapport om 
programforhandlingerne og resultaterne deraf indeholder en analyse af den øgede 
tematiske koncentration på tværs af medlemsstaterne og på EU-plan sammenlignet 
med perioden 2007-2013. 

15. ESF-tildelingerne bør fastlægges på grundlag af en fornuftig analyse af territoriale 
behov of absorptionskapacitet og forhandles ved konsensus af Kommissionen, 
medlemsstaterne og regionerne. 

 Resultatramme 

4. Europa-Parlamentet bør støtte indførelsen af forhåndsbetingelser. Den svage 
begrundelse for makroøkonomiske betingelser – fra et samhørighedspolitisk 
synspunkt – taler imidlertid for at tage dette op til fornyet overvejelse. Hvis det 
overordnede politiske pres gør dette umuligt, bør makroøkonomiske betingelser ikke 
medføre obligatoriske ændringer i partnerskabskontrakter eller programmer, og bør 
omfatte alle betalinger fra EU's budget til medlemsstaterne.  

5. Europa-Parlamentet bør støtte den foreslåede resultatramme/-reserve, forudsat at 
den er knyttet til resultater, gennemføres på et tidspunkt i programgennemførelsens 
kalender, hvor der med rimelighed kan forventes betydelige resultater, anvendes 
med troværdige overvågningsoplysninger og vurderingsmetoder og tildeles projekter 
af høj kvalitet. Uden disse betingelser (navnlig vedrørende data) er det vanskeligt at 
berettige den administrative arbejdsbyrde i forbindelse med en reserve. 

6. Parlamentet bør støtte Kommissionens forslag til effektive resultatorienterede 
overvågnings- og evalueringssystemer og sikre, at Rådet ikke svækker 
forhåndsbetingelserne vedrørende statistiske systemer og resultatindikatorer under 
forhandlingerne. Den forslåede brug af fælles indikatorer på EU-plan og 
programspecifikke indikatorer i medlemsstaterne bør ligeledes støttes, forudsat at 
der sikres en konsekvent tilgang i fondene. Europa-Parlamentet bør støtte 
Kommissionens forslag om at styrke evalueringen og bør sigte efter mest mulig 
gennemsigtighed i og adgang til alle evalueringsresultater til støtte for 
beslutningstagningen. 

7. Kommissionen bør udvikle effektive benchmarks og indikatorer for at måle og 
overvåge status for og fremskridt i administrative resultater og administrativ 
kapacitet. Dette er en vigtig opgave forud for næste programrunde, der lanceres i 
2014. 

8. Initiativet om den fælles handlingsplan bør støttes, eftersom det kan være en nyttig 
prøvesag i fremtiden for, hvordan man forbedrer resultatorienteringen i dele af 
programmerne. 

9. Europa-Parlamentet bør stille krav om, at det prioriteres at udarbejde EU-rammer 
for ansvarlighed i forbindelse med resultater for samhørighedspolitikken, herunder 
årlige rapporter til Europa-Parlamentet fra Kommissionen, årlige drøftelser i Rådet 
og peer review i en ny gruppe på højt plan samt fornyet fokus på medlemsstaternes 
gennemførelsesrapporter i forhold til resultater. 

10. Resultatorienteringen i rapporteringsmekanismer bør øges gennem: a) en revision af 
Kommissionens årsberetning om samhørighedspolitik for at fremhæve 
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resultatspørgsmål, b) stærkere og bindende forpligtelser vedrørende 
minimumsstandarder for resultatrapportering i medlemsstaternes 
gennemførelsesrapporter (specificeret i forordningen og i Kommissionens 
retningslinjer om indholdet af rapporterne) og c) øget gennemsigtighed gennem en 
lovbestemmelse om, at alle årlige gennemførelsesrapporter skal offentliggøres 
online i deres helhed senest i juni i det efterfølgende år. 

 Forenkling og forsikring  

16. Da der i høj grad lægges vægt på at finde administrative besparelser for 
støttemodtagere i Kommissionens forslag, må Europa-Parlamentets vigtigste 
prioritet i forbindelse med at formulere lovændringer være at forenkle den daglige 
administration for forvaltningsmyndigheder, herunder følsomheden over for en 
anden administrativ struktur på nationalt og regionalt plan. 

17. Parlamentets holdning skal præges af en systematisk vurdering af reformens 
administrative omkostninger. Til dette formål bør Kommissionens eksterne 
undersøgelser om administrative omkostninger stilles til Parlamentets rådighed eller 
offentliggøres hurtigst muligt, og der bør iværksættes opfølgningsundersøgelser for 
løbende at vurdere virkningerne af forenklingsforanstaltningerne i perioden 2014-
2020.  

18. Forenkling bør være en central del af rammen for ansvarlighed i forhold til 
resultater. Der er behov for et struktureret system for rapportering fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet om virkningerne og resultaterne af 
forenklingsforanstaltningerne i 2014-2020.  


