
 
 
 

 

GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK 

UTREDNINGSAVDELNING B: 
STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 

 
REGIONAL UTVECKLING 

 

 

 

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK EFTER 
2013  

EN KRITISK ANALYS AV 
LAGSTIFTNINGSFÖRSLAGEN 

 

 

STUDIE 

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 
 

 

Sammandrag 

Denna studie är en kritisk analys av förslaget till lagstiftningspaket om 
EU:s sammanhållningspolitik efter 2013. Studien bygger på en 
litteraturgenomgång och budgetmodellering; den pekar ut förslagens främsta 
styrkor och svagheter och lägger fram rekommendationer som kan ligga till 
grund för Europaparlamentets hållning i förhandlingarna. 

 

 

IP/B/REGI/IC/2011-029]  Juni 2012 

PE 474.558  SV 

 



Denna utredning har beställts av Europaparlamentets utskott för regional utveckling. 
 
 
FÖRFATTARE 
 
Carlos Mendez 
John Bachtler 
Fiona Wishlade 
 
 
ANSVARIG HANDLÄGGARE 
 
Dr Esther Kramer 
Utredningsavdelning B: Struktur- och sammanhållningspolitik 
Europaparlamentet 
B-1047 Bryssel 
E-post: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
REDAKTIONELLT STÖD 
 
Lea Poljančić 
 
 
SPRÅKVERSIONER 
 
Original: EN 
Översättningar: DE, FR 
Sammanfattning och kommentarer: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, 
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV 
 
 
OM UTGIVAREN 
 
Du kan kontakta utredningsavdelningen eller börja prenumerera på det månatliga 
nyhetsbrevet genom att skriva till: poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Manuskriptet färdigställdes i juni 2012. 
Bryssel, © Europeiska unionen 2012. 
 
Detta dokument finns tillgängligt på internet på: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
ANSVARSFRISKRIVNING 
 
De åsikter som framförs i texten är upphovsmännens och utgör inte nödvändigtvis 
Europaparlamentets officiella ståndpunkt. 
 
Reproduktion och översättning i icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att 
källan anges och att utgivaren meddelas i förväg samt tillställs en kopia. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


Sammanhållningspolitik efter 2013: En kritisk analys av lagstiftningsförslagen 
 

 

