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Af Van Nistelrooij (PPE) Regionaludviklingsudvalget 
"Styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme EU’s regionalpolitik på 
globalt plan" budgetpost 13 03 23

ANMÆRKNINGER
Formålet er at fortsætte og forbedre pilotprojektet vedrørende styrkelse af det regionale og 
lokale samarbejde ved at fremme EU’s regionalpolitik på globalt plan, som blev iværksat 
i 2009.

BEGRUNDELSE
Samhørighedspolitikkens internationale dimension har udviklet sig betydeligt i løbet af 2009 
og i begyndelsen af 2010 hovedsagelig som følge af de yderligere muligheder, som midlerne 
fra Europa-Parlamentet, har skabt. Det oprindelige pilotprojekt er blevet gennemført med 
betydelig succes, og det er derfor, at Regionaludviklingsudvalget ønsker at fortsætte med 
projektet, udvide dets anvendelsesområde og fokusere mere præcist på at udvikle den 
regionale forvaltning, gennemføre eksisterende uddannelsesprogrammer, udformning af 
politikker og strategisk planlægning samt proceduremæssige spørgsmål vedrørende 
kontrolmekanismer og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Af medlemmer af Verts/ALE-Gruppen i Regionaludviklingsudvalget
Forståelse af strategien for makroregioner

ANMÆRKNINGER
Strategien for makroregioner, som er iværksat i Østersøområdet, er en innovativ ramme for at 
forbedre den europæiske integration i de europæiske "oplandsområder". Andre projekter er 
ved at blive udviklet bl.a. Donau, Alperne, det vestlige Middelhav, Atlantbuen. 

Det er vigtigt for andre regioner at have kendskab til erfaringerne fra Østersøområdet, således 
at andre projekter kan tage ved lære af disse erfaringer, som inddrages i kommende 
samhørighedspolitikker.

Foreslåede foranstaltninger: 

1) Tilrettelæggelse af et arrangement i Østersøområdet for at gøre alle 
interesserede europæiske regioner bekendt med Østersøstrategien og 
principperne for en makroregion 200 000 EUR

2) Tilrettelæggelse af et seminar i Bruxelles for at bistå nationale og 
regionale myndigheder, der deltager i et projekt vedrørende 
makroregioner 150 000 EUR

3) Udarbejdelse og udsendelse af et rammedokument om 
makroregioner 150 000 EUR

IALT Pilotprojekter 500 000 EUR
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Af Tamás DEUTSCH, Regionaludviklingsudvalget
Ramme for bistandspartnerskaber mellem europæiske regioner med de største forskelle 
i økonomisk udvikling og BNP-tal

ANMÆRKNINGER
Projektets generelle vision er:
1) Etablering af en ramme for bilaterale partnerskaber til overførsel af erfaringer fra 
bedste praksis i virksomheder og økonomien fra 50 af de mest udviklede europæiske 
regioner til 20 af de mindst udviklede europæiske regioner. Det statistiske grundlag for 
definition af de deltagende regioner er BNP pr. indbygger.
2) Konkrete former for teknisk bistand og overførsel af knowhow i økonomien og 
udvikling af virksomheder er konsulentvirksomhed, studiebesøg, workshopper, 
uddannelseskurser eller sociale arrangementer. Vigtige områder vil primært være erfaring i 
anvendelse af EU-midler (regionale midler eller samhørighedsmidler, førtiltrædelsesbistand, 
udvikling af landdistrikter), deltagelse i rammeprogrammer for forskning, gennemførelse af 
foranstaltninger til udvikling af SMV'er og skabe dynamik på regionale arbejdsmarkeder.
3) Projektets målgruppe omfatter lokale myndigheder, SMV'er, ngo'er, civilsamfundets 
organisationer, faglige organisationer og sammenslutninger.

Fordelen ved at opfylde disse tre vigtige aspekter er:
- oprettelse af nye søsterregioner, der bidrager til effektiviteten af EU's regional- og 
samhørighedspolitik 
- fremme af hensigtsmæssig anvendelse af eksisterende EU-midler og instrumenter i de 
mindst udviklede regioner i EU
- inddragelse af de mest udviklede regioner i samhørighedspolitikkens initiativer. 

