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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i 
Unionen
(2014/2245(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens sjette rapport af 23. juli 2014 om økonomisk, social og 
territorial samhørighed med titlen "Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, 
social og territorial samhørighed i Unionen" ("den 6. samhørighedsrapport"),

– under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 
særlig artikel 4, 162 og 174-178,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 
17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1083/2006 ("forordningen om de generelle bestemmelser")1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. 
december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige 
bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/20062,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. 
december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 1081/20063,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. 
december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. 
december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en 
europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, 
forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. 

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 289.
3 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470.
4 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.
5 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 303.
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december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1084/20061,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023,

– der henviser til "EU's territoriale dagsorden 2020 – Hen imod et inklusivt, intelligent og 
bæredygtigt Europa bestående af forskelligartede regioner", vedtaget på det uformelle 
ministermøde for ministre med ansvar for fysisk planlægning og territorial udvikling 
den 19. maj 2011 i Gödöllő, Ungarn,

– der henviser til Kommissionens ottende statusrapport af 26. juni 2013 om den 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed med titlen "Krisens regionale og 
bymæssige dimension",

– der henviser til sin beslutning af 14. januar 2014 om "Intelligent specialisering: 
topkvalitet gennem netværksdannelse for en velgennemtænkt samhørighedspolitik4,

– der henviser til sin beslutning af 14. januar 2014 om medlemsstaternes evne til at sikre 
en effektiv og rettidig start på den nye programperiode for samhørighedspolitikken5,

– der henviser til sin beslutning af 26. februar 2014 om Kommissionens syvende og 
ottende rapport om EU's samhørighedspolitik og strategirapport 2013 om 
gennemførelsen af programmerne for 2007-20136,

– der henviser til sin beslutning af 27. november 2014 om forsinkelser i opstarten af 
samhørighedspolitikken 2014-20207,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2011: "En ramme for næste 
generation af innovative finansielle instrumenter" (COM(2011)0662),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014: "En investeringsplan 
for Europa" (COM(2014)0903),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. januar 2015: "Optimal udnyttelse af 
fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under stabilitets- og 
vækstpagten" (COM(2015)0012),

– der henviser til Revisionsrettens særberetning om "Finansielle instrumenter for SMV'er 

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 281.
2  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
3  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0002.
5  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0015.
6  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0132.
7  Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0068.
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medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling" (Særberetning nr. 
2/2012),

– der henviser til Rådets konklusioner om den sjette rapport om økonomisk, social og 
territorial samhørighed: investering i job og vækst, der vedtoges af Rådet for 
Almindelige Anliggender (Samhørighed) den 19. november 2014,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 3. december 2014 om sjette rapport om 
økonomisk, social og territorial samhørighed1,

– der henviser til udtalelse af 21. januar 2015 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den sjette rapport om 
økonomisk, social og territorial samhørighed: investering i job og vækst2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

A. der henviser til, at EU-samhørighedspolitikkens afgørende rolle i at mindske regionale 
forskelle, fremme økonomisk, social og territorial samhørighed mellem regionerne i 
medlemsstaterne og at understøtte jobskabelse er ubestridelig; der henviser til, at 
samhørighedspolitikken er den vigtigste investeringspolitik i realøkonomien på EU-plan 
og et etableret redskab til vækst og arbejdspladser i Europa med et budget på mere end 
350 mia. EUR frem til 2020; der henviser til, at den i nogle medlemsstater udgør den 
primære kilde til offentlige investeringer; der henviser til, at den konkrete og synlige 
karakter af samhørighedspolitikkens resultater er blevet bekræftet af mange forskellige 
vurderingsmetoder;

B. der henviser til, at det er berettiget, at målene for samhørighedspolitikken har udviklet 
sig over tid, og at selve politikken er blevet tættere knyttet til den overordnede politiske 
dagsorden i EU; der henviser til, at samhørighedspolitikkens oprindelige rolle – 
styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i alle EU-regioner – 
ikke desto mindre bør styrkes; der henviser til, at samhørighedspolitikken ikke blot bør 
anses for et redskab til at nå målene i Europa 2020-strategien og andre EU-
udviklingsstrategier;

C. der henviser til, at samhørighedspolitikkens ressourcer gennem tematisk koncentration 
målrettes mod et begrænset antal strategiske mål med vækstfremmende potentiale;

D. der henviser til, at partnerskabsaftaler og operationelle programmer er strategiske 
værktøjer til at styre investeringerne i medlemsstaterne og regionerne, som omhandlet i 
artikel 14, 16 og 29 i forordningen om de generelle bestemmelser, med en tidsplan for 
forelæggelse og vedtagelse, hvorefter partnerskabsaftalerne senest skulle have været 
vedtaget ved udgangen af august 2014, og de operationelle programmer inden udgangen 
af januar 2015;

