
DT\822598SV.doc PE445.640v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för regional utveckling

29.6.2010

ARBETSDOKUMENT
om parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 med rådets 
ändringar – avsnitt III – kommissionen

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: László Surján



PE445.640v01-00 2/9 DT\822598SV.doc

SV

FRAMLAGT AV: Van Nistelrooij (PPE), utskottet för regional utveckling 
”Förstärk lokalt och regionalt samarbete genom främjande av den EU:s regionalpolitik 
på global nivå” – budgetpost 13 03 23

KOMMENTAR:
Syftar till att fortsätta arbetet med och förstärka pilotprojektet ”Förstärk lokalt och regionalt 
samarbete genom främjande av den EU:s regionalpolitik på global nivå” som inleddes 
2009.

MOTIVERING:
Sammanhållningspolitikens internationella dimension har mognat avsevärt under 2009 och 
början av 2010, till stor del på stor del på grund av de ytterligare möjligheter som kunnat 
utnyttjas på grund av de resurser som har tillkommit genom Europaparlamentets pilotprojekt.
Det första pilotprojektet har genomförts med betydande framgång och därför vill utskottet för 
regional utveckling fortsätta med projektet, utöka dess tillämpningsområde och fokusera på 
utveckling av den regionala styrningen, utbildningsprogram, utformning av lokalt anpassad 
politik och strategisk planering, samt processuella frågor beträffande kontrollmekanismer och 
sund ekonomisk förvaltning.

FRAMLAGT AV: De ledamöter i utskottet för regional utveckling som även ingår i 
Verts/ALE-gruppen
Kännedom om makroregionstrategin

KOMMENTAR:
Den makroregionstrategi som införts för Östersjön utgör en helt ny ram som ska bidra till att 
förbättra den europeiska integrationen utifrån avgränsade livsmiljöer i Europa. Utöver denna 
strategi finns ytterligare projekt för Donau, Alperna, västra Medelhavsområdet, Atlantbågen. 

Det är viktigt att erfarenheterna från Östersjöprojektet sprids så att man inom andra projekt 
kan lära sig av dem och beakta dem i samband med den framtida sammanhållningspolitiken.

Föreslagna åtgärder: 

1. Att organisera ett evenemang i Östersjöområdet för att låta 
samtliga intresserade regioner i Europa få kännedom om 
Östersjöstrategin och principerna för en sådan makroregionstrategi. 200 000 €

2. Att i Bryssel organisera ett seminarium för de nationella och 
regionala myndigheter som deltar i en makroregionstrategi för att ge 
sitt stöd åt projekten. 150 000 €

3. Att utarbeta och sprida ett ramdokument om makroregioner.
150 000 €

PILOTPROJEKT TOTALT: 500 000 €
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FRAMLAGT AV: Tamás Deutsch, utskottet för regional utveckling
Ram för stödpartnerskap mellan de europeiska regioner mellan vilka skillnaderna är 
som störst vad gäller ekonomisk utveckling och BNP

KOMMENTAR:
Den övergripande visionen för projektet:

1. Att upprätta en ram för bilaterala partnerskap för överföring av bästa praxis inom 
näringsliv och samhällsekonomi från 50 av de mest utvecklade europeiska regionerna till 
20 av de minst utvecklade europeiska regionerna. BNP per capita ska utgöra statistisk 
grund vid fastställandet av vilka regioner som ska delta. 

2. Att tekniskt stöd och överföring av kunskaper i samhällsekonomi och 
företagsutveckling rent konkret ska ske genom konsultverksamhet, studiebesök, 
seminarier, kurser eller sociala evenemang. Viktiga frågor att ta upp är i huvudsak 
erfarenheter från användningen av EU-medel (medel från regionala utvecklingsfonden 
eller Sammanhållningsfonden, föranslutningsstöd, stöd för landsbygdens utveckling), 
deltagande i ramprogram för forskning, genomförande av utvecklingsåtgärder för små och 
medelstora företag samt dynamikskapande åtgärder på de regionala arbetsmarknaderna.

3. Projektets målgrupper är bland annat lokala myndigheter, små och medelstora företag, 
icke-statliga organisationer, civila organisationer och sammanslutningar. 

Genom att uppnå dessa tre huvudaspekter uppnås även följande:

– Det skapas nya systerregioner som bidrar till att effektivisera EU:s regional- och 
sammanhållningspolitik. 

– Lämplig användning av befintliga EU-medel och EU-instrument främjas för de minst 
utvecklade regionerna i EU.

– De mest utvecklade regionerna deltar i de sammanhållningspolitiska initiativen. 