Nøgleord 
EU's regionalpolitik, EU's struktur- og samhørighedsfonde, udvikling af landdistrikter, 
SMV'er, den økonomiske krise

Af medlemmer fra Verts/ALE-Gruppen i Regionaludviklingsudvalget
Gennemførelse af partnerskabsprincippet i strukturfondene

ANMÆRKNINGER
Gennemførelse af partnerskabsprincippet i strukturfondene

Ifølge artikel 11 i generelle forordning om strukturfondene skal partnerne inddrages i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, overvågningen og vurderingen af strukturfondsprogrammer. 
Erfaringen viser, at gennemførelsen af partnerskabsprincippet generelt lader til at være blevet 
forbedret i løbet af årene. Der er imidlertid stadig betydelige hindringer, som varierer fra land 
til land og nogle gange inden for landene. 
Pilotprojektet har til formål at iværksætte en proces for udveksling af erfaringer om 
gennemførelsen af partnerskabsprincippet, dets forhindringer og udfordringer og udarbejdelse 
af en kodeks for god praksis. Der vil blive taget særlig hensyn til de erfaringer, der er opnået 
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af de økonomiske og sociale partnere og andre organer, der repræsenterer civilsamfundet, 
miljøpartnere, ikke-statslige organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder.

Emner, som skal behandles, er:
- Konsultation/deltagelsesplan for programmering, gennemførelse og vurdering, der 

skal udarbejdes fra begyndelsen og dens målsætninger, der er godkendt af de 
relevante partnere.

- Hvordan kompetente myndigheder (navnlig forvaltnings- og overvågningsudvalg) 
har taget hensyn til partnerskabsprincippet i deres forslag og beretninger?

- Den tekniske bistand i alle operationelle programmer, som skal være til rådighed 
for alle partnere med henblik på kapacitetsopbygning, koordinering og 
repræsentation for at opfylde deres rolle.

- Partnere får ansvaret for procedurer til at udvælge deres egne medlemmer af 
forvaltningsudvalg og andre rådgivende organer ud fra interesse, repræsentation og 
åbenhed over for nye, særlige og innovative aktører.

- De partnere, der skal deltage i fastsættelsen af kriterier til udvælgelse af projekter 
fra begyndelsen.

- Partnerskab er et kriterium for projekter, der finansieres af fondene.
- Særlige erfaringer i tværnationale partnerskaber.

Aktiviteter 
- workshopper og seminarer 
- udarbejdelse af en adfærdskodeks 
- netværk af "regioner der udmærker sig på partnerskabsområdet" 

Af Tamás DEUTSCH, Regionaludviklingsudvalget
Et paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform for Europas regioner – herunder 
makroregioner (Donau- og Østersøområdet) – vedrørende udviklingen af EU's struktur-
og samhørighedsfonde

ANMÆRKNINGER
Projektets generelle vision:
1) Udvikling af en fælles platform for at give adgang til regionale kompetencer
2) Udarbejdelse af kompetencekort, der giver et overblik hver regions (herunder 
makroregioners) projekter under EU's struktur- og samhørighedsfonde.
3) Støtte til forbedring og udvikling af nye løsninger til behandlingskompetencer og 
projektinformation og etablering af netværk.

Fordelen ved at opfylde disse tre vigtige aspekter:
- Nye samarbejdsformer kan nemmere etableres mellem regionerne, idet kompetencerne vil 
være mere synlige og tilgængelige.
- Den strategiske beslutningstagning i EU's politik, regionalpolitikken, virksomheder og 
ikke-statslige organisationer kan forbedres, idet der vil være bedre oplysninger om 
kompetencer og projektresultater.
- Markedsføring af projektresultater kan støttes via en forbedret adgang for erhvervslivet.
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- Positioneringen kan gøres mere effektiv, idet den vil blive baseret på synlige kompetencer.
- Styrkelse af gennemsigtighed i EU's regionalpolitik og dens finansiering.

Nøgleord 
EU's regionalpolitik, EU's struktur- og samhørighedsfonde, Østersø- og Donaustrategi, det 
ungarske EU-formandskab i 2011, regional og økonomisk udvikling, gennemsigtighed

Af ELIE HOARAU
Pilotprojekt – program for udvikling af vedvarende energikilder i regionerne i den 
yderste periferi 

ANMÆRKNINGER

Udvikling af vedvarende energikilder og søgning efter nye former for vedvarende energikilder 
i regionerne i den yderste periferi kunne være en betydelig fordel for hele Den Europæiske 
Union.

