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Initiativbetænkningens formål og anvendelsesområde

Dette arbejdsdokument danner grundlag for drøftelser vedrørende initiativbetænkningen om 
EU-medlemsstaternes evne til at sikre en effektiv og rettidig start på den nye programperiode 
for samhørighedspolitikken. 

Forberedelserne i forbindelse med udarbejdelsen af betænkningen vil omfatte drøftelser med 
eksperter i REGI-Udvalget den 23. september. Ordføreren har afholdt møder med 
Kommissionen og Regionsudvalget og vil ligeledes fastsætte et møde med repræsentanter fra 
medlemsstaterne. Der vil desuden blive udarbejdet et notat med henblik på at få input fra en 
række medlemsstater om, hvor langt de er kommet i forberedelserne af gennemførelsen af den 
nye samhørighedspolitik. Der vil blive udarbejdet et udkast til betænkning efter disse 
indledende drøftelser.

Ordføreren vil i forbindelse med disse drøftelser gerne invitere REGI-Udvalgets medlemmer 
og ligeledes eksterne interessenter med en interesse i emnet til at bidrage til udarbejdelsen af 
denne initiativbetænkning. Ordføreren vil på grundlag af drøftelserne om emnet fremsætte en 
række henstillinger i den endelige betænkning.

Dette arbejdsdokument vil redegøre for initiativbetænkningens fokusområde og vil fremhæve 
nogle særlige punkter for videre drøftelser. 

Baggrund

Den Europæiske Union står over for vanskelige økonomiske og sociale udfordringer, idet 
medlemsstaterne og regionerne kæmper for at få økonomien tilbage på sporet og komme ud af 
krisen. Samhørighedspolitikkens midler kan i en tid præget af økonomisk usikkerhed udgøre 
et værdifuldt bidrag til at hjælpe medlemsstaterne og regionerne med at skabe beskæftigelse, 
øge konkurrenceevnen og fremme bæredygtig vækst. 

Samhørighedspolitikken har været et effektivt middel i forbindelse med målet om at mindske 
forskellene mellem EU's regioner gennem fremme af europæisk integration via investeringer i 
infrastruktur, beskæftigelse og virksomheder i foregående programperioder. 

Reform af samhørighedspolitikken

Den løbende reform har til formål at styrke samhørighedspolitikkens rolle som EU's vigtigste 
offentlige investeringspolitik, som er udformet med henblik på at skabe stabil og inklusiv 
vækst. 

Samhørighedspolitikken er tilpasset EU's langsigtede budget, den flerårige finansielle ramme 
(FFR), som dækker syv år. Da den nuværende FFR nærmer sig sin afslutning i 2013, og en ny 
ramme for 2014-2020 næsten er på plads, bliver bestemmelserne om samhørighedspolitikken 
ligeledes revideret. 

Det litauiske formandskab har bekræftet sit tilsagn om at afslutte forhandlingerne om 
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lovpakken for programperioden 2014-2020 så hurtigt som muligt, og dermed kan 
afstemningen i Europa-Parlamentet forhåbentlig finde sted i efteråret 2013. Kommissionen 
kan herefter indgå nationale partnerskabsaftaler og oprette operationelle programmer, således 
at midlerne kan tildeles hurtigst muligt.

Forhandlingerne mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen har medført en lang række 
ændringer til den fremtidige lovgivning om samhørighedspolitikken, der beskrives i dette 
arbejdsdokument. Det er lykkedes Parlamentet at forhandle sig frem til mange vigtige 
forbedringer til pakken, herunder øget lokal og regional inddragelse i planlægnings- og 
gennemførelsesfaserne samt større fleksibilitet og fokus på miljøspørgsmål. 

Vigtige diskussionspunkter 

Det er på nuværende tidspunkt tydeligt, at medlemsstaterne befinder sig på vidt forskellige 
stadier. Visse medlemsstater gør store fremskridt og vil i den nærmeste fremtid kunne 
forelægge deres partnerskabsaftaler og operationelle programmer for Kommissionen, mens 
andre er længere bagud i processen.

Årsagerne hertil kan være mange. For de medlemsstater, der er langt fremme i 
forberedelserne, vil det i udkastet til betænkning blive undersøgt, hvilke fastlagte strukturer 
der har gjort det muligt for dem at nå til dette stadie. For så vidt angår de medlemsstater, der 
ikke har gjort så hurtige fremskridt, vil udkastet til betænkning koncentrere sig om de 
flaskehalse og problemer, som disse forvaltningsorganer er stødt på. 

Forklaringen på de fremskridt, der er gjort, kan bero på mange faktorer, og udkastet til 
betænkning vil undersøge en række af disse, herunder:

Erfaringer fra perioden 2007-2013

Medlemsstaterne agter i programperioden 2014-2020 at bygge videre på de gode resultater fra 
den foregående periode og samtidig undersøge de mangler og vanskeligheder, som de er stødt 
på. Medlemsstaterne vil have foretaget en analyse af det foregående program, og resultatet 
heraf vil komme til at lægge til grund for forberedelsesfaserne. Visse medlemsstater vil 
sandsynligvis vælge en helt anden tilgang end den foregående finansieringsperiode, hvilket 
kan medføre, at fremlæggelsen af partnerskabsaftaler og operationelle programmer forsinkes.