E. der henviser til, at det uformelle rådsmøde, der fandt sted i Gödöllő, Ungarn, i 2011, har 

1  EUT C 19 af 21.1.2015, s. 9.
2  Udtalelse af 21. januar 2015 (EESC 4756/2014 - ECO/370) (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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bedt de efterfølgende formandskaber i 2015 og 2016 om at evaluere og overveje, om 
EU's territoriale dagsorden 2020 burde revideres, under hensyntagen til hvordan den 
fungerer i praksis, og derefter påtage sig at foretage en sådan revision;

Resultater og udfordringer for samhørighedspolitikken i forbindelse med den 
økonomiske og finansielle krise (programmeringsperioden 2007-2013)

1. understreger, at samhørighedspolitikkens investeringer har afbødet de negative 
virkninger af den økonomiske og finansielle krise betydeligt og har givet regionerne 
stabilitet ved at sikre strømmen af midler, da de nationale og regionale offentlige og 
private investeringer faldt kraftigt;

2. fremhæver, at samhørighedspolitikken har vist sin evne til at reagere hurtigt med 
fleksible foranstaltninger til at afbøde medlemsstaters og regioners likviditetsmangel, 
f.eks. ved at reducere den nationale medfinansiering og give yderligere forskud, samt 
ved at omdirigere 13 % af den samlede finansiering (45 mia. EUR) for at støtte den 
økonomiske aktivitet og beskæftigelsen med direkte virkning;

3. glæder sig over den nylige reform af samhørighedspolitikken, der tager sigte på at tackle 
disse udfordringer på basis af en sammenhængende strategisk ramme for 2014-2020 
med klare mål og incitamenter for alle operationelle programmer; opfordrer alle 
involverede parter til at sikre effektiviteten i forbindelse med gennemførelsen af den nye 
lovgivningsmæssige ramme for samhørighedspolitikken;

4. understreger, at et stabilt finanspolitisk og økonomisk – samt lovgivningsmæssigt, 
administrativt og institutionelt – miljø er afgørende for samhørighedspolitikkens 
effektivitet; understreger, at for at opfylde både samhørigheds- og Europa 2020-
målsætningerne skal politikken nøje tilpasses sektorpolitikker og andre EU-
investeringsordninger;

Gennemførelses- og betalingsproblemer

5. udtrykker alvorlig bekymring over den betydelige forsinkelse i gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken 2014-2020, herunder den forsinkede vedtagelse af de 
operationelle programmer, da kun lige over 100 operationelle programmer var vedtaget 
ved udgangen af 2014, samt et efterslæb i betalingerne på ca. 25 mia. EUR for 
programperioden 2007-2013; understreger, at disse forsinkelser underminerer 
samhørighedspolitikkens troværdighed samt effektivitet og bæredygtighed, og sætter 
spørgsmålstegn ved nationale, regionale og lokale myndigheders muligheder for 
effektivt at planlægge og gennemføre de europæiske struktur- og investeringsfonde 
(ESIF) for perioden 2014-2020;

6. understreger, at førnævnte efterslæb under udgiftsområde 1b i EU-budgettet i 
virkeligheden er den vigtigste umiddelbare faktor, der truer gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken, både i det foregående og – fremadrettet – i den nuværende 
programmeringsperiode 2014-2020; gentager, at dette efterslæb mærkes kraftigt blandt 
samhørighedspolitikkens aktører på stedet, nogle gange i meget høj grad; opfordrer 
derfor Kommissionen til at udarbejde en køreplan bestående af en specifik tidsplan med 
konkrete, trinvise politiske tiltag, som bakkes op af særligt udvalgte budgetmidler, med 
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henblik på at reducere, og derefter fjerne, efterslæbet; er overbevist om, at det første mål 
med disse tiltag bør være at gøre 2015 til det år, hvor reduktionen af dette efterslæb 
mærkes på en konkret måde;

7. understreger, at det er bydende nødvendigt at påbegynde gennemførelsen af de 
operationelle programmer, så snart de er vedtaget, med henblik på at maksimere 
resultaterne af investeringerne, stimulere jobskabelsen og øge produktivitetsvæksten, og 
at Kommissionen og medlemsstaterne bør gøre deres yderste for at fremskynde deres 
vedtagelse; kræver, at Kommissionen – samtidig med at den bevarer et højt fokus på 
kvalitet og behovet for at opretholde bekæmpelsen af svig – analyserer alle muligheder 
for at strømline sine interne procedurer for at sikre, at operationelle programmer, der er 
genfremsat efter fristen den 24. november 2014, også tages i betragtning; er klar over, at 
der er to påtænkte scenarier til vedtagelse af de operationelle programmer, der begge 
medfører yderligere forsinkelser, hvad angår opstarten på gennemførelsen:

8. anmoder Kommissionen om, på baggrund af ovenstående, at forelægge Parlamentet de 
foranstaltninger, den påtænker med henblik på at fremme gennemførelsen snarest 
muligt af de operationelle programmer, sammen med den tidsplan, den agter at følge, 
såvel som at gøre rede for betydningen af denne forsinkelse i betalingerne på opstarten 
af de nye operationelle programmer og til at fremkomme med løsninger for at begrænse 
skaderne så meget som muligt, anmoder endvidere om, at Kommissionen i forbindelse 
med rapporten om resultaterne af forhandlingerne, som foreskrives i artikel 16, stk. 3, i 
forordningen om de generelle bestemmelser, analyserer den mulige indvirkning af den 
forsinkede opstart af samhørighedspolitikken 2014-2020 på vækst og arbejdspladser og 
kommer med anbefalinger på grundlag af de opnåede erfaringer;

Samhørighedspolitikken i centrum af intelligente, bæredygtige og inklusive 
investeringer 2014-2020

9. gentager samhørighedspolitikkens oprindelige rolle til fremme af økonomisk, social og 
territorial udvikling og mindske regionale forskelle; understreger, at politikken – i 
sagens natur og i henhold til den oprindelige udformning, som fastsat i traktaten – i sig 
selv bidrager til Unionens målsætninger, navnlig Europa 2020-målene om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst;

10. glæder sig over den nye Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og dens 
potentielle løftestangseffekt; råder de berørte parter til at bygge videre på erfaringerne 
fra gennemførelsen af den europæiske økonomiske genopretningsplan i 2008, navnlig 
med hensyn til intelligente investeringer; opfordrer til koordinering af alle EU-
investeringspolitikker – navnlig samhørighedspolitikken – for at sikre komplementaritet 
og undgå overlapninger; foreslår, at gennemførelsen af denne nye EU-investeringsplan 
bygger videre på erfaringerne fra de tre fælles initiativer Jeremie, Jessica og Jasmine, 
som medførte en stigning i strukturfondenes resultater fra 1,2 mia. EUR i perioden 
2000-2006 til 8,4 mia. EUR i 2007-2012;

11. understreger, at lovgivningen om samhørighedspolitikken giver mulighed for udvidet 
anvendelse af finansielle instrumenter med henblik på at fordoble deres bidrag til 
omkring 25-30 mia. EUR i 2014-2020 ved at udvide deres tematiske 
anvendelsesområde og tilbyde mere fleksibilitet til medlemsstaterne og regionerne; 
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støtter især "SMV-initiativet" med risikodeling og opfordrer Kommissionen til at gøre 
alt for at gøre de finansielle instrumenter let anvendelige og fristende for 
medlemsstaterne og regionerne og således sikre, at fordoblingen opnås på sine egne 
forudsætninger, og at interessenternes ejerskab af dette mål er veletableret;

12. advarer imidlertid om, at EFSI ikke bør undergrave den strategiske sammenhæng og det 
langsigtede perspektiv i programmerne for samhørighedspolitikken; understreger, at en 
omdirigering af strukturfondene ville være kontraproduktiv og sætte deres effektivitet – 
og udviklingen i regionerne – på spil; påpeger, at de finansielle tildelinger til 
medlemsstaterne, der er opnået enighed om under udgiftsområde 1b i den flerårige 
finansielle ramme 2014-2020, ikke kan ændres som reaktion på EFSI's potentielle 
behov; understreger, at selv om der er visse fordele knyttet til udskiftning af tilskud med 
lån, egenkapital eller garantier, skal dette ske med forsigtighed og under hensyntagen til 
regionale forskelle; påpeger, at de regioner, der har størst behov for investeringsstimuli, 
har lav administrations- og absorptionskapacitet;

Effektiv og resultatorienteret samhørighedspolitik 2014-2020

13. understreger betydningen af alle foranstaltninger til at gøre samhørighedspolitikken 
mere effektiv og resultatorienteret;

14. glæder sig over den tematiske koncentration, der støtter investeringer i intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst; fastholder samtidig kravet om en vis fleksibilitet for 
regionerne, afhængig af de lokale og regionale forhold, især i forbindelse med den 
alvorlige krise; opfordrer til en reelt integreret og territorial tilgang til at målrette 
programmer og projekter, der opfylder behovene på stedet;

15. bemærker betydningen af et solidt makroøkonomisk miljø for investeringer i 
samhørighed og hilser ESIF's tilknytning til det europæiske semester velkommen;