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

 
Den 6 oktober 2011 lade Europeiska kommissionen fram ett paket med förslag till 
förordningar om reformen av sammanhållningspolitiken efter 2013. Syftet med denna 
studie har varit att göra en kritisk bedömning av förslagen – byggd på en genomgång av ny 
forskning och policydokument och på budgetmodellering – och att lägga fram 
rekommendationer för Europaparlamentets hållning i förhandlingarna. Först kommer ett 
inledningskapitel, med detaljer om lagstiftningskontext, mål, metod och struktur för 
studien. Därefter kommer sex kapitel där reformförslagen gås igenom per område.  
I kapitel 2 presenteras framtida scenarier för stödberättigande och fördelning inom 
EU:s sammanhållningspolitik. Dessa scenarier bygger på Eurostatuppgifter från slutet av 
februari 2012. Regionala ekonomiska tillväxttendenser under innevarande period och 
användningen av snittvärden från EU-27 skulle innebära en betydande minskning av 
befolkningstäckningen i konvergensregionerna 2014–2020. Införandet av en ny definition 
på övergångsregioner kommer också att ändra stödmönstret genom att det skapas en 
stödområdeskategori som omfattar mer än 11 procent av befolkningen i EU-15. Totalt sett 
innehåller budgetförslagen för 2020 en måttlig minskning av budgeten för 
sammanhållningspolitiken. Detta beror till stor del på minskade konvergensutgifter, även 
om utgifterna för konvergens per capita faktiskt skulle öka svagt. Utgifterna för regional 
konkurrenskraft och sysselsättning skulle öka kraftigt, både i absoluta tal och per capita, 
och utgifterna för övergångsregioner skulle öka med hälften. Stödintensiteten kommer att 
variera mycket mellan tidigare konvergensregioner, som kommer att få minst två 
tredjedelar av sin tidigare tilldelning, och andra övergångsregioner, för vilka 
tilldelningsmekanismen inte är tydligt definierad. Finansieringstak kommer att spela en 
avgörande roll för att fastställa stödet, särskilt för de minst välmående medlemsstaterna. 
För dessa länder är det föreslagna taket betydligt lägre än för 2007–2013 och får skeva 
konsekvenser för länder med lägre tillväxt. 
I kapitel 3 ges en översyn av sammanhållningspolitikens mål. Kommissionen har inte 
förslagit några större förändringar av sammanhållningspolitikens mål. Åtagandet för 
territoriell sammanhållning i det nya fördraget är nu mer uttalat, men fortfarande inte väl 
definierat, och i alla förordningsförslagen läggs stor vikt vid de tematiska målen i 
Europa 2020. Vad gäller den politiska strukturen föreslås en rationalisering genom att 
(om)formulera två huvudsakliga mål: Investering för tillväxt och sysselsättning i alla 
regioner samt territoriellt samarbete. Denna förenkling är lovvärd då den gör det lättare att 
skilja politiska mål från de olika kategorier av regioner till vilka stödet riktas. Målen 
behandlas dock förvirrande och osammanhängande i rättsakterna, då det i de allmänna 
bestämmelserna saknas ett klart uttalande om målen för de olika fonderna och då 
terminologin för målen (”uppgift”, ”mål”, etc.) används inkonsekvent i de olika 
fondförordningarna. 
Den territoriella dimensionen utreds i kapitel 4. Kommissionen föreslår att stödet ska 
vara mer lokalt och mer integrerat, genom instrument för lokalt ledd utveckling och för 
integrerad territoriell investering. De föreslår också ett integrerat tillvägagångssätt för 
territoriell utveckling i planeringsstrukturen och ett mer strategiskt tillvägagångssätt för 
territoriellt samarbete. Medlemsstaterna är inte helt nöjda med att bestämmelserna innebär 
så mycket toppstyrning, till exempel att alla territoriella instrument ska införlivas i 
partnerskapsavtal och program och att fem procent av stödet ska öronmärkas för 
stadsutveckling. Man är också bekymrad över den administrativa kapacitet som krävs för 
att genomföra ett integrerat territoriellt arbetssätt. Förordningsförslagen och den 
gemensamma strategiska ramen har en kraftigt tematisk inriktning, med fokus på målen i 
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Europa 2020, vilket ger upphov till legitima invändningar om att man överger den 
strategiska synen på territoriell utveckling och sammanhållning. Att man tematiskt 
fokuserar på Europa 2020 är också problematiskt för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, där programmen ofta måste hantera komplexa kombinationer av behov och 
utmaningar. Det står inte klart hur det territoriella samarbetet ska samordnas strategiskt 
inom partnerskapsavtal och med andra medlemsstaters avtal. 
Kapitel 5 har rubriken Strategisk överensstämmelse och planering och fokuserar på 
förslagen till ny planeringsram och tematisk koncentration. Kommissionen har lagt fram ett 
förslag till gemensam strategisk ram, som erbjuder möjligheten att öka den strategiska 
samordningen mellan olika fonder och politikområden. På nationell nivå kan man dock 
