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Indledning

I dette arbejdsdokument redegøres der kort for formålet med og omfanget af 
initiativbetænkningen. I den forbindelse analyserer ordføreren Kommissionens vigtigste 
erfaringer og forslag, formulerer foreløbige retningslinjer og skitserer strukturen med de 
vigtigste spørgsmål, som bør behandles i betænkningen. 

I Parlamentets senere betænkning handler det især om at vurdere de efter Parlamentets 
opfattelse vigtigste erfaringer i Kommissionens konklusioner vedrørende den femte 
samhørighedsrapport og udlede egne fremadrettede anbefalinger. Betænkningen, der skal 
udarbejdes på grundlag af dette arbejdsdokument, indeholder således konkrete anbefalinger til 
forordningerne vedrørende strukturfondene efter 2013 og redegør for konsekvenserne for det 
flerårige finansielle overslag.

Rapporten er først og fremmest baseret på følgende to dokumenter: 
 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske 
Investeringsbank med titlen "Konklusionerne af den femte rapport om økonomisk, 
social og territorial samhørighed: samhørighedspolitikkens fremtid" (herefter kaldet 
konklusioner) 

 hoveddokumentet "Investering i Europas fremtid: femte rapport om økonomisk, social 
og territorial samhørighed" (herefter kaldet femte samhørighedsrapport).

Ad Kommissionens meddelelse (konklusioner):

Konklusionerne er udgangspunktet for den høringsproces, der i mellemtiden er indledt på 
grundlag af den femte samhørighedsrapport, og som kulminerer på det femte 
samhørighedsforum den 31. januar og 1. februar 2011. 

Helt fra starten af fremhæver Kommissionen, at samhørighedspolitikken bidrager væsentligt 
til udbredelsen af vækst og velfærd i hele Unionen. Således lykkes det at reducere sociale og 
territoriale skævheder, der ellers ville være blevet skærpet. Dette bliver særligt tydeligt, når 
man tager de langvarige virkninger af krisen i betragtning.

Samhørighedspolitikken bør fortsat spille en afgørende rolle i disse vanskelige tider med 
henblik på at opnå vækst, samtidig med at den fremmer en harmonisk udvikling af Unionen 
og dens regioner. I konklusionerne fremhæves nødvendigheden af en fælles indsats på 
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan. Alligevel kan de stadig større globale 
udfordringer og kravet om at få så meget som muligt ud af de offentlige udgifter kræve en vis 
grad af reformer af denne politik.

Det Europæiske Råds "Europa 2020"-strategi af 3. marts 2010, hvormed EU skal håndtere det 
21. århundredes krævende opgaver med succes, er et vigtigt forsøg på at tilpasse EU's 
politikker til hinanden. Formålet med tilpasningen er at opfylde de opstillede fælles mål om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Hvordan bør de tre dimensioner af væksten, som fremhæves udtrykkeligt i "Europa 2020"-
strategien, og som har stor betydning for samhørighedspolitikken, fastsættes korrekt? Hvis en 
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sådan fastsættelse er mulig, hvordan kan de så gennemføres, og hvilken konkret rolle vil 
samhørighedspolitikken få i denne proces?

Samhørighedspolitikken og "Europa 2020"-strategien er uden tvivl meget tæt forbundet med 
hinanden. Denne forbindelse giver en reel mulighed for fortsat at hjælpe de fattige regioner i 
EU med at indhente de andre og at ændre samhørighedspolitikken til at være en central 
katalysator for vækst for hele EU. I denne forbindelse må man ikke glemme, at 
samhørighedspolitikken allerede nu er den politik, der har de bedste og mest praktiske 
forudsætninger for at blive et succesfuldt middel til at gennemføre målene i EU's strategi 
inden 2020.

Som de vigtigste elementer nævnes følgende i konklusionerne: opnået udbytte på EU-plan, 
styring af samhørighedspolitikken, opstramning og forenkling af samhørighedspolitikkens 
procedurer og endelig samhørighedspolitikkens struktur. Hvert af disse elementer udgør en 
vigtig søjle i den fremtidige samhørighedspolitik og behandles derfor særskilt både i dette 
arbejdsdokument og i betænkningen, der udarbejdes på grundlag heraf.