Nyckelord: 
EU:s regionalpolitik, EU:s struktur- och sammanhållningsfonder, landsbygdens utveckling, 
små och medelstora företag, ekonomisk kris.

FRAMLAGT AV: De ledamöter i utskottet för regional utveckling som också är ledamöter i 
Verts/ALE-gruppen
Genomförandet av partnerskapsprincipen i strukturfonderna

KOMMENTAR:
Genomförandet av partnerskapsprincipen i strukturfonderna

Enligt artikel 11 i de allmänna bestämmelserna om strukturfonderna måste parterna få delta i 
arbetet med att utarbeta, genomföra, övervaka och utvärdera strukturfondsprogrammen. 
Erfarenheterna visar att genomförandet av partnerskapsprincipen generellt sett tycks ha 
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förbättrats med åren. Fortfarande finns emellertid stora problem, vilka varierar från land till 
land och ibland även inom länderna. 

Pilotprojektet syftar till att inleda ett utbyte av erfarenheter från genomförandet av 
partnerskapsprincipen, de rådande problemen och utmaningarna och utarbetandet av en kod 
för bästa praxis. Man bör i synnerhet titta på de erfarenheter som har gjorts av näringslivets 
och arbetsmarknadens organisationer liksom av andra organ som representerar det civila 
samhället, aktörer på miljöområdet, icke-statliga organisationer samt organ som ansvarar för 
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Frågor som bör tas upp är följande:

– Att från början upprätta en samråds- och deltagandeplan för programplanering, 
genomförande och utvärdering och att tillsammans med lämpliga parter fastställa målen 
för planen.

– Hur har behöriga myndigheter (särskilt förvaltnings- och övervakningskommittéer) 
beaktat partnerskapsprincipen i sina förslag och rapporter?

– Tillhandahållande av tekniskt stöd för samtliga parter i samtliga verksamhetsprogram vad 
gäller kapacitetsutbyggnad, samordning och representation, för att de ska kunna fullgöra 
sin roll.

– Parterna bör ges ansvar för de förfaranden som ska användas för att välja de egna 
företrädarna i förvaltningskommittéer och andra rådgivande kommittéer utifrån intressen, 
representativitet och öppenhet i fråga om nya, hängivna och innovativa aktörer.

– Parterna bör från första början delta i arbetet med att fastställa kriterierna för urvalet av 
projekt.

– Partnerskap ska vara ett kriterium för de projekt som erhåller medel.
– Särskild erfarenhet från gränsöverskridande partnerskap.

Verksamhet: 

– workshoppar och seminarier, 
– utarbetande av en kod för bästa praxis, 
– starta ett nätverk för ”regioner med utmärkta erfarenheter av partnerskap”. 

FRAMLAGT AV: Tamás Deutsch, utskottet för regional utveckling
En alleuropeisk plattform för kompetens och goda erfarenheter i de europeiska 
regionerna – inklusive makroregionerna (Donau och Östersjöområdet) – om 
utvecklingen vad gäller EU:s struktur- och sammanhållningsfonder

KOMMENTAR:
Den övergripande visionen för projektet:

1. Att utveckla en gemensam plattform som ger tillgång till regional kompetens.

2. Att utarbeta kompetensplaner som för varje region (inklusive makroregionerna) ger en 
överblick över deras projekt som finansieras genom EU:s struktur- och 
sammanhållningsfonder.
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3. Att stödja förbättring och utveckling av nya lösningar för att hantera information om 
kompetens och projekt, och bygga nätverk.

Genom att uppnå dessa tre huvudaspekter uppnås även följande:

– Det blir lättare att skapa nya områden för samarbete mellan regionerna eftersom 
kompetens blir synligare och tillgängligare.

– Det strategiska beslutsfattandet inom EU-politik, regionalpolitik, näringsliv och icke-
statliga organisationer kan förbättras eftersom det kommer att finnas bättre information 
om kompetens och projektresultat.

– Det kan bli lättare att kommersialisera projektresultat tack vare att näringslivet får 
förbättrad tillgång till kompetens.

– Positioneringar kan bli effektivare eftersom de kommer att grundas på synlig kompetens.
– Förbättrad insyn i EU:s regionalpolitik och dess finansiering.

Nyckelord: 
EU:s regionalpolitik, EU:s struktur- och sammanhållningsfonder, Östersjö- respektive 
Donaustrategin, Ungerns ordförandeskap för EU 2011, regional och ekonomisk utveckling, 
insyn.