16. understreger i denne forbindelse Parlamentets ansvar for at kontrollere; kræver, at 
Kommissionen og Rådet giver fuld, gennemsigtig og rettidig information om kriterierne 
for – og om hele proceduren, der kan udløse – en suspension af ESIF's forpligtelser eller 
betalinger efter artikel 23, stk. 15, i forordningen om de generelle bestemmelser;

17. påpeger, at en forenkling af forvaltningen og procedurerne også vil kunne medføre, at 
fejlprocenterne i gennemførelsen af samhørighedsprogrammerne reduceres; 
understreger, at disse fejl i høj grad stammer fra lovgivning uden for 
samhørighedspolitikken, såsom reglerne for offentlige indkøb og statsstøttereglerne; er 
bekymret over de lave niveauer for udbetaling via finansieringsinstrumenter til 
modtagerne, navnlig i betragtning af målsætningen om at øge brugen af disse 
instrumenter;

Beskæftigelse, SMV'er, ungdom og uddannelse

18. Understreger, at ESIF kunne yde et væsentligt bidrag til at vende de negative sociale 
følger af krisen, og at der for at dette kan ske, bør vælges en integreret tilgang med 
programmering for flere fonde og en mere effektiv koordinering af – og større 
fleksibilitet mellem – fondene for således at give mulighed for en bedre udnyttelse af 
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synergierne mellem især ESF og EFRU; understreger, at investeringer, der finansieres 
af ESF, ikke kan producere optimale resultater, hvis den relevante infrastruktur og 
egnede institutioner ikke er på plads; understreger, at den integrerede og territoriale 
tilgang er særlig vigtig, når det drejer sig om miljø- og energispørgsmål; henleder 
opmærksomheden på, at ESIF effektivt kan understøtte den sociale inklusion og derfor 
bør mobiliseres for at hjælpe integrationen af dårligt stillede og sårbare grupper, såsom 
romaer og handicappede;

19. understreger den centrale rolle, som SMV'er spiller i jobskabelse, intelligent vækst samt 
de digitale og kulstoffattige økonomier; kræver gunstige lovgivningsmæssige rammer, 
der fremmer etableringen og driften af sådanne virksomheder; understreger betydningen 
af at skære ned på de bureaukratiske byrder, der pålægges SMV'er, og lette deres 
adgang til finansiering, samt behovet for at støtte programmer og kurser, der fremmer 
udviklingen af iværksætterfærdigheder;

20. advarer om, at de alarmerende ungdomsarbejdsløshedstal truer med at føre til tabet af en 
hel generation; insisterer på, at det fortsat bør være en topprioritet at fremme 
integrationen af unge på arbejdsmarkedet, og at integreret brug af ESF og EFRU kan 
yde et væsentligt bidrag til at virkeliggøre dette; mener, at der bør vælges en mere 
resultatorienteret tilgang i denne forbindelse med henblik på at sikre den mest effektive 
udnyttelse af de tilgængelige ressourcer;

Forvaltning af politikken

21. understreger, at samhørighedspolitikken skal gennemføres i en ånd af velfungerende 
flerniveaustyring, kombineret med en effektiv struktur til at reagere på anmodninger fra 
borgere og virksomheder, og med gennemsigtige og innovative offentlige indkøb, 
hvilket alt sammen er afgørende at styrke politikkens virkning; understreger i denne 
forbindelse, at uanset betydningen af beslutninger, der træffes på EU-plan og i 
medlemsstaterne, har de lokale og regionale myndigheder ofte det primære 
administrative ansvar for offentlige investeringer, og at samhørighedspolitikken er et 
afgørende redskab, hvormed disse myndigheder kan spille en central rolle i EU; 
understreger, at dette niveau af ansvar bør tages i betragtning, i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet;

22. anbefaler, at ressourcer og viden i forbindelse med samhørighedspolitikken anvendes til 
at styrke de offentlige myndigheders administrative kapacitet i væsentlig grad, navnlig 
på lokalt og regionalt niveau, således at deres evne til at tilbyde tjenester af høj kvalitet 
til offentligheden forbedres, bl.a. gennem øget anvendelse af ny teknologi og indførelse 
af mere strømlinede procedurer; opfordrer Kommissionen til at fastsætte former for 
administrativ bistand i vigtige spørgsmål, såsom at opstille mål for initiativer, vurdere 
resultaterne ved hjælp af passende indikatorer og bestemme de næste skridt, der skal 
tages, for at hjælpe med at etablere en administrativ kultur, der er baseret på 
overvågning og evaluering i hele EU; finder det vigtigt at sikre bistand til de lokale og 
regionale myndigheder om de innovative finansielle instrumenter, som er afgørende for 
at øge ressourcer og investeringer, og om offentlige indkøb, som i stigende grad bør 
tjene som den offentlige administrations værktøj til at anspore innovation og kreativitet;