Ad indholdet i den femte samhørighedsrapport 

I den efterfølgende korte indledning til hovedkapitlerne fremhæver ordføreren nogle af de 
indholdsmæssige spørgsmål, der er nævnt i begyndelsen, sammenfatter vigtige eller 
modstridende erfaringer og evaluerer de foreløbige resultater af rapporten.

I. Den økonomiske, sociale og territoriale situation og udviklingstendenser

Fremme af konkurrenceevne og konvergens

Selv om de regionale skævheder er reduceret, er de der stadig. En interessant erfaring er i den 
forbindelse, at man som led i den regionale udvikling kan konstatere en udbredelse af positive 
aspekter, og at erhvervsaktiviteten, der har sit udgangspunkt i byområderne, også omfatter 
mindre udviklede områder og ofte landdistrikter.

Ordføreren understreger, at den vigtigste kilde til vækst i alle EU-regioner var en stigning i 
produktiviteten, der i bredere forstand var knyttet til innovationer og/eller skyldtes en 
omstrukturering af beskæftigelsen til fordel for sektorer med større værdiskabelse. 
Desværre undlader Kommissionen i sin analyse her impulserne fra det indre marked, der 
principielt er afgørende for en positiv regional udvikling. Gennemførelsen af den frie 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser samt arbejdstagere er efter ordførerens opfattelse 
den mest effektive regionalpolitik og bidrager allerede til udligning af regionale skævheder i 
udviklingen. Samhørigheds- og strukturpolitikken giver regionerne yderligere impulser i form 
af fælles europæiske målsætninger og reducerer regionale ubalancer. 

Ordføreren glæder sig over GD REGIO's udarbejdelse af et nyt syntetisk indeks for 
innovationspotentialet samt konklusionerne fra det nye indeks for regionernes 
konkurrenceevne (2010) og understreger, at de midler, hvormed regionernes bedst kan øge 
deres konkurrenceevne, også kan ændre sig i forbindelse med udviklingen i regionerne.
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Ordføreren er bekymret over Kommissionens bemærkning om, at kun hver tiende region har 
nået EU 2020-strategiens mål om at investere 3 % af BNP i F&U. Dette mål må – ligesom 
yderligere kvantitative mål for EU 2020-strategien – kun gælde for EU generelt, idet det skal 
tillades, at der som følge af forskellige regionale strukturer ikke kan og heller ikke skal 
investeres lige meget i F&U og universiteter.

I den forbindelse kan det bekræftes, at uddannelsesniveauet og den menneskelige kapital
blev fastlagt som en af de vigtigste vækstfaktorer, hvilket dog efter ordførerens opfattelse ikke 
nødvendigvis kræver en ligelig fordeling af højere læreanstalter. Det fremgår desuden af 
analysen, at investeringer i innovation og uddannelse kan fremme væksten, dog kun hvis den 
pågældende infrastruktur (transport, bredbåndsinternet og energi) og de pågældende 
institutioner (afbalanceret miks af offentlige investeringer og en finanspolitisk konsolidering 
i forbindelse med makroøkonomiske foranstaltninger, e-forvaltningstjenesteydelser og læring 
på tværs af landegrænser) forefindes, således at en integreret tilgang til foranstaltninger er 
tvingende nødvendig.

Der er store forskelle på udbredelsen af motorveje og kvaliteten af vejnettet i EU, og hvad 
angår tilgængelighed, ser billedet generelt dårligere ud i EU-12. I forbindelse med 
sammenknytningen af bycentre gennem vejnettet og sikringen af transportforbindelsen er der 
alvorlige skævheder mellem EU-15 og EU-12. Både vej- og jernbanenet kræver i mange 
regioner i EU-12 omfattende investeringer, for at der kan opnås samme velfærdsniveau som i 
EU-15. Ordføreren gør dog tillige opmærksom på mangler i den omfattende 
transportinfrastruktur i EU-15 og savner en analyse af den regionaløkonomiske betydning af 
tværnationale transportnet. Hvad angår energi, handler det først og fremmest om større 
energieffektivitet, øget anvendelse af intelligente energisystemer og vedvarende energikilder. 
Der findes dog næppe retningslinjer for, hvordan strukturfondene kan opgradere 
energiinfrastrukturer i dårligt stillede regioner.