Forvaltningsramme

Størrelsen, den administrative kapacitet og den organisatoriske struktur kan variere i de 
forskellige medlemsstater. Selv om det forberedende arbejde i mange medlemsstater kan være 
stærkt påvirket af lokale og regionale aktører, kan kapaciteten på subnationalt niveau være 
begrænset i andre lande. Visse medlemsstater kan nedsætte et politisk udvalg eller organ til 
specifikt at undersøge forberedelsesfasen af den næste periode for samhørighedspolitikken. 

Den politiske sammenhæng eller økonomiske situation i medlemsstaterne

Svære økonomiske omstændigheder eller udfordrende politiske ændringer vil få indvirkning 
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på de fremskridt, der er gjort i hver medlemsstat. Politiske og økonomiske vanskeligheder kan 
betyde, at prioriteterne ændrer sig, og at samhørighedspolitikken bliver et endnu vigtigere 
investeringsværktøj i flere medlemsstater.

Bottom-up- eller top-down-tilgang

Det øgede fokus på partnerskab i de nye bestemmelser har til formål at forbedre 
samhørighedspolitikkens effektivitet og samlede succes. Visse medlemsstater vil vælge en 
bottom-up-tilgang med bred inddragelse af subnationale aktører, mens andre vil foretrække en 
top-down-approach, der omfatter nationale strategier. 

Forhandlinger om forordningen om fælles bestemmelser 

Forordningen for 2013-2020 udgør en styrket og mere integreret tilgang til 
samhørighedspolitikkens midler, der er blevet anset som en kærkommen forbedring. Øget 
integration vil bringe samhørighedspolitikken tættere på borgerne, hvilket vil sikre, at 
midlerne anvendes til at løse Europas langsigtede sociale og økonomiske udfordringer. 
Formålet med en mere samordnet tilgang til finansieringsprogrammerne er at sikre, at 
projekterne har større indvirkning og frembringer konkrete resultater. 

Forståelse for og tilpasning til disse ændringer kan føre til en vis forsinkelse i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler og operationelle programmer. 

En række af de vigtigste ændringer beskrives nedenfor:

 Den fælles strategiske ramme (FSR)
FSR indeholder fælles retningslinjer for alle EU-fonde (EFRU, ESF, 
Samhørighedsfonden, ELFUL og EHFF) for at udarbejde en mere sammenhængende og 
samordnet tilgang med henblik på at maksimere effektiviteten af disse fonde.

 Forenkling
En forenklet tilgang på alle stadier i programplanlægningsprocessen er særdeles 
nødvendig og hilses generelt velkommen. Foranstaltninger, som har til formål at forenkle 
processen fra projektudvælgelse til projektgennemførelse for ansøgere og 
forvaltningsmyndigheder, udgør en vigtig og overordnet del af de nye bestemmelser. 

 Tematisk koncentration
Gennem tematisk koncentration om en begrænset række målsætninger kan 
samhørighedspolitikken harmoniseres med Europa 2020-målene. Det er vigtigt at have en 
fleksibel tilgang til dette initiativ. 

 Partnerskabsaftaler
Partnerskabsaftalerne, som indgås mellem Kommissionen og medlemsstaterne, vil 
fastlægge de nationale regeringers forpligtelser og prioriteter for at kunne gennemføre 
Europa 2020-strategien. Det er vigtigt, at lokale og regionale myndigheder samt andre 
organisationer inddrages i alle faser af planlægningen og gennemførelsen.

 Konditionaliteter 
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Selv om der allerede findes konditionalitetsforanstaltninger i samhørighedspolitikken, vil 
den næste programperiode have til at formål at øge effektiviteten af finansieringen ved 
gøre finansieringen betinget af, at visse kriterier overholdes. De politiske, finansielle og 
administrative virkninger af disse konditionalitetsbestemmelser har været genstand for 
mange drøftelser under reformprocessen. 

 Finansielle instrumenter
Den øgede anvendelse af finansielle instrumenter som foreslået i den nye lovgivning vil 
fremme større offentlige og private investeringer i en tid, hvor ressourcerne er 
begrænsede. Finansielle instrumenter vil ved at bygge videre på deres anvendelse i 
foregående finansieringsperioder under samhørighedspolitikken kunne understøtte 
investeringer gennem f.eks. lån og garantier og opfordre til en større indsats for at sikre 
bedre resultater.

Ordføreren ser frem til at drøfte dette arbejdsdokument og hilser bidrag fra 
medlemsstaterne og andre aktører velkommen i forbindelse med udarbejdelsen af 
udkastet til betænkning. 