23. er overbevist om, at adfærdskodeksen for partnerskab vil styrke deltagelsen i 
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programmerne i regionerne, i både form og indhold, og har en fundamental rolle at 
spille i at øge samhørighedspolitikkens effekt og konsolidere dens virkning;

Det territoriale aspekt

24. bemærker med bekymring den relative mangel på en territorial tilgang, og navnlig 
henvisningerne til grænseoverskridende samarbejde, i den sjette samhørighedsrapport; 
påpeger, at inddragelsen af grænseoverskridende aspekter ville have haft en berigende 
effekt, for så vidt angår f.eks. infrastruktur, arbejdsmarked og mobilitet, miljø, 
vandforbrug og -bortskaffelse, affaldshåndtering, sundhedspleje, forskning og 
udvikling, turisme, offentlige tjenesteydelser og styreformer, da alle disse områder 
omfatter bemærkelsesværdige grænseoverskridende elementer og potentiale; er 
overbevist om, at i programmeringsperioden 2014-2020 vil europæiske grænseregioners 
og grænseoverskridende regioners evner til at håndtere krisen, ved at blive mere 
intelligente, mere inklusive og mere bæredygtige, blive forbedret betydeligt;

25. bifalder indførelsen af nye redskaber til at integrere koordineringen af de berørte parter 
og EU-politikkerne og fokusere investeringerne på de reelle behov på stedet, såsom 
integrerede territoriale investeringer og lokale udviklingsinstrumenter, som styres af 
lokalsamfundet; peger på betydningen af at vedtage redskaber til vurdering af 
politikkernes territoriale virkninger, hvis hovedformål er at overveje EU-politikkernes 
territoriale virkninger på de lokale og regionale myndigheder og at lægge større vægt på 
denne virkning i lovgivningsprocessen; opfordrer til en overordnet integreret EU-
investeringsstrategi og en styrkelse af EU's territoriale dagsorden 2020, som blev 
vedtaget under det ungarske formandskab i 2011, og som formandskaberne i 2015 
ifølge planerne skulle evaluere; er af den opfattelse, at der især bør lægges vægt på at 
styrke små og mellemstore byområders rolle inden for rammerne af en EU-dagsorden 
for byerne;

26. bifalder ikke desto mindre, at bymæssige spørgsmål er fremhævet i rapporten, i 
betragtning af byernes betydning i den globaliserede økonomi og deres potentielle 
effekt med hensyn til bæredygtighed; noterer sig europæiske regioners og byers 
engagement i at gennemføre overgangen til grønnere vækst, således som det kommer til 
udtryk ved Borgmesteraftalen; foreslår, at de store forskelle i udviklingen mellem land- 
og byområder også behandles på behørig vis;

27. opfordrer til større respekt for artikel 174 TEUF om territorial samhørighed, især i 
landdistrikterne, med særlig vægt på den vigtige forbindelse mellem 
samhørighedspolitikken og udvikling af landdistrikter, navnlig med hensyn til områder i 
en industriel overgangsproces og områder, der lider af alvorlige permanente 
naturbetingede eller demografiske ulemper, såsom de nordligste tyndt befolkede 
områder samt øer, grænseområder og bjergområder; anbefaler, at der også tages hensyn 
til andre demografiske udfordringer, som har en stor indvirkning på regioner, såsom 
affolkning, en aldrende befolkning og stærkt spredte befolkninger; anmoder 
Kommissionen om at være særlig opmærksom på de geografisk og demografisk dårligst 
stillede områder, når samhørighedspolitikken gennemføres;

28. Er af den opfattelse, at sjette samhørighedsrapport ikke er tilstrækkelig opmærksom på 
europæisk territorialt samarbejde, med tanke på at det har været et fuldgyldigt mål for 
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samhørighedspolitikken siden programperioden 2007-2013; minder om potentialet i den 
europæiske gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), ikke kun som et instrument til 
forvaltning af grænseoverskridende styring, men også som et middel til at bidrage til en 
fuldstændig integreret territorial udvikling;

29. opfordrer til tættere samordning af samhørighedspolitikken og EU's naboskabspolitik 
samt til bedre vurdering og formidling af resultaterne af projekterne;

Samhørighedspolitikken i det langsigtede perspektiv

30. minder på baggrund af ovenstående om, at det er nødvendigt at tilføre debatten om EU's 
samhørighedspolitik en ny dynamik; erklærer, at Europa-Parlamentets valgår 2019 vil 
være afgørende, da det til den tid nyvalgte Parlament og den nye Kommission vil skulle 
beskæftige sig med afslutningen af Europa 2020-strategien og en kommende ny FFR 
samt forberede nye regler for samhørighedspolitikken; bemærker, at debatten om 
samhørighedspolitikken skal tage hensyn til det alvorlige tidspres og forsinkelserne i 
begyndelsen af den nuværende programmeringsperiode;

