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Initiativbetänkandets syfte och omfattning

Detta arbetsdokument utgör grunden för en diskussion om ett initiativbetänkande om 
EU-medlemsstaternas beredskap att effektivt och i rätt tid inleda den nya programperioden 
inom sammanhållningspolitiken. 

Inför utarbetandet av betänkandet kommer en diskussion med experter att hållas i 
REGI-utskottet den 23 september. Föredraganden har haft möten med kommissionen och 
Regionkommittén och kommer även att organisera möten med representanter från 
medlemsstater. Dessutom kommer ett pm att sammanställas för att kunna få information från 
fler medlemsstater om hur långt de har kommit i förberedelserna inför den nya 
sammanhållningspolitiken. Ett förslag till betänkande kommer att tas fram efter denna 
inledande diskussion.

I samband med denna diskussion vill föredraganden även uppmana REGI-utskottets 
ledamöter och andra som är intresserade av ämnet att komma med synpunkter till 
initiativbetänkandet. I det slutliga betänkandet ämnar föredraganden även att använda 
diskussionerna i frågan som underlag för sina rekommendationer.

Syftet med detta arbetsdokument är att peka på några fokuspunkter i initiativbetänkandet och 
understryka vissa punkter för ytterligare diskussion. 

Bakgrund

EU står inför stora ekonomiska och sociala utmaningar där medlemsstater och regioner 
kämpar med att få ekonomin på rätt köl och ta sig ur krisen. I en tid av ekonomisk osäkerhet 
kan medel från sammanhållningspolitiken utgöra ett viktigt bidrag för att hjälpa 
medlemsstater och regioner att skapa arbetstillfällen, öka konkurrenskraften och främja en 
hållbar tillväxt. 

Sammanhållningspolitiken har varit ett effektivt sätt att minska skillnaderna mellan EU:s 
regioner och främja europeisk integration genom investeringar i infrastruktur, arbetstillfällen 
och företag under tidigare programperioder. 

Reformering av sammanhållningspolitiken

Syftet med den pågående reformen är att stärka sammanhållningspolitikens roll som EU:s 
viktigaste sätt att genomföra offentliga investeringar som ska ge en stabil tillväxt för alla. 

Sammanhållningspolitiken följer tidsmässigt EU:s långtidsbudget, den fleråriga budgetramen, 
som omfattar sju år. Den nuvarande budgetramen avslutas efter 2013 och överenskommelsen 
om en ny ram för 2014–2020 är nästan klar, samtidigt ses även bestämmelserna om 
sammanhållningspolitiken över. 

Det litauiska ordförandeskapet har bekräftat sitt åtagande om att avsluta förhandlingarna om 
ett lagstiftningspaket för programperioden 2014–2020 så snart som möjligt, och därmed kan 
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förhoppningsvis en omröstning i Europaparlamentet äga rum under hösten 2013. Därefter kan 
kommissionen ingå nationella partnerskapsavtal och inrätta operativa program så att medlen 
kan tilldelas så snart som möjligt.

Förhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen har medfört en rad förändringar 
till den framtida sammanhållningspolitiken, vilka beskrivs i detta arbetsdokument. 
Parlamentet har lyckats förhandla fram en rad viktiga förbättringar till paketet, däribland ett 
ökat lokalt och regionalt deltagande i planerings- och genomförandefasen, större flexibilitet 
och fokus på miljöfrågor. 

Viktiga diskussionspunkter 

Det är uppenbart att medlemsstaterna har kommit olika långt i förberedelserna. Vissa gör 
stora framsteg och kommer snart att kunna lägga fram sina partnerskapsavtal och operativa 
program för kommissionen, medan andra inte har kommit lika långt i processen.

Det finns en rad skäl till detta. För de medlemsstater som ligger väl till i förberedelserna 
kommer förslaget till betänkande att innehålla en analys av de strukturer som bidrog till 
framstegen, medan fokus för de medlemsstater som inte har nått lika långt kommer att ligga 
på flaskhalsar och problem som förvaltningarna har ställts inför. 

Framstegen kan bero på en rad olika faktorer och i förslaget till betänkande kommer en del av 
dessa att tas upp, bland annat följande:

Lärdomar från perioden 2007–2013

Under programperioden 2014–2020 kommer medlemsstaterna att försöka bygga vidare på 
framgångarna från den föregående perioden och även åtgärda eventuella brister eller 
svårigheter som de har stött på. Medlemsstaterna kommer att ha genomfört en analys av det 
tidigare programmet och resultatet av denna kommer att ligga till grund för förberedelserna. 
Det är troligt att vissa medlemsstater kommer att välja helt andra metoder än under den 
tidigare budgetperioden, vilket kan leda till att partnerskapsavtalen och de operativa 
programmen försenas.