komma att känna mindre politiskt ansvar för dokumentet om rådet och Europaparlamentet 
inte formellt involveras i den lagstiftningsprocess som leder fram till dess antagande. Den 
strategiska planeringsstrukturen kritiseras för att sakna en territoriell dimension och för att 
alltför kraftigt betona Europa 2020. Liknande invändningar görs mot ett överdrivet bruk av 
avtal och centralisering, t.ex. användningen av samordningsmekanismer på områden där 
EU har svag behörighet. Det finns all anledning att samla utgifterna bättre, men förslagen 
om öronmärkning – såväl inom som mellan fonderna – är komplexa och inkonsekventa, och 
de har kritiserats av medlemsstaterna och andra aktörer för att inte motsvara de 
territoriella behoven.  
I kapitel 6 redogörs för den nya resultatramen som en del av den resultatdrivna 
agendan.  Förhandsvillkor är en nyckelfaktor, men de måste inriktas på bättre effektivitet, 
kopplas till sammanhållningspolitiska investeringar, vara begränsade till antalet, respektera 
subsidiariteten och bygga på en gemensam och konsensuell överenskommelse. Vissa av de 
”allmänna” villkor som föreslås är mer inriktade på att se till att man följer reglerna för 
andra politikområden än på att se till att man verkligen uppnår programmets mål. Att 
tillämpa Sammanhållningsfondens makroekonomiska villkor även på strukturfonderna är 
inte motiverat. 
Förslagen om en resultatram och en resultatreserv är nära förbundna med villkoren. Om 
syftet är att göra arbetet mer resultatinriktat behövs det ett tydligare fokus på 
resultatindikatorer och inte på utgifter eller utfall, vilket förordningen verkar antyda. Det 
uppkommer också frågor om tidpunkten för resultatöversynen, kvaliteten på de uppgifter 
som ska mäta resultaten, svårigheter med metodologin för att påvisa resultaten, samt 
risken för s.k. gaming (frestelsen att välja mål som är lätta att uppnå). 
Övervakningssystemen måste anpassas till denna nya inriktning på resultaten. Det 
föreslagna förhandsvillkoret ”Att det finns ett verkningsfullt system av resultatindikatorer” 
bör välkomnas, men också bland de allmänna indikatorerna på EU-nivå bör man skilja på 
utfalls- och resultatindikatorer. Utvärderingsförslagen ger en bra balans mellan behovet av 
flexibilitet, för att kunna anpassa utvärderingarna efter medlemsstaternas behov, och 
kravet på att genomföra utvärderingar under programperioden, för att garantera att 
medlen används effektivt. Mer skulle kunna göras för att se till att alla 
utvärderingsrapporter görs allmänt tillgängliga på EU-nivå inom rimlig tid.  
Förordningarna för 2007–2013 föreskrev stöd till medlemsstaterna för att förbättra den 
administrativa kapaciteten för genomförande av fonderna. Detta stöd har förstärkts i 
förslagen till rättsakter för 2014–2020. Kommissionens utkast till hur kapaciteten ska 
mätas är dock fortfarande outvecklat.  
Gemensamma handlingsplaner är ett nytt resultatinriktat instrument, som bygger på det 
utfallsbaserade greppet med återbetalning av utgifter. Även om det finns en rad potentiella 
svårigheter, i likhet med dem för resultatreserven, ger initiativet möjlighet att testa 
alternativ för hur man kan stärka resultatinriktningen i delar av program, och bör därför 
uppmuntras. Systematisk övervakning och utvärdering kommer att krävas i framtiden för 
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att kunna dra slutsatser om vad som kan vara lämpligt att tillämpa även i andra stödtyper 
(t.ex. infrastrukturstöd inom ERUF).  
Förordningsförslagen och de senaste reformdiskussionerna har inte handlat mycket om hur 
man kan stärka den politiska debatten och resultatansvaret på högsta EU-nivå, särskilt vad 
gäller Europaparlamentet. Införandet av en EU-ram för resultatansvar är tänkt att rätta till 
denna brist. 
Kapitel 7 behandlar förslagen om förenkling och säkerhet. Kommission har gjort stora 
ansträngningar för att förenkla, samordna och harmonisera system och regler, i synnerhet 
genom att upprätta gemensamma rättsliga ramar och krav för de olika fonderna. Andra 
åtgärder är mer inriktade på att förbättra säkerheten beträffande laglighet och korrekthet. 
På det hela taget ligger förslagens fokus på att förenkla för stödmottagarna, medan det är 
svårt att finna några förenklingar för dem som administrerar nationella eller regionala 
program. Det finns ingen enkel lösning på problemen med administrativ komplexitet och fel 
i sammanhållningspolitiken, men det behövs en bättre balans mellan (de ofta motstridiga) 
målen för förenkling, säkerhet och resultat. Lagförslagen och dess ändringsförslag måste 
bygga på en grundlig förhandsbedömning av åtgärdernas effekt, och de måste vara föremål 
för en lika strikt ständig övervakning och utvärdering under perioden 2014–2020. 
I det sista kapitlet samlas studiens slutsatser och ges politiska rekommendationer för 
att underlätta Europaparlamentets ställningstagande.   
 Stödberättigande och tilldelning  