31. understreger den afgørende betydning af administrativ kapacitet; opfordrer de politiske 
beslutningstagere på alle forvaltningsniveauer til at favorisere målrettet teknisk bistand 
til gennemførelsen af samhørighedspolitikken i almindelighed og til den udvidede 
anvendelse af finansielle instrumenter kombineret med ESIF i særdeleshed;

32. opfordrer til regelmæssige møder i Rådet, der skal afholdes med ministrene for 
samhørighedspolitikken, for at imødekomme behovet for at overvåge og reagere på de 
konstante udfordringer, som den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU 
står over for;

°

° °

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Sagsforløb

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Europa-Kommissionen 
hvert 3. år præsentere en samhørighedsrapport "om fremskridtene i forbindelse med 
virkeliggørelsen af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ...ˮ. Offentliggørelsen 
af det sjette samhørighedsrapport blev forsinket på grund af vedtagelsen af den nye 
lovgivningsmæssige ramme for samhørighedspolitikken 2014-2020; dens traditionelle 
struktur er ændret og afspejler nu Europa 2020-strategien.

Resultater og udfordringer for samhørighedspolitikken i forbindelse med den 
økonomiske og finansielle krise

Når man ser tilbage, viser sjette samhørighedsrapport, at samhørighedspolitikken i løbet af 
programmeringsperioden 2007-2013 har dæmpet virkningerne af den kraftige nedgang i de 
offentlige investeringer, der er helt oppe på – 60 % i nogle medlemsstater med et EU-
gennemsnit på – 20 %. Samhørighedsinvesteringer har givet regionerne stabilitet ved at sikre 
strømmen af midler, da de nationale offentlige og private investeringer faldt – eller endda 
ophørte. Imidlertid er de regionale forskelle for nylig blevet større, og de 
beskæftigelsesmæssige gevinster, der var opnået siden 2000, såvel som konkurrenceevnen gik 
tabt i flere medlemsstater, især i de sydlige medlemsstater.

Når man ser frem, peger rapporten på de centrale mål for samhørighedsinvesteringerne i 
2014-2020: energieffektivitet, beskæftigelse og SMV'er – områder, hvor potentialet for at 
skabe varige job faktisk er lovende. Det er vigtigt for ordføreren at understrege, at 
samhørighedspolitikkens og dens instrumenters oprindelige rolle, som defineret i traktaten, i 
sagens natur gør det til den vigtigste investeringspolitik at fremme en intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst i hele EU. Samhørighedspolitikken kan således ikke blot betragtes som et 
instrument for andre sektorstrategier. Tværtimod giver dens langsigtede integrerede tilgang på 
flere myndighedsniveauer væsentlig merværdi til gennemførelse og ejerskab af EU-
foranstaltninger, som en rent sektorbestemt politik ikke kan levere.

På denne baggrund, glæder ordføreren sig over den nye EU-investeringsplan for Europa, der 
kan supplere struktur- og samhørighedsfondenes investeringer. Erfaringerne fra 
samhørighedspolitikkens fælles initiativer med finansielle instrumenter, såsom Jeremie, kunne 
være nyttige, da den øgede brug af finansielle instrumenter er kernen i denne nye 
investeringsplan. Imidlertid skal det samtidig klart fremgå, at hverken budgettet eller den 
langsigtede strategiske programmering af samhørighedspolitikken på nogen måde må blive 
negativt påvirket af dette nye investeringsinitiativ, da dette ville bringe ikke kun udviklingen i 
regionerne i fare, men også effektiviteten af de 350 mia. EUR, der er afsat til 
samhørighedspolitikkens investeringer til regional udvikling i 2014-2020. Faktisk skal det 
tages i betragtning, at de regioner, der har størst behov for investeringsstimuli, ofte er dem 
med lavere administrations- og absorptionskapacitet, som ikke vil være kvalificeret til den nye 
investeringsplan.

Effektiv og resultatorienteret samhørighedspolitik
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De nye foranstaltninger til at gøre samhørighedspolitikken mere effektiv og resultatorienteret 
omfatter tematisk koncentration, især på innovation, digitale og kulstoffattige økonomier, 
uddannelse og støtte til SMV'er. Ordføreren kræver en vis fleksibilitet for regionerne, 
afhængig af de lokale og regionale forhold, især med tanke på den alvorlige krise. En 
kontinuerlig indsats for at forenkle procedurerne og begrænse bureaukratiet er nødvendige for 
at øge tilgængelighed og absorption af midlerne og for at holde fejlprocenten – der ofte 
skyldes komplekse regler om offentlige indkøb og statsstøtte snarere end 
samhørighedsreglerne – på det lavest mulige niveau.