Förvaltningsram

Storlek, administrativ kapacitet och organisationsstruktur kan variera i de olika 
medlemsstaterna. Förberedelserna i många medlemsstater kan komma att påverkas kraftigt av 
lokala och regionala aktörer, samtidigt kan kapaciteten på subnationell nivå vara begränsad i 
andra länder. En del medlemsstater kan inrätta en politisk kommitté eller ett organ som 
specifikt ska granska förberedelsefasen av den kommande sammanhållningspolitiken. 

Det politiska sammanhanget eller den ekonomiska situationen i medlemsstaterna

Svåra ekonomiska omständigheter eller politiska utmaningar kommer att ha en effekt på de 
framsteg som görs i respektive medlemsstat. Politiska och ekonomiska svårigheter kan 
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innebära att prioriteringarna ändras och att sammanhållningspolitiken blir ett allt viktigare 
investeringsverktyg i flera medlemsstater.

Nedifrån och upp eller uppifrån och ned

Den ökade fokuseringen på partnerskap i de nya bestämmelserna har som syfte att förbättra 
effektiviteten och den allmänna framgången av sammanhållningspolitiken. En del 
medlemsstater kommer att välja att börja nedifrån och inkludera subnationella aktörer, medan 
andra föredrar att börja uppifrån och ta fram nationella strategier. 

Förhandlingarna om gemensamma bestämmelser 

Förordningen för 2013–2020 utgör ett starkare och mer integrerat synsätt på finansieringen 
inom sammanhållningspolitiken, vilket har ansetts vara en välkommen förbättring. Ökad 
integrering kommer att föra sammanhållningspolitiken närmare medborgarna, vilket medför 
att medlen riktas mot Europas långsiktiga sociala och ekonomiska utmaningar. Syftet med en 
mer samordnad strategi för finansieringsprogrammen är att se till att projekten får större effekt 
och ger tydliga resultat.     

Förståelse för och anpassning till dessa förändringar kan leda till förseningar i förberedelserna 
av partnerskapskontrakten och de operativa programmen. 

En del av de viktigaste förändringarna beskrivs nedan:

 Den gemensamma strategiska ramen
Den gemensamma strategiska ramen innehåller gemensamma riktlinjer för alla EU-fonder 
(Eruf, ESF, Sammanhållningsfonden, EJFLU och EHFF) för att skapa en enhetligare och 
mer samordnad strategi för att maximera effektiviteten i dessa medel.

 Förenkling
En förenklad metod i alla steg av programplaneringsprocessen behövs och välkomnas. 
Åtgärder som syftar till att förenkla processen från projekturval till projektgenomförande 
för alla sökande och förvaltningsmyndigheter utgör en viktig och övergripande del av de 
nya bestämmelserna. 

 Tematisk koncentration
Genom tematisk koncentration på ett begränsat antal mål kan man harmonisera 
sammanhållningspolitiken med Europa 2020-målen. Det är viktigt att ha ett flexibelt 
synsätt på detta initiativ. 

 Partnerskapsavtal
Partnerskapsavtalen, som avtalas mellan kommissionen och medlemsstaterna, kommer att 
innehålla de nationella myndigheternas åtaganden och prioriteringar för att uppfylla 
Europa 2020-strategin. Det är viktigt att lokala och regionala myndigheter och andra 
organisationer deltar i alla delar av planeringen och genomförandet.
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 Villkorlighet 
Redan nu finns det visserligen villkor kopplade till sammanhållningspolitiken, men under 
nästa programperiod kommer man att försöka öka finansieringseffektiviteten genom att 
villkora medlen mot att vissa kriterier uppfylls. Den politiska, ekonomiska och 
administrativa effekterna av dessa villkor har varit föremål för stora diskussioner under 
reformprocessen. 

 Finansieringsinstrument
Den ökade användning av finansieringsinstrumenten som föreslås i den nya lagstiftningen 
kommer att stimulera till ökade offentliga och privata investeringar i en tid då resurserna 
är knappa. Genom att bygga vidare på den tidigare finansieringen genom 
sammanhållningspolitiken kommer de ekonomiska instrumenten att utgöra ett stöd för 
investeringar genom lån och garantier osv. och därmed ge förbättrande insatser vilket 
leder till bättre resultat.

Föredraganden ser fram emot diskussionerna om detta arbetsdokument och välkomnar 
bidrag från medlemsstaterna och andra aktörer till arbetet med att utarbeta förslaget 
till betänkande. 