1. Europaparlamentet bör be kommissionen om en bedömning av möjligheterna att 
genomföra en översyn av stödberättigandet efter halva tiden, och se över 
möjligheterna att ta itu med problemet med betydande volatilitet. 

2. Kommissionen bör uppmanas att förtydliga kriterierna för stödtilldelning inom 
övergångsregionerna och de mer utvecklade regionerna. 

3. Kommissionen bör uppmanas att förtydliga sitt förslag om att fastställa tak, och 
förklara hur den tänker hantera takens snedvridande konsekvenser. 

 Mål 

4. Europaparlamentet bör försöka införa specifika rättsliga förtydliganden och 
ändringsförslag: en ny, separat, avdelning eller artikel om ”mål” i de gemensamma 
bestämmelserna, där man räknar upp målen för varje enskild GSR-fond; ett eller 
flera nya stycken under Definitioner, där man specificerar målen och/eller förtydligar 
skillnaderna mellan termer som ”mål” och ”uppdrag”; terminologisk harmonisering i 
fondförordningarna, i syfte att undvika inkonsekvent användning av termerna och 
rubrikerna ”mål” och ”uppdrag”. 

 Den territoriella dimensionen  
5. Europaparlamentet bör försöka stärka den territoriella dimensionen i 

lagstiftningspaketet. I synnerhet bör GSR innehålla ett särskilt avsnitt – med 
underavsnitt för vart och ett av de tematiska målen (bilaga I i förslaget till GSR) – 
om den territoriella dimensionen, vari man fastställer territoriella principer, 
prioriteringar och åtgärder, med den territoriella agendan 2020 som referenspunkt 
och med hänvisningar till avgörande kopplingar mellan denna agenda och 
Europa 2020. Parlamentet bör också ställa krav på att partnerskapsavtalen, på 
strategisk nivå, uttryckligen innehåller uppgifter om hur sammanhållningspolitiskt 
stöd används i syfte att utnyttja den territoriella potentialen för att uppnå 
Europa 2020-mål, i enlighet med den territoriella agendan, och för att öka den 
territoriella sammanhållningen på regional, nationell och europeisk nivå. 
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6. Det bör ställas krav på att genomföranderapporterna om de operativa programmen 
ska innehålla uppgifter om stödets territoriella distribution på subregional nivå 
(dvs. NUTS III/IV-gränser, eller den lägsta nivån för automatisk uppgiftsinsamling i 
övervakningssystemen) för varje enskilt tematiskt mål i programmet.  

7. Europaparlamentet bör förespråka följande: Det bör vara fakultativt att använda 
territoriella instrument, och ett villkor för deras användning bör vara att 
medlemsstaterna utfärdar en lämplig motivering av deras relevans, vilket bör 
framgå av de rättsliga bestämmelserna om specifika territoriella instrument i 
samband med partnerskapsavtalet (artikel 14). Medlemsstaterna bör också ges 
större flexibilitet i hur de väljer att arbeta med hållbar stadsutveckling. Det bör 
därför föreskrivas att nivån på öronmärkningen förhandlas med kommissionen på 
grundval av medlemsstaternas behovsmotiveringar, samt att förteckningen över 
städer endast är preliminär. 