Tilknytningen til det europæiske semester og de landespecifikke henstillinger kan også 
bidrage til at gøre samhørighedsinvesteringer mere effektive. Europa-Parlamentets afgørende 
rolle i at granske hele proceduren, som kunne udløse en suspension af ESIF's forpligtelser 
eller betalinger, bør fremhæves i denne sammenhæng. Ordføreren kræver, at artikel 23, stk. 
15, i forordningen om de generelle bestemmelser, som indeholder bestemmelser om 
gennemsigtighed og rettidig underretning af Parlamentet, Kommissionen og Rådet, 
overholdes fuldt ud.

Beskæftigelse, SMV'er, ungdom og uddannelse

Ifølge artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union er fuld beskæftigelse og sociale 
fremskridt blandt EU's mål, og EU 2020-strategien fastlægger som mål, at 75 % af de 20-64-
årige er i beskæftigelse senest i 2020. Med udbruddet af krisen synes dette mål dog at være 
sværere at opnå, idet arbejdsløsheden i EU har været over 9,5% siden begyndelsen af 2010 og 
er over 15 % i mange medlemsstater, selv i 2014.

Situationen for de unge er særligt bekymrende for beskæftigelsen – i andet kvartal af 2014 var 
ungdomsarbejdsløsheden i EU på 21,7 %, mere end dobbelt så høj som 
arbejdsløshedsprocenten for voksne (9,0 %), hvilket betyder, at over fem millioner mennesker 
under 25 var arbejdsløse i EU-28-området i denne periode. Antallet af unge europæere 
(mellem 15 og 24), som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET) er også 
uacceptabelt højt.

Den støtte, som samhørighedspolitikken yder til små og mellemstore virksomheder er også 
meget vigtig, da SMV'er fungerer som rygraden i EU's vækst og beskæftigelse, idet de står for 
85 % af nettovæksten i beskæftigelsen i perioden 2002-2010. Med henblik på at alt dette, vil 
synergien mellem strukturfondene og programmet for virksomheders konkurrenceevne og 
SMV'er (COSME) og Horisont 2020-rammeprogrammet blive forhøjet i perioden 2014-2020 
gennem strategier for intelligent specialisering på regionalt plan.

Gennemførelses- og betalingsproblemer

Ordføreren minder om, at i henhold til forordningen om de generelle bestemmelser skulle 
partnerskabsaftalerne senest være vedtaget inden udgangen af august 2014, og de 
operationelle programmer inden udgangen af januar 2015. Der er imidlertid en klar 
forsinkelse i programmeringsprocessen, da kun lige over 100 operationelle programmer var 
vedtaget ved udgangen af 2014. Der forventes to scenarier for vedtagelsen af programmerne, 
som begge indebærer yderligere forsinkelser med hensyn til opstarten af gennemførelsen, 
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navnlig: i) en procedure for fremførsel af de programmer, som anses for "at være klar til 
vedtagelse" inden den 31. december 2014, og ii) ombudgettering af de midler, der ikke blev 
anvendt i 2014, til de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), hvilket indebærer en 
teknisk revision af den flerårige finansielle ramme (FFR) for de programmer, som anses for 
"ikke at være klar til vedtagelse" inden udgangen af 2014.

Ifølge den tidsplan, som Kommissionen har forelagt, kan de operationelle programmer i 
henhold til proceduren for fremførsel vedtages mellem 15. februar og 31. marts 2015 og i 
henhold til proceduren for ombudgettering efter 1. maj 2015. Parlamentet gav udtryk for 
alvorlig bekymring over den betydelige forsinkelse i gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 og understreger, at disse forsinkelser 
udfordrer nationale, regionale og lokale myndigheders kapacitet til at planlægge effektivt og 
gennemføre ESIF for perioden 2014-2020. Ordføreren deler denne bekymring. Han anmoder 
derfor Kommissionen om at forelægge Parlamentet foranstaltninger med henblik på at 
fremme gennemførelsen snarest muligt af de operationelle programmer, sammen med den 
tidsplan, den agter at følge.

Ud over forsinkelsen i gennemførelsen for programperioden 2014-2020 står 
samhørighedspolitikken over for et efterslæb i betalingerne på ca. 25 mia. EUR for 
programmeringsperioden 2007-2013. Kommissionen opfordres derfor også til at gøre rede for 
betydningen af denne forsinkelse i betalingerne på starten af de nye operationelle programmer 
og til at fremkomme med løsninger for at begrænse skaderne så meget som muligt.