FRAMLAGT AV: ELIE HOARAU
Pilotprojekt— Program för utveckling av förnybar energi i de yttersta randområdena

KOMMENTAR:
Utveckling av förnybar energi och sökande efter nya former av förnybar energi i de yttersta 
randområdena kan visa sig vara gynnsamt för hela Europeiska unionen. 

I de yttersta randområdena karakteriseras energianvändningen av att energisystemen är helt 
isolerade (än mer i skärgårdsregionerna), relativt små i fråga om försörjning och starkt 
beroende av en enda fossil energikälla. Denna unika belägenhet tydliggör dessa områdens 
stora utsatthet i förhållande till vad som är fallet på fastlandet, och därför behövs det ett 
specifikt gemenskapsprojekt på detta område.

Dessutom kommer klimatförändringen obestridligen att leda till att det blir dyrare att 
producera traditionell energi baserad på fossila bränslen och att försörjningsvillkoren blir allt
osäkrare. Samtidigt är det så, att även om avregleringen av el- och gasmarknaderna gynnar 
den inre marknaden för denna sektor, så är dessa fördelar inte de yttersta randområdena till 
gagn, på grund av att deras marknader är annorlunda. 

De yttersta randområdena utgör en stor potential i fråga om förnybar energi eftersom de har 
gott om naturresurser (vind, tidvatten, solljus, vulkaner etc.). Detta talar för en egen 
energiförsörjning samtidigt som konsumtionen bör minskas, liksom beroendet av fossila 
bränslen. Med tanke på att de projekt som ska genomföras i de yttersta randområdena är av 
strategisk betydelse och innebär orimliga kostnader måste gemenskapen fortlöpande skjuta till 
medel för deras genomförande. Men det kräver också att man genomför ett mycket 
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välplanerat pilotprojekt som kan bana väg för denna typ av utveckling för ett flertal andra 
europeiska regioner.

FRAMLAGT AV: ELIE HOARAU
Pilotprojekt—Program för utveckling av filter i form av vassplanteringar i 
skärgårdsregioner

KOMMENTAR:
Frågorna rörande reningen av avloppsvatten från hushåll är problematiska i tätbebyggda 
områden på fastlandet, men i glesbebyggda områden i de yttersta randområdena är dessa 
frågor i det närmaste omöjliga att lösa.

Dessa områden har ännu inte några tillfredsställande lösningar för avloppsreningen i 
samhällen motsvarande mindre än 2 000 personekvivalenter (pe). Små avloppsreningsverk 
med aktivt slam skulle teoretiskt sett kunna producera avloppsvatten av hög kvalitet, men de 
är för komplexa dels på grund av att den elektromekaniska utrustningen slits och måste 
förnyas, dels på grund av att en omfattande slamproduktion skulle kräva en ordentlig 
hantering.

Septiktankar som klarar av alla typer av vatten och som i allra bästa fall har en kapacitet på 
50 procent för organiskt material, kan dessutom inte själva rena vattnet så att det håller 
tillräckligt hög kvalitet utan att kompletteras av en bearbetning av aerobt slag. Dessutom 
måste slammet (latrinen) tömmas ut så snart detta utgör 50 procent av den använda 
kapaciteten. Latrinen måste tömmas ut i stora anläggningar där den bearbetas så att man 
begränsar dess påverkan, men samtidigt ökas den ”normala slamproduktionen” vid den 
anläggning som tar emot latrinen.

I de yttersta randområdena och skärgårdsregionerna är det viktigt att intresset för att upprätta 
filter i form av vassplanteringar ökar, eftersom sådana filter ger det bästa resultatet i 
förhållande till driftskostnaderna.

FRAMLAGT AV: László Surján (PPE), utskottet för regional utveckling 
Mot en gemensam regional identitet och försoning mellan folken i makroregionen kring 
Donau

KOMMENTAR: 
Utbildningsprogram och seminarier för ungdomar ska anordnas i syfte att betona den 
gemensamma regionala identiteten hos alla folk som lever i makroregionen kring Donau. 
Olika program ska genom medborgarutbildning och möjligheter till kulturellt utbyte bidra till 
en progressiv, hållbar europeisk framtidsorienterad dimension av samexistens. Pilotprojektet 
ska alltså främja social och ekonomisk stabilitet i de berörda regionerna, särskilt genom 
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åtgärder som främjar sammanhållningen mellan lokalsamhällen, och framhäver det 
transnationella samarbetets mervärde. 

Det stödberättigade området ska vara makroregionen kring Donau och grannländer till denna i 
linje med den europeiska grannskapspolitiken. Stödberättigade program ska ha deltagare från 
minst tre medlemsstater från denna region.