Energiforsyning i den yderste periferi er karakteriseret ved en fuldstændig isolation af 
energisystemerne (i særdeleshed i øområder), det begrænsede omfang af forsyninger og en 
betydelig afhængighed af en enkelt fossil energikilde. Denne enestående situation fremhæver 
disse områders betydelige sårbarhed sammenlignet med resten af kontinentet og berettiger til 
en indsats i form af et særligt EU-pilotprojekt på dette område. 

Klimaændringen vil endvidere sikkert medføre stigende udgifter til traditionel 
energiproduktion, der er baseret på fossile brændsler, øget usikkerhed med hensyn til 
forsyningsforholdene. Endvidere til trods for at liberaliseringen af el- og gasmarkederne er til 
fordel for gennemførelsen af det indre marked i denne sektor, nyder regionerne i den yderste 
periferi ikke godt af den som følge af deres markeders særlige karakter. 

Regionerne i den yderste periferi har et stort potentiale med hensyn til vedvarende 
energikilder som følge af deres betydelige naturressourcer (vind, tidevand, sol, vulkaner, etc.), 
som giver mulighed for energiforsyninger fra deres egne kilder og reducerer forbruget og 
afhængigheden af fossile brændsler. Som følge af deres strategiske betydning og de meget 
høje omkostninger, der er forbundet med at gennemføre projekter i regionerne i den yderste 
periferi, kræver udviklingen af dette potentiale ikke kun finansiel bistand fra Fællesskabet, 
men også gennemførelse af et særligt pilotprojekt, som kunne bane vejen for mange andre 
europæiske regioner for denne form for udvikling.

Af ELIE HOARAU
Pilotprojekt – Program for udvikling af rørkratfiltre i øområder

ANMÆRKNINGER
Spørgsmålet om rensning af spildevand fra husholdninger, som allerede er et problem i 
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landdistrikter på fastlandet, er et uoverstigeligt komplekst problem i ikke-byområder i 
regioner i den yderste periferi.
De har indtil nu kun haft mindre end tilfredsstillende rensningsløsninger i samfund med 
mindre end 2000 befolkningsækvivalenter. Mindre affaldsbehandlingsanlæg, der anvender en 
aktiveringstank, kan teoretisk producere slam af høj kvalitet, men de er vanskelige at drive 
som følge af, at det elektromekaniske udstyr slides og skal erstattes og behovet for korrekt at 
håndtere en betydelig produktion af slam.
Septiktanke for alle former for vand i sig selv, der producerer organisk materiale, som i bedste 
fald ikke kan overstige 50 %, er ikke i stand til at producere en udstrømning af tilstrækkelig 
kvalitet, medmindre de også er tilknyttet en aerobbehandling. Herudover når slammen 
kommer op på 50 % af den faktiske kapacitet, skal den udledes. Slammen skal derefter 
deponeres i større anlæg, hvor den vil blive behandlet for at begrænse dens virkning, men på 
bekostning af den "normale slamproduktion" i det anlæg, der modtager den.
Det er vigtigt at udvikle den stigende interesse i rørkratfiltre i regionerne i den yderste periferi 
og øområder, idet de giver det bedste costbenefit-forhold.

Af László Surján, (PPE) for Regionaludviklingsudvalget 
Hen imod en fælles regional identitet for og forening af nationerne i Donau-
makroregionen

ANMÆRKNINGER 
Der skal tilrettelægges uddannelsesprogrammer og seminarer for unge med henblik på at 
understrege den fælles regionale identitet for de nationer, der befinder sig i Donau-
makroregionen, og disse programmer skal igennem undervisning i medborgerskab og 
muligheder for kulturel udveksling bidrage til at give sameksistensen i Europa en progressiv, 
bæredygtig og fremtidsorienteret dimension. Pilotprojektet skal således fremme social og 
økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed 
mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. 
Projektet skal omfatte Donau-makroregionen og nabolandene i lighed med den europæiske 
naboskabspolitik. Programmer skal for at være støtteberettiget have deltagere fra mindst tre 
medlemsstater i regionen.

