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Ett mål: sammanhållning. En uppsättning instrument för att nå det. 

För att målen om social, ekonomisk och territoriell sammanhållning ska nås måste, enligt 
artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, strukturfonderna (Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
samverka som helhet och utan någon inbördes splittring.

Kommissionen och medlemsstaterna ska samordna stödet från dessa fonder med stödet 
från Europeiska fiskerifonden och Sammanhållningsfonden i enlighet med artikel 9.4 i 
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden1.

Den 14 juni 2010 betonade rådet i sina slutsatser om kommissionens strategiska rapport om 
genomförandet av de sammanhållningspolitiska programmen 2010 ”det reella mervärde som 
genereras av ett strategiskt förhållningssätt och av gemensamma genomförandebestämmelser 
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska 
socialfonden inom den generella ram som sammanhållningspolitiken utgör”.

I sina slutsatser från den 25–26 mars 2010 konstaterade rådet att EU 2020-strategin måste 
stödjas av all gemensam politik, inbegripet sammanhållningspolitiken.

I sitt strategidokument EU 2020 förbinder sig kommissionen att mobilisera EU:s finansiella 
instrument (landsbygdsutveckling, strukturfonder, program för forskning och utveckling, 
transeuropeiska nät och EIB) i en sammanhållen finansieringsstrategi där EU:s finansiering 
sammanförs med nationell offentlig och privat finansiering inom ramen för ett av strategins 
huvudinitiativ2, vilket återspeglar behovet av konsekvens mellan politik och instrument.

Kommissionen hänvisar i sitt meddelande av den 19 oktober 2010 om översynen av 
EU:s budget3 till resultaten av det omfattande offentliga samrådet, där man efterlyste bättre 
samordning för att skapa synergieffekter och sammanhållning.

Samordningen av fonderna hittills

När det gäller Europeiska socialfonden visar erfarenheterna klart att finansieringen av 
ekonomiska insatser via Europeiska regionala utvecklingsfonden (nyskapande, forskning, små 
och medelstora företag, miljö etc.) blir effektivare om den är nära samordnad och integrerad 
med fondens verksamhet, särskilt med tanke på att nyckeln till framgång för de flesta program 
och åtgärder främst är en lyckad kombination av många faktorer – där en oerhört viktig faktor 
är mänsklig utveckling. Ett ökat mervärde på EU-nivå för båda strukturfonderna kan bli 
följden om det kan skapas synergieffekter mellan ekonomiska och sociala åtgärder.

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Se huvudinitiativet ”Ett koldioxidsnålt och resurseffektivt Europa”.
3 KOM(2010)0700.
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Reformeringen av strukturpolitiken för programperioden 2007–2013 ledde till att fonden för 
landsbygdsutveckling bröts ut ur strukturfondernas allmänna ramverk. Det betonades att 
denna separering inte skulle leda till dubbelarbete eller till att mål togs bort, och 
utvecklingsmöjligheterna skulle tryggas både på landsbygden och i städerna, men det 
kommer andra signaler från fältet. För att politiken för landsbygdens utveckling ska bli 
ändamålsenlig krävs det en nära samordning med genomförandet av åtgärder inom ramen för 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och de regionalpolitiska instrumenten. 
I det sammanhanget har Europaparlamentet konsekvent insisterat på behovet av att noggrant 
bevaka uppdelningen mellan landsbygdsutveckling och sammanhållningspolitik för att 
utvärdera vilken inverkan denna faktiskt har på landsbygdsområdenas utveckling. Resultaten 
av att Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling bröts loss från 
sammanhållningspolitiken bör undersökas noggrant.

Reglerna om korsfinansiering4 har inte visat sig vara något effektivt sätt att samordna, och har 
gjort förvaltningen av fonderna mer komplicerad. De bör ses över mot bakgrund av 
tillförlitliga och heltäckande uppgifter om deras tillämpning och effekt.

Dessutom gör den ökade betoningen av stadsfrågor och städernas roll inom 
sammanhållningspolitiken att ett antal intressenter oroar sig för att en obalanserad utveckling 
av stads- och landsbygdsområden kan bli följden. Därför kräver de att reella och 
ändamålsenliga kopplingar mellan stad och landsbygd ska utarbetas.

Kravet på att fondanvändningen ska bli mer flexibel å ena sidan och på en administrativ kultur
som främjar ett områdesövergripande tillvägagångssätt och förenklad administration av 
fonderna å andra sidan är inte nytt. När det gäller synergieffekter mellan strukturfonderna, det 
sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration samt ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, har 
Europaparlamentet insisterat på att man måste undvika hög koncentration av kapacitet till 
ekonomiska kluster och framstående regioner i EU och beklagat att synergieffekterna i 
finansieringen fortfarande är relativt okända.

Det har vidare visat sig att de faktiska synergieffekterna till stor del beror på mottagarnas 
organisatoriska och strategiska förmåga att kombinera stöd från olika EU-instrument5, och 
medlemsstaterna bör utforska möjligheterna att skapa större synergieffekter mellan 
finansieringen via sammanhållningspolitiken och andra källor till EU-finansiering6.

