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Inledning

I arbetsdokumentet beskrivs kortfattat syftet med genomföranderapporten och dess 
omfattning. Föredraganden fastställer också en målsättning och en arbetshypotes samt anger 
de viktigaste frågorna som kommer att analyseras i betänkandet.

Genomföranderapport

Syftet med genomföranderapporter är att analysera dels införlivandet av EU:s lagstiftning i 
nationell lagstiftning, dels genomförandet och tillämpningen av denna lagstiftning i 
medlemsstaterna. När det gäller sammanhållningspolitiken består ramlagstiftningen av 
förordningar med direkt tillämpning. 

Mot denna bakgrund avser föredraganden att följa synsättet i tidigare betänkanden om 
genomföranderapporter från utskottet för regional utveckling (REGI), det vill säga att det bör 
analyseras om medlemsstaterna har tillämpat lagstiftningen på ett korrekt sätt och visas i 
vilken utsträckning medlemsstaterna har förstått och följt gemenskapens strategiska riktlinjer 
vid genomförandet av de nationella strategiska referensramarna och verksamhetsprogrammen.

Bakgrund

Detta är det tredje betänkandet. Det första betänkandet antogs under den sjätte valperioden 
med titeln Genomförandet av strukturfondsförordningen 2007–2013: resultatet av samrådet 
om sammanhållningspolitikens nationella strategier och program1 (föredragande: 
Miroslav Mikolášik).

Det andra betänkandet, för vilket Lambert van Nistelrooij var föredragande, antogs 2010 med 
titeln Hur synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation enligt 
förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde 
ramprogrammet för forskning och utveckling har utnyttjats i städer och regioner såväl som i 
medlemsstaterna och i unionen.2

I och med offentliggörandet av kommissionens meddelande med titeln 
Sammanhållningspolitiken: Strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 
2007-20133 kan den första faktiska analysen av genomförandet av verksamhetsprogrammen 
äntligen göras.

Meddelande från kommissionen

Betänkandet ska huvudsakligen utarbetas på grundval av följande två dokument: ovan 
nämnda meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten med 
titeln Sammanhållningspolitiken: Strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 

                                               
1 P6_TA(2009)0165.
2 P7_TA-PROV(2010)0189.
3 KOM(2010)0110.
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2007–2013 (nedan kallat ”strategisk genomföranderapport”) och kommissionens 
arbetsdokument1 som åtföljer meddelandet.

Strategirapportering

Strategirapportering är ett nytt inslag i sammanhållningspolitiken, som har införts under den 
innevarande programperioden. Denna process syftar till att öka det strategiska inslaget och 
främja insyn och öppenhet i sammanhållningspolitiken genom integrering av gemenskapens 
prioriteringar, såsom anges i skäl 36 i rådets förordning 1083/20062 (allmänna bestämmelser).

I artiklarna 29.2, 30.1 och 30.2 i samma förordning anges en rättslig grund för 
strategirapporteringen. Enligt denna förordning ska medlemsstaterna tillhandahålla de första 
nationella strategirapporterna senast i slutet av 2009. De uppgifter som läggs fram i den 
strategiska genomföranderapporten ska bygga på dessa nationella strategirapporter.

I ovan nämnda bestämmelser anges också att den strategiska genomföranderapporten ska 
behandlas av rådet3 snarast möjligt efter offentliggörandet. Den ska också överlämnas till 
Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén för 
att underlätta debatten inom EU:s institutioner.

Syfte

Sammanhållningspolitiken är unionens viktigaste instrument för att främja en balanserad och 
harmonisk utveckling i dess 271 regioner. Efterhandsutvärderingen av 
programperioden 2000–20064 visade att framsteg gjorts under tidigare år i form av minskade 
ekonomiska, sociala och territoriella skillnader. Faktorerna bakom denna minskning var nya 
arbetstillfällen, garanterat stöd för långtidsarbetslösa, lågutbildade och de mest utsatta i 
samhället, ökad tillväxt, ny infrastruktur och ett förbättrat miljöskydd.

Medlemsstaternas genomförande av strategierna och verksamhetsprogrammen för 
perioden 2007–2013 har slutförts till hälften, och många projekt har redan utsetts. Den första 
analysen av genomförandenivån för de program som samfinansieras av strukturfonderna 
(2007–2013) är således avgörande för att 

1) skapa en överblick över den faktiska situationen efter ungefär 18 månaders genomförande 
genom att bedöma genomförandet av beslutade strategier och framsteg mot målen,

2) identifiera ofta förekommande brister i processen och områden som kräver reformer samt 
belysa bästa praxis.