Samhørighedspolitikken forventes at bidrage til at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse, 
men det tilbagevendende problem med betalingsefterslæb, som fører til forsinkede betalinger, 
hvilket forhindrer gennemførelsen af programmerne og lægger en byrde på støttemodtagernes 
og medlemsstaternes budget, er ikke acceptabelt. Budgetdisciplin betyder ikke at spilde 
offentlige midler, men det betyder også at betale regninger til tiden. Ordføreren mener derfor, 
at denne del af problemet er den mest udfordrende og mest presserende.

Forvaltningsspørgsmål

Ressourcer og viden i forbindelse med samhørighedspolitikken bør anvendes til at styrke de 
offentlige myndigheders administrative kapacitet i væsentlig grad, navnlig på lokalt og 
regionalt niveau, således at deres evne til at tilbyde tjenester af høj kvalitet til offentligheden 
forbedres, bl.a. gennem øget anvendelse af ny teknologi og indførelse af mere strømlinede 
procedurer. Det er vigtigt at sikre bistand til de lokale og regionale myndigheder om de 
innovative finansielle instrumenter, som er afgørende for at øge ressourcer og investeringer, 
og om offentlige indkøb, som i stigende grad bør tjene som den offentlige administrations 
værktøj til at anspore innovation og kreativitet.

Ordføreren understreger, at adfærdskodeksen for partnerskab vil styrke deltagelsen i 
programmerne i regionerne, i både form og indhold, og har en fundamental rolle at spille i at 
øge samhørighedspolitikkens effekt og konsolidere dens virkning.

Det territoriale aspekt

Den sjette samhørighedsrapport benytter ikke lejligheden til at forklare de problemer og 
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muligheder, der er, især for grænseoverskridende samarbejde, da de kun beskrives kort; 
resultaterne heraf præsenteres slet ikke. Endvidere mangler de kvalitative aspekter helt – med 
få undtagelser – selv om teksten giver muligheder nok for at tage dem i betragtning (se 
specifikke kasser om enkelte emner/områder såsom byer samt hav- og fjernområder). 
Endvidere, fra en tematisk og kvalitativ synsvinkel, ville inddragelse af grænseoverskridende 
aspekter have haft en berigende effekt på indholdet af flere kapitler, som for eksempel 
infrastruktur, arbejdsmarked og mobilitet, miljø, vandforbrug og -bortskaffelse, 
affaldshåndtering , sundhedspleje, forskning og udvikling, turisme, offentlige tjenesteydelser 
og styreformer. Alle disse områder omfatter bemærkelsesværdige grænseoverskridende 
elementer og potentiale. Ordføreren er af den opfattelse, at det europæiske territoriale 
samarbejde (ETC) kan yde et vigtigt bidrag til europæisk integration.

Sidst men ikke mindst hænger disse overvejelser sammen med spørgsmålene vedrørende ETC 
og instrumentet for den europæiske gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). ETC's 
komponent for grænseoverskridende samarbejde påvirker især samhørigheden i 
grænseoverskridende regioner. Ordføreren foreslår derfor, at samhørighedsrapporten fremover 
indeholder en evaluering af samhørigheden i grænseoverskridende regioner i Europa 
omfattende en analyse af de væsentligste problemer og en vurdering af de operationelle 
programmers følgevirkninger for det grænseoverskridende samarbejde. Der bør i højere grad 
lægges vægt på dette instrument, som fremmer samarbejde og erfaringsudveksling mellem 
forvaltningerne i de forskellige medlemsstater, og hvis sigte er et forvaltningssystem, som i 
stigende grad bygger på fælles værdier og fremgangsmåder. I denne forbindelse bør også 
samhørighedspolitikkens eksterne dimension tages i betragtning.

Samhørighedspolitikken i det langsigtede perspektiv

Ordføreren vil gerne lægge særlig vægt på samhørighedspolitikkens fremtid efter 2020. Med 
tanke på at gennemførelsen af samhørighedspolitikken 2014-2020 kun lige er påbegyndt, og 
politikken allerede oplever problemer på grund af den sene vedtagelse af programmerne, er 
det nødvendigt at fokusere på den korrekte gennemførelse af samhørighedspolitikken 2014-
2020. Imidlertid må det ikke glemmes, at i 2019 skal mange vigtige spørgsmål behandles på 
samme tid – det til den tid nyvalgte Parlament og den nye Kommission vil skulle beskæftige 
sig med afslutningen af Europa 2020-strategien og en kommende ny FFR samt forberede nye 
regler for samhørighedspolitikken efter 2020, for blot at nævne nogle få. I betragtning af det 
alvorlige tidspres opfordrer ordføreren til allerede nu at tænke over samhørighedspolitikken 
efter 2020 med henblik på at sætte samfund og borgere i centrum for samhørighedspolitikken 
efter 2020 og realisere deres fælles velfærd, baseret på velfærd for den enkelte.