8. Förordningarna bör föreskriva att genomförandet av lokalt ledd utveckling och 
integrerade territoriella investeringar ska ha uttryckligt stöd i partnerskapsavtalen, 
och programmen ska genomgå förhandsbedömningar beträffande den administrativa 
kapaciteten. 

9. Förordningarna bör ge större flexibilitet för ETS-programmen vad gäller stödens 
tematiska fokus, antingen genom att öka det antal tematiska mål som kan 
inkluderas, eller genom att begränsa koncentrationskravet till en procentandel av de 
anslagna resurserna (t.ex. 75 procent). Vidare bör det ges möjlighet att upprätta en 
samordningsmekanism mellan partnerskapsavtalen för olika medlemsstater som 
deltar i ett och samma ETS-program, t.ex. ett ”territoriellt samförståndsavtal” som 
samlar de huvudsakliga prioriteringarna för samarbetet, med hänsyn till relevanta 
makroregionala strategier och havsområdesstrategier. 

 Strategisk överensstämmelse och planering  
10. Det gemensamma strategiska ramverket bör föreslås av kommissionen och 

godkännas av rådet och Europaparlamentet, i samråd med Regionkommittén och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, helst som en bilaga till den allmänna 
förordningen. 

11. Europaparlamentet bör se till att partnerskapsavtalen och de operativa programmen 
speglar fördragets sammanhållningsmål, däribland de ”territoriella” och de 
”integrerade” aspekterna: Den allmänna förordningen bör klargöra att 
partnerskapsavtalen, särskilt de operativa programmen, först och främst bör 
fastställa en strategi för att uppnå EU:s mål för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. Det bör ställas krav på att innehållet har en ”territoriell” och 
”integrerad” prägel, och det bör finnas bestämmelser som gör det möjligt att anta 
multi-stödprogram, som omfattar alla GSR-fonderna, att höja tröskeln för 
korsfinansiering till minst 10 procent och att låta prioriterade områden bestå av 
kombinerade investeringsprioriteringar från olika mål inom alla fonderna. 

12. Det är nödvändigt att undvika överlappning och dubbelarbete i partnerskapsavtalen 
och de operativa programmen. Man bör ta hänsyn till vilka element och vilken typ 
av information som enbart bör förekomma i programmen, och huruvida 
tillämpningsområdet för kommissionens beslut bör begränsas till vissa 
nyckelaspekter i partnerskapsavtalet. Förfarandena för att planera och anta 
partnerskapsavtal måste vara flexibla i förhållande till territoriella särdrag och 
styrformer, särskilt i länder där behörigheten på området för regional utveckling är 
helt eller delvis decentraliserad till regionerna själva. 
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13. Förordningen bör innehålla bestämmelser som ålägger medlemsstater och regioner 
att motivera den ökade tematiska koncentrationen för alla GSR-fonder och förklara 
hur detta bidrar till att uppnå en större kritisk massa för de investeringstyper som 
valts. Motiveringen bör lämnas i de operativa programmen och bedömas mer i detalj 
i förhandsbedömningarna. 

14. Europaparlamentet bör begära att kommissionens rapport om programförhandlingar 
och -resultat ska innehålla en analys av den ökade tematiska koncentrationen i 
medlemsstaterna och på EU-nivå, jämfört med perioden 2007–2013. 

15. ESF-tilldelningar bör fastställas på grundval av en sund ekonomisk analys av 
territoriella behov och absorptionskapacitet, och de bör förhandlas fram konsensuellt 
av kommissionen, medlemsstaterna och regionerna. 

 Resultatramar 

16. Europaparlamentet bör ge sitt stöd till införandet av förhandsvillkor. Motiveringen 
för de makroekonomiska villkoren är svag, ur sammanhållningspolitisk synvinkel, 
och dessa bör därför tas upp till diskussion igen. Om bredare politiska påtryckningar 
gör detta ogenomförbart, bör de makroekonomiska villkoren inte innehålla krav på 
obligatoriska ändringar av partnerskapsavtalet och de bör omfatta alla betalningar 
från EU:s budget till medlemsstaterna.  

