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Indledning

Arbejdsdokumentet beskriver kort formålet med og rækkevidden af 
gennemførelsesbetænkningen. Ordføreren formulerer ligeledes målsætningen og 
arbejdshypotesen for og gennemgår de hovedpunkter, der skal analyseres, i betænkningen.  

Gennemførelsesbetænkninger

Gennemførelsesbetænkninger analyserer omsætningen af EU-lovgivningen i national 
lovgivning og gennemførelsen og håndhævelsen af den i medlemsstaterne. I forbindelse med 
samhørighedspolitikken består lovrammen af direkte gældende forordninger.

Ordføreren har i den forbindelse til hensigt at følge den praksis, som regionaludvalget har 
fulgt i tidligere gennemførelsesbetænkninger, nemlig at foretage en analyse af, om 
lovgivningen bliver gennemført på korrekt vis i medlemsstaterne og påvise, hvordan 
medlemsstaterne har forstået og fulgt Fællesskabets strategiske retningslinjer i forbindelse 
med gennemførelsen af deres nationale strategiske referencerammer og operationelle 
programmer.

Den hidtidige proces

Denne betænkning er den tredje af sin art. Den første blev vedtaget under den sjette 
valgperiode med titlen "Gennemførelse af strukturfondsforordningen 2007-2013: Resultaterne 
af forhandlingerne om de nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer"1

(ordfører: Miroslav Mikolášik).

Den anden gennemførelsesbetænkning, der havde Lambert van Nistelrooij som ordfører, 
vedtoges i 2010 med titlen "Gennemførelsen af synergivirkninger af midler øremærket til 
forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning og udvikling i byer og 
regioner samt i medlemsstaterne og i EU.2

Med offentliggørelsen af Kommissionen meddelelse om Samhørighedspolitik: Strategirapport 
2010 om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-20133 er der endelig blevet 
foretaget en første reel analyse af gennemførelsesprocessen i forbindelse med de operationelle 
programmer.

Kommissionens meddelelse

Betænkningen vil hovedsageligt blive udarbejdet på grundlag af følgende to dokumenter:
ovennævnte meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten 
om Samhørighedspolitik: Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for 
perioden 2007-20134 (herefter benævnt den strategiske gennemførelsesrapport) og 
                                               
1 P6_TA(2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 KOM(2010)110
4 SEK(2010)360
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Kommissionens interne arbejdsdokument, der er vedføjet rapporten1.

Strategiske rapporter

Strategiske rapporter er et nyt fænomen inden for samhørighedspolitikken, som blev indført i 
indeværende programperiode. Formålet som indeholdt i betragtning 36 i Rådets forordning 
1083/20062 (den generelle forordning) er at øge samhørighedspolitikkens strategiske indhold 
og fremme dens gennemsigtighed via integrering af Fællesskabets prioriteter.

Artikel 29, stk. 2, artikel 30, stk. 1 og 2, i samme forordning danner retsgrundlaget for de 
strategiske rapporter. I medfør af forordningen skal medlemsstaterne senest ved udgangen af 
2009 forelægge deres første nationale strategiske rapporter. Oplysningerne i den strategiske 
gennemførelsesrapport bygger på disse nationale strategirapporter.

Ovennævnte forordning bestemmer ligeledes, at den strategiske gennemførelsesrapport skal 
behandles af Rådet l3 snarest muligt efter offentliggørelsen og ligeledes forelægges Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget for at fremme debatten 
i EU-institutionerne.

Formål 

Samhørighedspolitikken er Unionens vigtigste instrument til at fremme en afbalanceret og 
harmonisk udvikling i sine 271 regioner. Ex-post evalueringen af programperioden 2000-
20064 påviste fremskridt i forhold til de foregående år med hensyn til nedbringelse af de 
økonomiske, sociale og fysiske forskelle gennem skabelsen af nye arbejdspladser, støtte til 
langtidsledige, ufaglærte og de svageste grupper, øget vækst, etablering af infrastruktur og 
forbedring af miljøbeskyttelsen.

Medlemsstaterne er halvvejs med gennemførelsen af de strategiske og operationelle 
programmer for perioden 2007-2013, og mange projekter er allerede blevet udvalgt. Den 
indledende analyse af gennemførelsesraten for de programmer, der medfinansieres gennem 
strukturfondene (2007-2013) er afgørende:

(1) for at skabe sig et overblik over den konkrete situation efter ca. 18 måneders 
gennemførelse ved at evaluere gennemførelsesraten af de vedtagne strategier, og hvilke 
fremskridt der er gjort med hensyn til opnåelsen af de fastsatte mål;
(2) for at identificere hyppige mangler ved processen og områder, hvor der er behov for 
reform, samt fokusere på bedste praksis.