Europaparlamentet efterlyste också i ett tidigare genomförandeskede under den nuvarande 
programperioden en genomförbarhetsstudie av en sammanslagning av olika EU-fonder –
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling7.

                                               
4 Jämför artikel 34.2 i den allmänna förordningen. 
5 Se Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2010 (P7_TA(2010)0189).
6 Se Europaparlamentets resolutioner av den 11 mars 2009 (P6_TA(2009)0124), punkt 17, och av den 
21 oktober 2008 (EUT C 15 E, 21.1.2010, s. 10), punkt 1.
7 Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2008, punkt 4.
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Dags för bättre samordning och samverkan

I den efterkristid som Europa har gått in i blir det än mer akut att försöka samordna insatserna 
från EU:s fonder och program. Det står klart att behovet av att konsolidera statsbudgetarna 
under de kommande åren kommer att tvinga oss att bli mer nyskapande och försöka få ut 
större effekt av den tillgängliga finansieringen8. Som många har insett är detta tillfället att 
göra det.

I sina slutsatser från den 14 juni 2010 om kommissionens strategiska rapport om 
genomförandet av de sammanhållningspolitiska programmen 2010 framhöll rådet att 
”samordningen av sammanhållningspolitiken och annan EU-politik och nationell politik 
måste förbättras ytterligare där så är nödvändigt, för att man ska kunna leverera 
gemensamma mål på ett effektivare och mer koordinerat sätt”.

I en skrivelse till ordförande Barroso betonade kommissionsledamöterna med ansvar för 
regionalpolitik, för fiske och havsfrågor, för sysselsättning, sociala frågor och integration och 
för jordbruket och landsbygdens utveckling samstämmigt ”behovet av att bättre integrera 
olika politiska åtgärder från EU:s sida för att nå den hållbara ekonomiska utveckling som 
kommer alla till del som unionen måste skapa”. I denna skrivelse förespråkar 
kommissionsledamöterna tydligt att ”en gemensam strategisk ram för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden 
ska upprättas för perioden efter 2013”. Detta tillvägagångssätt skulle vara en förbättring 
jämfört med dagens mer separata strategiska planering och därmed begränsa fragmenteringen 
av instrument och politik.

Kommissionen presenterar i sitt meddelande om översynen av EU:s budget från den 
19 oktober 2010 en samordnad strategi för nästa fleråriga finansieringsram, inte bara när det 
gäller de sammanhållningspolitiska instrumenten utan också avseende andra EU-program för 
forskning, nyskapande, livslångt lärande och nätverk. Kommissionen föreslår en gemensam 
strategisk ram för att förbättra samordningen. Vidare ska samordningen på 
medlemsstatsnivå förbättras med hjälp av ett partnerskapsavtal för utveckling och 
investeringar. Kommissionen förespråkar samma tillvägagångssätt i sin femte 
sammanhållningsrapport9.

Parlamentet har i åtskilliga resolutioner konsekvent insisterat på att det finns ”behov av 
synergier och en helhetsstrategi för de olika sektorsvisa politikområdena för att man ska 
kunna nå ett optimalt resultat för tillväxt och utveckling i praktiken” och att det ”bör 
finnas ett åtagande om en enhetlig och flexibel EU-politik”10. Genom att fondernas 
gemensamma åtgärder inriktas på den regionala och/eller lokala nivån ökar deras mervärde 
samtidigt som det blir möjligt för lokala intressenter att utforma särskilda åtgärder till de 

                                               
8 I det sammanhanget säger kommissionen tydligt att ”om de offentliga utgifterna i EU:s budget ska ge bästa 
möjliga resultat bör nästa omgång finansieringsprogram arbetas om, med effektivitet som främsta ledstjärna”, i 
sitt meddelande om översyn av EU:s budget (KOM(2010)0700), punkt 4, inledningen, s. 20.
9 ”Att investera i EU:s framtid: den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning”, 
Europeiska kommissionen, november 2010.
10 Europaparlamentets resolution av den 24 mars 2009 (TA(2009)0163).



DT\839691SV.doc 5/6 PE452.852v01-00

SV

reella ekonomiska och sociala behoven och därmed till sysselsättningssituationen i varje 
enskild region (lokal utvecklingsstrategi, platsbaserade utvecklingsplaner etc.).

Ja till synergieffekter, men hur?

Viktiga förutsättningar för samordning finns redan, men de kan utvecklas för att skapa större 
synergieffekter. EU:s sammanhållningspolitiska instrument (Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden) förvaltas inom en 
gemensam ram som sträcker sig från de strategiska riktlinjerna hela vägen till utbetalningar 
och rapportering. Det är dock inte tillräckligt. Samordningen mellan de 
sammanhållningspolitiska instrumenten och i övrigt kan förbättras.

Med tanke på de gemensamma målen för EU:s ekonomiska utveckling bör samordningsramen 
omfatta de åtgärder som i dag genomförs av Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska fiskerifonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Beröringspunkter och mekanismer för samordning
med andra EU-instrument, såsom programmen för forskning, nyskapande, livslångt lärande 
och nätverk, bör också identifieras.