Forbedring af velfærd og bekæmpelse af eksklusion

De demografiske tendenser i EU viser tydelige tegn på en stigning i andelen af ældre i 
befolkningen, som vil påvirke forholdene på arbejdsmarkedet og efterspørgslen efter 
tjenesteydelser i sundhedsvæsenet. Der er klare regionale forskelle på menneskers velfærd, og 
især i forbindelse med den forventede levetid og dødelighedstallene for kræft og hjertelidelser 
er forskellen tydelig. I tyndt befolkede områder, nærmere bestemt især i mindre udviklede 
medlemsstater, er det generelt sværere at få adgang til de pågældende ydelser. Kapitlet 
omhandler tendenserne på arbejdsmarkedet og kommer ind på de drastiske virkninger af 
krisen, som har resulteret i en arbejdsløshedsprocent på ca. 20 % i nogle medlemsstater. 

Hvad angår faktorer som fattigdom og udstødelse, er der tydelige forskelle på andelen af den 
fattigdomstruede befolkning fra land til land, selv om mange af de mellem- og 
østeuropæiske medlemsstater fremviste en stigning i husholdningernes indkomst før krisen. 
En aktiv bekæmpelse af fattigdom indebærer først og fremmest mulighed for bred adgang til 
kvalificering, arbejdsmarkedet og sundhedsydelser.
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Forbedring af den miljømæssige bæredygtighed

Myndighederne vil med en aktiv miljø- og klimapolitik bidrage afgørende til at øge 
energieffektiviteten i transport- og byggebranchen og kan også stimulere private investeringer 
her. Desuden kan regionerne spille en vigtig rolle i forbindelse med fremme af anvendelsen af 
vedvarende energiformer, selv om de enkelte områders potentielle kapacitet er af forskellig 
størrelse. Når det kommer til udbygning af solenergi, er Sydeuropa mest effektiv, mens 
yderligere vindkraft især er miljømæssigt og økonomisk hensigtsmæssig på kysterne ved 
Atlanterhavet og Nordsøen.

Selv om mange regioner også takket være samhørighedspolitikken levede op til kravene i de 
europæiske miljødirektiver, er der fortsat et stort behov for handling inden for 
affaldshåndtering og behandling af kommunalt spildevand. Endvidere skal det bemærkes, at 
investeringer til tider er foretaget uden klare målsætninger for den langsigtede finansiering. 
Langtidsplanlægningen bør derfor være mere realistisk udformet. Ordføreren ønsker at 
undersøge, hvordan områder, der er en vigtig forudsætning for en effektiv gennemførelse af 
samhørighedspolitikken, bedst kan defineres, og hvordan der kan skabes så gunstige 
incitamenter til reformer som muligt.

Selv om mange byer fortsat lider under dårlig luftkvalitet, er livet i byen forbundet med et 
lavere energiforbrug for transport og en reduceret forsegling af jordens dæklag, hvilket dog 
snarere gælder for kompakte byer end for byer, der strækker sig over et stort areal.

II. Medlemsstaternes politik og samhørighed

"EU 2020"-strategiens mål kan kun nås, hvis regionale, nationale og EU-politikker tilpasses 
hinanden, og forskellige niveauers eget ansvar opretholdes. Kravet om koordinering af 
medlemsstaternes politik med henblik på samhørighed er sågar fastsat i EF-traktatens artikel 
175. Ordføreren glæder sig over analysen af de vigtigste forskelle mellem de statslige udgifter 
og inddragelsen af de lokale og regionale myndigheder i den offentlige investeringsaktivitet. 
Opgørelsen af de offentlige investeringer på NUTS II-plan og deres bidrag til 
samhørighedspolitikken (der for første gang er så detaljeret) er af særlig betydning.

Mens nogle medlemsstater koncentrerede sig om at overvinde regionale skævheder, 
fokuserede andre på den nationale konkurrenceevne. Uafhængigt af den valgte metode lægges 
der i stigende grad vægt på det endogene udviklingspotentiale ved anvendelse af den 
pågældende regions konkurrencefordele og ikke kun på at udligne en regions ulemper.