Det er særligt vigtigt at få et reelt billede af situationen på baggrund af finanskrisen og den 

                                               
1 SEK(2010) 360
2 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999.
3 Rådets konklusioner om Kommissionens 2010-rapport om gennemførelsen af samhørighedsprogrammerne, 14. 
juni 2010.
4 Ex-post evaluering af samhærighedsprogrammer for perioden 2000-2006, som blev medfinansieret af ERF 
(mål 1 & 2), sammenfattende rapport, april 2010.
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deraf følgende lavkonjunktur og af hensyn til de kommende forhandlinger om næste 
programperiode.

Betænkningen vil indeholde en analyse af den aktuelle gennemførelse, men den vil også se 
fremad. Formålet er at tage et positivt skridt. Der vil derfor blive udarbejdet henstillinger både 
med henblik på at forbedre gennemførelsen i indeværende programperiode og med henblik på 
udformningen af politikken for perioden efter 2013.

Arbejdshypotese

Ordføreren tager udgangspunkt i konstateringen af, at samhørighedspolitikken har vist sin 
fortsatte relevans ved i den særlige krisesituation at sikre en moderat men opmuntrende 
forbedring af de socio-økonomiske forhold, idet der dog er store forskelle på nationalt plan.

Ordføreren mener dog, at der er behov for en større indsats på visse områder, navnlig for at 
forbedre gennemførelsen ved at undgå for store forsinkelser, sikre bedre finansiel disciplin og 
øge synergien med andre EU-politikker.

Den foreslåede struktur i betænkningen

Betænkningen vil blive opbygget omkring følgende centrale spørgsmål:

1. De socio-økonomiske forhold

2. Gennemførelse

2.1. Fremskridt i gennemførelsen af Fællesskabets strategiske retningslinjer:

En række spørgsmål vedrørende fællesskabets strategiske retningslinjer vil blive behandlet 
under hver overskrift. Særlig vigtige områder bestående af prioriterede spørgsmål kan 
behandles på en hensigtsmæssig måde under følgende overskrifter:

a) Retningslinje: Mere attraktive steder at investere og arbejde
b) Retningslinje: Bedre viden og innovation til sikring af vækst
c) Retningslinje: Flere og bedre job
d) Det territoriale aspekt

2.2. Fremskridt i gennemførelsen af Lissabon-øremærkningen pr. mål:

a) konvergens
b) Regional konkurrenceevne og beskæftigelse
c) Europæisk territorialt samarbejde 

3. Problemer med gennemførelsen

De vigtigste problemer er anvendelsen af et minimalt antal centrale indikatorer, forsinkelser 
på bestemte områder af de strategiske retningslinjer, som f.eks. jernbanesektoren, og 
sammenligning og samling af oplysninger fra medlemsstaterne på EU-plan.
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4. Mindskelse af regionale forskelle:

Hovedvægten vil blive lagt på de opnåede resultater i de nye medlemsstater.

5. Reaktion på den økonomiske krise

6. Etablering af synergi og undgåelse af spredning af regionaludviklingsbevillinger over 
for mange sektorer

7. Overvågning og evaluering

8. God praksis

9. Konklusioner og henstillinger vedrørende den næste programperiode

Arbejdsmetode og procedure

Arbejdsdokumentet skal danne udgangspunktet for en frugtbar diskussion med 
Regionaludvalgets medlemmer. Det indeholder derfor kun ordførerens foreløbige holdning, 
som vil blive yderligere udbygget i udkastet til betænkning.

Ordføreren har til hensigt at arbejde tæt sammen med skyggeordførerne og med ordføreren for 
udtalelserne fra de medvirkende rådgivende udvalg (Budgetudvalget, Udvalget om Sociale 
anliggender og Beskæftigelse, Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og 
Fødevaresikkerhed, og Udvalget om Transport og Turisme har vedtaget at afgive udtalelse).

Endvidere opfordres samtlige medlemmer af Regionaludvalget til at fremsætte deres 
meninger under drøftelserne, så udkastet til betænkning kan beriges med konstruktive ideer.