                                               
1 SEK(2010)0360.
2 Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1260/1999.
3 Rådets slutsatser av den 14 juni 2010 om kommissionens strategiska rapport 2010 om genomförandet av 
sammanhållningspolitikens program.
4 Efterhandsutvärdering av de sammanhållningspolitiska programmen 2000–2006 som samfinansierats av Eruf 
(mål 1 och 2), sammanfattande rapport, april 2010.
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En bild av verkligheten behövs, särskilt mot bakgrund av finanskrisen och den påföljande 
ekonomiska nedgången samt av de kommande förhandlingarna om den framtida 
programperioden.

I betänkandet kommer den nuvarande genomförandeprocessen att analyseras, samtidigt som 
ett framåtblickande angreppssätt tillämpas. Betänkandet är ämnat att betraktas som ett positivt 
framsteg. Syftet med rekommendationerna är därför att förbättra genomförandet inom ramen 
för den löpande programperioden och att utarbeta den politiska strukturen efter 2013.

Arbetshypotes

I sin arbetshypotes anger föredraganden att sammanhållningspolitiken är av fortsatt betydelse 
eftersom den, mot den speciella bakgrund som krisen utgör, tryggar en måttlig men 
uppmuntrande förbättring av den socioekonomiska situationen, med en inneboende 
heterogenitet på nationell nivå.

Trots detta anser föredraganden att det krävs större insatser på vissa områden, särskilt för att 
förbättra resultaten av genomförandet, undvika alltför stora fördröjningar, garantera en bättre 
finansiell disciplin och öka synergin med andra europeiska politiska åtgärder.

Förslag till betänkandets struktur

Betänkandet kommer att utarbetas avseende följande centrala frågor:

1. Socioekonomisk bakgrund

2. Genomförande

2.1. Framsteg i fråga om genomförande av gemenskapens strategiska riktlinjer:

Under respektive riktlinje kommer flera ämnesområden inom ramen för gemenskapens 
strategiska riktlinjer att diskuteras. Framträdande ämnesområden som utgörs av ”Prioriterade 
ämnesområden” eller investeringskategorier kan ägnas särskild uppmärksamhet inom ramen 
för någon av dessa riktlinjer:

a) Riktlinje: Att göra Europa och dess regioner mera attraktiva att investera och 
arbeta i

b) Riktlinje: Att skapa tillväxt genom förbättrad kunskap och innovation
c) Riktlinje: Fler och bättre arbetstillfällen
d) Territoriell dimension

2.2. Framsteg i fråga om genomförandet av mål som öronmärkts i Lissabonstrategin:

a) Konvergens
b) Regional konkurrenskraft och sysselsättning
c) Europeiskt territoriellt samarbete
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3. Utmaningar vid genomförandet

Några av de viktigaste frågorna är användning av ett minsta antal uppsättningar 
nyckelindikatorer samt fördröjningar inom vissa ämnesområden inom ramen för 
gemenskapens strategiska riktlinjer, t.ex. att på EU-nivå avgränsa, jämföra och samla 
uppgifter som tillhandahållits av medlemsstaterna.

4. Minska regionala skillnader:

De nya medlemsstaternas utveckling kommer att uppmärksammas.

5. Reaktion på den ekonomiska krisen

6. Skapa synergieffekter och undvika en sektoriell spridning av resurser för 
regionalpolitiska åtgärder

7. Övervakning och utvärdering

8. God praxis

9. Slutsatser och rekommendationer för nästa programperiod

Arbetsmetod och förfarande

Syftet med detta arbetsdokument är att inleda en givande diskussion med ledamöter i utskottet 
för regional utveckling. Arbetsdokumentet innefattar följaktligen enbart föredragandens 
ursprungliga ståndpunkt, som kommer att utvecklas ytterligare i förslaget till betänkande.

Föredraganden har för avsikt att nära samarbeta med skuggföredragandena och 
föredragandena för yttrande till detta betänkande från utskottet för regional utveckling (REGI) 
(budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet samt utskottet för transport och turism har beslutat att utarbeta 
yttranden.)

Dessutom uppmanas alla ledamöter i utskottet för regional utveckling att lägga fram sina 
synpunkter under diskussionen, så att förslaget till betänkande kan förbättras med hjälp av 
konstruktiva idéer.