Ca. to tredjedele af de offentlige investeringer foretages i EU af de lokale og regionale 
forvaltninger, hvorved det igen bliver tydeligt, hvilket afgørende bidrag de lokale og 
regionale myndigheder yder til målene for samhørighedspolitikken og "Europa 2020"-
strategien. Dog viser decentraliseringen af udgifterne ikke, hvilken råderet 
myndighederne har over disse udgifter.

Der er konstateret et positivt forhold mellem de offentlige investeringer og de opnåede 
vækstrater, dvs. konvergens. Derfor skal de offentlige investeringer og 
samhørighedspolitikken også fremover have fokus på de mindre udviklede områder. Det er 
foruroligende, at stigningen i den offentlige gæld som følge af krisen vil bremse den 
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offentlige investeringsaktivitet i de fleste medlemsstater. Denne kan øge betydningen af 
europæiske støttemidler til regionerne yderligere, hvilket allerede er blevet bekræftet 
eftertrykkeligt i den europæiske medfinansiering af konjunkturpakker. Efter Kommissionens 
opfattelse kan den heraf følgende stigning i gælden nødvendiggøre en revision af 
samfinansieringsreglerne. Disse bør efter ordførerens opfattelse også omfatte lettelser for 
aktivering af privat kapital. 

For at maksimere effekten af samhørighedspolitikken kræves strukturelle og institutionelle 
reformer på nationalt plan. Beklageligvis er disse reformer forløbet relativt langsomt og 
ujævnt. Forskning, udvikling og innovation (F&U&I), rammebetingelserne for virksomheder, 
det indre marked og konkurrence, dagsordenen for en bedre lovgivning og arbejdsmarkedet er 
af særlig betydning for samhørigheden. I denne forbindelse lykønsker ordføreren 
medlemsstaterne, fordi de har besluttet sig for et mere sammenhængende og kompleks miks 
af politikkerne for F&U&I, der giver samhørighedspolitikken mulighed for større indflydelse. 
Der er gjort fremskridt inden for modernisering af de videregående uddannelser og fremme af 
det private erhvervsliv, især SMV'er. Der er dog behov for yderligere handling på alle 
områder, først og fremmest inden for konkurrencepolitikken.

Det foreslås, at samhørighedspolitikken knyttes tættere til de makroøkonomiske mål 
samt strukturelle og institutionelle reformer:

 Den makroøkonomiske konditionalitet, der i øjeblikket kun gælder for 
Samhørighedsfonden, bør udvides

 Det bør undersøges, om konditionaliteten også kan anvendes til andre formål, f.eks. 
strukturelle og institutionelle reformer, der er forbundet med samhørighedspolitikken.

III. Andre EU-politikker og samhørighed

Den femte samhørighedsrapport giver et grundigt og udførligt overblik over de regionale 
virkninger af en række EU-politikker, der sammenfattes ud fra deres regionale dimension. 
Inden for nogle politiske områder nødvendiggør forskellige fysiske virkninger konkrete tiltag 
for at sikre en afbalanceret fordeling af omkostninger og udbytte. Derfor er en mere 
udpræget bevidsthed om de regionale virkninger påkrævet: Territoriale virkninger bør 
allerede tages op under udformningen af politikker, eller også kan der som alternativ foretages 
en regional konsekvensevaluering i den efterfølgende evaluering af de pågældende 
foranstaltninger. 

Ordføreren glæder sig over forslaget om, at Kommissionen bør bestræbe sig på at fremhæve 
den regionale dimension kraftigere i sin konsekvensevaluering, og at medlemsstaterne kan 
udvikle egne metoder herfor. Procedurerne inden for dette område bør videreudvikles, og 
resultaterne af en ESPON-undersøgelse om specifikke politikkers virkninger på bestemte 
regioner bør udgøre grundlaget for fremadrettede foranstaltninger.