Ett integrerat system för planering och genomförande kan omfatta alla politikområden, till 
exempel i en nationell utvecklingsplan, eller flera olika politikområden i syfte att komma till 
rätta med enskilda komplicerade problem (till exempel EU 2020-strategin). Fördelen med 
integrerad planering är insikten att man inte kan lösa komplicerade problem genom att angripa 
dem ensidigt – man kan inte komma till rätta med arbetslöshet enbart genom att utbilda de 
arbetslösa, det krävs också politiska åtgärder för att skapa sysselsättning, såsom stöd till små 
och medelstora företag, nystartade företag etc. Om målet är att ett underutvecklat land eller 
region ska komma i kapp kommer inte införandet av separat hanterade sektorsvisa 
politikområden, såsom transport eller miljöinfrastruktur, att ge någon betydande effekt på den 
övergripande utvecklingen11. En fragmenterad strategi kan leda till överlappning eller till och 
med till motstridiga politiska åtgärder och statliga insatser samt till att samma resurser finns 
på flera olika håll, vilket får konsekvenser både för politikens regionala effektivitet och dess 
nationella verkan12.

När vi talar om EU:s sammanhållningspolitik betyder detta att dagens system för planering 
och genomförande, där de politiska åtgärderna (och finansieringen av dem) för utveckling av 
mänskliga resurser, företag, särskilt små och medelstora företag, infrastruktur etc. bidrar till 
att de regioner som får stödet kommer i kapp. Var för sig skulle dessa politiska åtgärder 
åstadkomma mindre än det de åstadkommer tillsammans i ett integrerat system för planering 
och genomförande. Det är viktigt att hålla samman planeringen och genomförandet av 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden och att integrera dem bättre med Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska fiskerifonden om de eftersläpande 
regionernas potential ska kunna frigöras.

Synergieffekter och samordning betyder inte att alla ska dras över en kam. I stället krävs en 
nära strategisk samordning mellan instrument, politik och aktörer för att få fram omsorgsfullt 

                                               
11 OECD:s skrift Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth, 2009, s. 125.
12 Se föregående fotnot 11.
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utformade insatser och program som tar hänsyn till territoriella särdrag och komparativa 
fördelar eller särskilda egenskaper hos varje region i en integrerad platsbaserad strategi13.

I den ovan nämnda gemensamma skrivelsen föreslog de fyra kommissionsledamöterna ett 
viktigt ytterligare steg i form av en gemensam strategisk ram, som måste kompletteras av en 
gemensam rättslig ram med en gemensam uppsättning regler på genomförandenivån. 

För maximal effekt måste samordningen äga rum på alla politiska beslutsnivåer, från 
strategisk planering till genomförande och utbetalningar till avslutande, granskning och 
utvärdering.

I de sammanhållningspolitiska instrumenten måste vi bibehålla och förstärka modellen 
med ett generellt regelverk (med regler om förvaltning, stödberättigande, granskning 
och rapportering) och korta bestämmelser för respektive fond som återspeglar dess 
speciella politiska mål. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 
Europeiska fiskerifonden bör integreras med denna ram, såsom under perioden 
2000−2006. Dessutom finns det ett visst behov av en samordningsmekanism mellan det 
sjunde/åttonde ramprogrammet och Europeiska regionala utvecklingsfonden för att 
säkra erforderlig finansiering av grundläggande infrastruktur för forskning och 
utveckling. 

Det krävs också en nära samordning av sammanhållningspolitiken och övrig EU-politik för 
att EU 2020-strategin ska kunna förverkligas på ett effektivt sätt.

En bättre samordning skapar också möjligheter att tänka igenom förenklingsmöjligheterna 
bättre. Likartade regler och gemensam strategisk planering är emellertid redan betydande 
förenklingar i sig.

Slutsatser

EU tillhandahåller en unik ram för integrerad politisk planering över nationsgränserna. Så var 
det redan när den inre marknaden och sammanhållningspolitiken utformades, och det har lett 
till att den ekonomiska och sociala sammanhållningen har utvecklats mycket positivt i EU 
under decennier. 

I dagens komplicerade läge, där vi långsamt övervinner konsekvenserna av den finansiella 
och ekonomiska krisen, har vi möjlighet att utnyttja de kommande förhandlingarna om nästa 
fleråriga finansieringsram för att skapa större synergieffekter mellan EU:s fonder och program 
genom att införa en ännu mer långtgående samordningsmekanism. Då måste vi också föra 
upp dagens strategiska riktlinjer på en ny nivå av strategisk planering genom att införa en 
enhetlig strategisk ram och komplettera den allmänna ramen för EU:s 
sammanhållningspolitiska instrument med fler kopplingar till andra, EU-relaterade program.

                                               
13 Studie/tillämpat forskningsprojekt genomfört av EDORA (European Development Opportunities for Rural 
Areas) inom ramen för ESPON 2013, juli 2010, del B, s. 48.