FRAMLAGT AV: Manescu ( ALDE), utskottet för regional utveckling

Program för utbildning och rörlighet för berörda lokala och regionala aktörer som 
driver sammanhållningspolitiska program

KOMMENTAR:
Bristen på effektiv utbildning på plats för lokala myndigheter och lokal personal som ansvarar 
för förvaltningen av EU-medel är en av huvudorsakerna till formella fel, dålig kontroll och låg 
utnyttjandegrad. Genom att upprätta ett nätverk av utbildare som kan arbeta lokalt förbättras 
politikens kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet.

För att kunna erbjuda hjälp och stöd till de lokala aktörer i EU som driver program som 
finansieras genom struktur- och sammanhållningsfonderna – särskilt i de nya medlemsstaterna 
– bör Europaparlamentet föreslå ett program för utbildning och rörlighet som gör det möjligt 
för dessa aktörer att förbättra sina kunskaper när det gäller att driva program och utbyta bästa 
praxis och idéer rörande de problem som de ofta stöter på. Detta skulle förbättra den allmänna 
styrningen och institutionella kapacitetsuppbyggnaden för förvaltningen av program och 
regionalpolitik.

FRAMLAGT AV: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, 
Victor Boştinaru

Budgetpost 13 03 26—Förberedande åtgärd: Främjande av samarbete i Donauregionen 

Budgetpost 13 03 27—Pilotprojekt: Främjande av samarbete i Donauregionen

KOMMENTAR:
Den 19 juni 2009 bad Europeiska rådet formellt Europeiska kommissionen att före utgången 
av 2010 lägga fram en EU-strategi för Donauregionen. Strategin kommer att inledas i början 
av 2011, det vill säga under Ungerns ordförandeskap för Europeiska unionen. Strategin 
kommer att kompletteras av en handlingsplan som ständigt kommer att utvecklas och 
uppdateras utifrån medlemsstaternas förslag. Detta pilotprojekt och denna förberedande 
åtgärd behövs för att åstadkomma den kapacitetsuppbyggnad som är nödvändig för att 
garantera ett korrekt genomförande av EU-strategin för Donauregionen.
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EU-strategin för Donauregionen bör genomföras med fullt utnyttjande av alla tillgängliga 
resurser från EU, medlemsstaterna och internationella finansinstitut, samt av privat kapital. 
Man bör framför allt försöka finna vägar för att samordna de olika finansieringsinstrumenten 
på ett bättre, effektivare och ändamålsenligare sätt. 

Meningen är att medlen ska finansiera verksamhet med anknytning till Donauregionen, och 
bland annat

– stärka Donauregionens identitet genom utbildning och förbättrad styrning,
– förbättra regionens sociala och ekonomiska konkurrenskraft, och
– även låta grannländerna utnyttja Donauregionens dynamiska potential fullt ut i fråga om 

bland annat sjöfart på inre vattenvägar, transport, förbindelsemöjligheter, miljö, energi. På 
så sätt skulle man lättare kunna ta upp frågor och problem av gemensamt intresse för 
länderna längs floden Donau.

FRAMLAGT AV: Tamás Deutsch, utskottet för regional utveckling
Ett program för regionalt samarbete i ungdomsfrågor i centrala och sydöstra Europa 

KOMMENTAR:
Den övergripande visionen för projektet:

1. Att stärka den regionala integrationsprocessen för EU:s kandidatländer och 
potentiella kandidatländer genom att inrätta partnerskap och främja ungdomars 
deltagande.

2. Att inrätta en permanent regional medborgarorganisation för samarbete och utbyte 
tillsammans med unga medborgare i länderna i västra Balkan och sydöstra Europa samt 
EU:s medlemsstater i centrala Europa.

3. Att genomföra gemensamma projekt för forskning, utbildning, mänskliga rättigheter, 
språk, kultur och idrott för att skapa starka nätverk i de berörda regionerna.

4. Att institutionalisera gränsöverskridande initiativ i regionen tillsammans med unga 
medborgare

Genom att uppnå dessa tre huvudaspekter uppnås även följande:

– Djupgående ömsesidig förståelse bland de samhällen som påverkas av 
EU:s utvidgnings- och integrationsprocess. 

– Förberedelse inför strategisk samarbete på områden som omfattas av gemensam 
EU-politik som kan genomföras i nära samarbete i framtiden.

– Upprättande av en konkret regional agenda för europeiska ungdomars offentliga 
deltagande i EU:s integrationsprocess.
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Nyckelord: 
EU:s regionalpolitik, ungdomspolitik, offentligt deltagande, EU-utvidgning, regional och 
ekonomisk utveckling, enhet i mångfald.