Ordføreren bekræfter desuden, at det i overensstemmelse med målsætningerne for 
samhørighed og vækst er vigtigt, at infrastrukturforbedringer kombineres med investeringer i 
uddannelse, iværksættervirksomhed og innovation. Det er ligeledes nødvendigt, at F&U-
programmerne, samhørighedspolitikken og programmerne for udvikling af landdistrikterne i 
regionerne samles. Kun på den måde kan EU få innovationsimpulser igennem over en bred 
front i overensstemmelse med de europæiske målsætninger.
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IV. Samhørighedspolitikkens virkninger

Som det blev fastslået i forbindelse med den efterfølgende evaluering for perioden 2000-2006, 
blev der takket være samhørighedspolitikken skabt 1 mio. arbejdspladser i mål 1-regioner i 
EU-15, og BNP steg med 10 %. Der uddannes ca. 10 mio. mennesker hvert år, og mere end 
23 mio. er blevet tilsluttet spildevandsindsamlings- og behandlingssystemer. 
Makroøkonomiske modelsimuleringer viser, at samhørighedspolitikken på bundlinjen 
har øget BNP i EU generelt. I den aktuelle programmeringsperiode udgør de planlagte 
investeringer i virksomheder og innovation inden for rammerne af samhørighedspolitikken ca. 
79 mia. euro, i transport 76 mia. euro – primært i EU-12 – i menneskelig kapital 68 mia. euro, 
og i miljøbeskyttelse 62 mia. euro.

Investeringerne i vejbygning i EU-15 er i vid udstrækning afsluttet med succes og bør nu 
have fokus på miljøvenlige transportformer (jernbane og nærtrafiksystemer). Ordføreren 
anbefaler desuden, at der også fokuseres på udbygnings- og reparationsforanstaltninger, der er 
vigtige for det samlede Europa, samt lukning af huller i forbindelse med f.eks. veje og 
vandveje, mens forbedring af samtlige transportforbindelser fortsat prioriteres højt i EU-12. 

Samhørighedspolitikkens indvirkninger på landdistrikter er ligeledes analyseret, og det er 
konstateret, at denne politik har bidraget til bedre adgang til tjenesteydelser og dermed til 
forbedring af levevilkårene og en mere harmonisk territorial udvikling.

Den aktive deltagelse af berørte på lokalt og regionalt plan har været den vigtigste 
succesfaktor i forbindelse med mange projekter, og en afgørende ekstra gevinst ved 
samhørighedspolitikken. Med hensyn til partnerskabsprincippet viste evalueringerne, at det 
blev anvendt i stigende grad i EU-15 i perioden 2000-2006, men at der stadig er behov for 
handling i EU-10. Generelt var partnerskabet mere udpræget i forbindelse med EU-
programmer end nationale programmer.

Det er interessant, at administrationsomkostningerne ved samhørighedspolitikken ikke er 
højere end omkostningerne ved andre internationale organisationers 
finansieringsprogrammer, selv om omkostningerne og personalebehovet i de enkelte 
medlemsstater er forskellige. Anvendelsen af de europæiske lovbestemmelser øger kun 
administrationsudgifterne i ubetydeligt omfang, men hvis nationale krav går ud over det, 
der er nødvendigt, kan bureaukratiet blive væsentligt øget.

Der er også fremhævet nogle områder, som kan forbedres yderligere. Således blev den 
udifferentierede tilskudsydelse til virksomheder reformeret yderligere og typisk udvidet med 
tilbud om specielle finansieringsinstrumenter (lån, risikokapital, fremme af netværk mv.).

Evalueringen viste desuden, at ydelsen af støttemidler (inden for næsten alle 
investeringsområder) fejlagtigt kom i første række frem for opnåelsen af de mål, der var 
fastsat i programmerne. Overvågningen er på mange måder i for høj grad rettet mod det 
synlige output (byggede vejkilometer og antal videreuddannelsesforanstaltninger) i stedet for 
mod de ønskede virkninger (nye vejes bidrag til den regionale udvikling og skabelse af 
arbejdspladser som følge af kvalifikationsforanstaltningerne). Derfor skal målene i fremtiden 
kunne formuleres mere klart, anvendes på få prioriteter og vurderes ud fra klare kriterier.
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I den femte samhørighedsrapport foreslås der især anvendelse af kontrafaktiske 
konsekvensevalueringer, cost-benefit-analyser, rundspørger hos støttemodtagere og 
kvalitative metoder som f.eks. caseundersøgelser. Medlemsstaterne opfordres til at foretage 
deres egne evalueringer på dette område ud over Kommissionens foranstaltninger.

Forslag til betænkningens struktur

For betænkningen, der skal udarbejdes, foreslås nu følgende struktur. 