Af Manescu (ALDE) Regionaludviklingsudvalget

Uddannelses- og mobilitetsordning for lokale og regionale aktører, der deltager 
gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer

ANMÆRKNINGER
Manglende uddannelse på stedet af lokale myndigheder og lokalt ansatte, der er ansvarlige for 
forvaltning af EU-midler, er en vigtig årsag til procedurefejl, ringe kontrol og lave 
absorptionssatser. Etablering af netværk af instruktører til at arbejde lokalt vil øge 
omkostningseffektiviteten og politikkens effektivitet.

For at yde bistand og støtte til lokale aktører i EU, som beskæftiger sig med at gennemføre 
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programmer under Socialfonden og Samhørighedsfonden – navnlig i de nye medlemsstater –
bør Europa-Parlamentet foreslå en uddannelses- og mobilitetsordning, som ville gøre det 
muligt for dem at styrke deres evner med at gennemføre programmer og udveksle bedste 
praksis og tanker om de problemer, som de regelmæssigt støder på. Dette vil forbedre den 
generelle ledelsesmæssige og institutionelle kapacitetsopbygning til forvaltning af 
programmer og territoriale politikker.

Af Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor Boştinaru

Artikel 13 03 06 – Forberedende foranstaltning vedrørende fremme af samarbejde i 
Donauområdet 

Artikel 13 03 27— Pilotprojekt vedrørende fremme af samarbejde i Donauområdet

ANMÆRKNINGER
Det Europæiske Råd anmodede officielt den 19. juni 2009 Kommissionen om at forelægge en 
EU-strategi for Donauområdet inden udgangen af 2010. Strategien vil blive iværksat under 
det ungarske formandskab for Den Europæiske Union i begyndelsen af 2011. Strategien vil 
blive ledsaget af en handlingsplan, som løbende vil blive udviklet og ajourført for at tage 
hensyn til medlemsstaternes forslag. Det er nødvendigt med et pilotprojekt eller en 
forberedende foranstaltning for at udvikle den nødvendige kapacitetsopbygning med henblik 
på at sikre den korrekte forvaltning af gennemførelsen af EU's strategi for Donauområdet.

EU's strategi for Donauområdet bør gennemføres ved at gøre brug af alle finansieringsmidler 
fra Den Europæiske Union, dens medlemsstater og fra internationale finansielle institutioner 
såvel som privat kapital. Fokus bør være omkring forbedrede, mere effektive måder at 
koordinere forskellige finansieringsinstrumenter på. 

Midlerne skal bruges til at finansiere aktiviteter i forbindelse med Donauområdet:
- styrkelse af Donauidentiteten gennem uddannelse og forbedret forvaltning
- forbedring af regionens sociale og økonomiske konkurrenceevne
- inddragelse af nabolande til at udnytte Donauområdets fulde dynamiske potentiale i 
politikker som f.eks.: sejlads ad indre vandveje, transport, forbindelsesetablering, miljø, 
energi ville bidrage til at tage fat på fælles spørgsmål/bekymringer for landene langs med 
Donau.

Af Tamás DEUTSCH, Regionaludviklingsudvalget
En regional samarbejdsmekanisme for unge i Central- og Sydøsteuropa 

ANMÆRKNINGER
Projektets generelle vision er:
1) Styrkelse af den regionale integrationsproces for kandidatlande og mulige 
kandidatlande til EU via etablering af partnerskaber og fremme unges deltagelse
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2) Oprettelse af en permanent regional borgerinstitution for samarbejde og udveksling af 
unge på det vestlige Balkan og i de sydøsteuropæiske lande såvel som i centraleuropæiske 
EU-medlemsstater
3) Gennemførelse af fælles projekter inden for videnskab, uddannelse, menneskerettigheder, 
sprog, kultur og sport med henblik på at etablere stærke netværk i de pågældende regioner
4) Institutionalisering af grænseoverskridende initiativer i regionen med deltagelse af 
unge.

Fordelen ved at opfylde disse tre vigtige aspekter:
- Indgående gensidig forståelse i de samfund, der er berørt af EU's udvidelse og 
integrationsproces 
- Forberedelse af strategisk samarbejde inden for fælles EU-politikker, der skal 
gennemføres i tæt fremtidigt samarbejde
- Udarbejdelse af en konkret regional dagsorden for offentlige inddragelse af europæiske 
unge i EU's integrationsproces

Nøgleord 
EU's regionalpolitik, ungdomspolitik, offentlig deltagelse, EU's udvidelse, regional og 
økonomisk udvikling, forenet i mangfoldighed