17. Europaparlamentet bör ge sitt stöd till den föreslagna resultatramen och 
resultatreserven, under förutsättning att de är kopplade till resultaten, att de 
används vid en tidpunkt i programmens genomförande då man rimligen kan 
förvänta sig mätbara resultat, att de tillämpas med trovärdiga 
övervakningsuppgifter och bedömningsmetodologier, samt att de tilldelas till projekt 
av hög kvalitet. Utan dessa villkor (i synnerhet angående uppgifter) är det svårt att 
försvara den administrativa börda som följer med reserven. 

18. Parlamentet bör stödja kommissionens förslag om effektiva, resultatbaserade 
övervaknings- och utvärderingssystem, och inte låta rådet försvaga 
förhandsvillkoret om statistiksystem och resultatindikatorer under förhandlingarna. 
Förslaget att använda gemensamma indikatorer på EU-nivå och programspecifika 
indikatorer på medlemsstatsnivå bör också stödjas, under förutsättning att samma 
system används i alla fonderna. Europaparlamentet bör stödja kommissionens 
förslag om att förstärka utvärderingen och bör absolut eftersträva maximal insyn i 
och tillgång till alla utvärderingsresultat, så att de beslut som fattas bygger på bra 
information. 

19. Kommissionen bör utveckla effektiva måttstockar och indikatorer för att mäta och 
övervaka läget och utvecklingen för den administrativa insatsen och kapaciteten. 
Detta måste göras innan nästa programomgång startar 2014. 

20. Den gemensamma handlingsplanen är också ett bra initiativ, som kan bli ett 
användbart framtida testfall för hur man kan öka resultatinriktningen på delar av 
program. 

21. Europaparlamentet bör ge hög prioritet åt kravet på att inrätta en EU-ram för 
resultatansvar för sammanhållningspolitiken, med bland annat en årsrapport från 
kommissionen till parlamentet, en årlig debatt i rådet och en inbördes utvärdering i 
en högnivågrupp, samt en ändrad inriktning mot resultat i medlemsstaternas 
genomföranderapporter. 

22. Rapportmekanismernas resultatinriktning bör ökas genom a) en översyn av 
kommissionens årsrapport om sammanhållningspolitik så att resultatfrågor ges en 
mer framträdande plats, b) förstärkta och bindande minimikrav för 
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resultatrapportering i medlemsstaternas genomföranderapporter (specificeras i 
förordningen och i kommissionens riktlinjer för rapporternas innehåll) och c) ökad 
insyn genom en rättslig bestämmelse om att alla årliga genomföranderapporter ska 
publiceras i sin helhet på internet senast i juni påföljande år. 

 Förenkling och säkerhet  
23. Kommissionens förslag lägger stor vikt vid administrativa besparingar för 

stödmottagarna. Därför bör en av Europaparlamentets viktigaste prioriteringar vara 
att formulera rättsliga bestämmelser för att förenkla den dagliga administrationen 
för förvaltningsmyndigheterna, och därvid visa flexibilitet för olika administrativa 
system på nationell och regional nivå. 

24. Parlamentets hållning måste grundas i en systematisk bedömning av reformens 
administrativa kostnader. I detta syfte bör kommissionens externa studier om 
administrativa kostnader göras tillgängliga för parlamentet, eller offentliggöras, så 
snart som möjligt. Uppföljningsstudier bör göras för att med jämna mellanrum 
bedöma effekterna av förenklingsåtgärderna under perioden 2014-2020.  

25. Förenkling bör vara ett centralt element i ramen för resultatansvar. Det behövs ett 
strukturerat system för hur kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet om 
konsekvenserna och utfallet av förenklingsåtgärderna 2014–2020.  