1. Evaluering af erfaringerne i den femte samhørighedsrapport 
(afsluttet finansiel planlægningsperiode 2000-2006 og foreløbig evaluering af 
indeværende periode 2007-2013)

o Realisering af målene
o Programmering og programansvar
o Evaluering af kontrol og effektivitet

Samhørighedspolitikken er Unionens vigtigste instrument til at fremme en afbalanceret og 
harmonisk udvikling i alle sine 271 regioner. Den efterfølgende evaluering af 
programmeringsperioden 2000–20061 viste fremskridt i form af en reduktion af de 
økonomiske, sociale og territoriale forskelle. 

Medlemsstaterne er i fuld gang med at gennemføre de strategiske og operationelle 
programmer for perioden 2007-2013, og mange projekter er allerede blevet gennemført. 
Betænkningen vil indeholde en analyse af den aktuelle gennemførelse, men den vil også se 
fremad. Formålet er at tage et konkret skridt fremad. Derfor formuleres der heraf følgende 
anbefalinger, der skal forbedre gennemførelsen i den aktuelle programmeringsperiode.

2. Strukturfondenes fremtid

Det vigtigste element i betænkningen vil omhandle indledende konkrete anbefalinger til den 
fremtidige samhørigheds- og strukturpolitik. Grundlaget herfor er Kommissionens 
konklusioner vedrørende den femte samhørighedsrapport, som behandles igen i den følgende 
oversigt.

2.1. Samhørighedspolitikkens mål og indhold:

2.1.1. Perspektiver: globale og europæiske rammebetingelser

Den europæiske regionalpolitik skal udformes i forbindelse med de globale 
udviklingstendenser. Betænkningen rejser følgende spørgsmål:

(1) Hvilke globale udfordringer står det europæiske samfund over for i de kommende år? 
(2) Hvilke muligheder får regionerne som følge af den stadig mere intense globale 
arbejdsdeling og fremskridt inden for informationsteknologien? 

                                               
1 Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 1&2), 
Synthesis report, April 2010.
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(3) Hvordan kan de europæiske regioner bidrage til ressourceeffektivitet og klimabeskyttelse? 
Hvordan er de selv berørt af den demografiske udvikling, miljøforhold og virkningerne af 
finanskrisen og globaliseringen? 
(4) Hvor og hvordan kan den europæiske samhørighedspolitik bidrage til lige muligheder i 
den regionale udvikling?

2.1.2. Ad den europæiske merværdi

Samhørighedspolitikken har lige siden begyndelsen givet udbytte i form af solidaritet og 
vækstpolitik, som har stor betydning for hele kontinentet. Den vil fortsat tage højde for målet i 
Lissabontraktaten om at reducere skævhederne i de forskellige regioners udviklingsniveau og 
reducere de dårligst stillede områders efterslæb og bidrager dermed allerede væsentligt til EU 
2020-strategien. Alligevel skal der defineres en tydeligere og mere offensiv europæisk 
merværdi for de fremtidige udfordringer og accepten af det nødvendige budget for 
strukturfondene. 

For selv om mangler/udfordringer gælder på samme måde for alle regioner i Europa 
(miljøbeskyttelse, demografisk udvikling og kvalificering), kan man endnu ikke udlede et 
europæisk politisk ansvar heraf. Bare fordi nationer/regioner har lignende problemer, har 
Europa ikke automatisk ansvaret for problemløsninger. Ordføreren mener netop, at der inden 
for nogle af nøgleområderne i EU 2020-strategien (færre, der forlader skolen i utide, flere 
eksamener på et højt uddannelsesniveau, flere erhvervsaktive, mindre fattigdom og flere 
kommunale miljøinvesteringer) først og fremmest er tale om et nationalt eller sågar 
regionalt/lokalt politisk ansvar. 

Her kan en mere præcis definition af den europæiske merværdi af investeringer hjælpe. 
Kommissionen giver i sine konklusioner vedrørende dette endnu ikke tilstrækkelige impulser, 
da den – på meget kompliceret vis – i højere grad analyserer en merværdi på grundlag af 
programmernes forløb og fortsat beskriver dens indhold for lidt. Betænkningen vil derfor 
afvige fra den formelle struktur i Kommissionens konklusioner og i første omgang tage 
følgende spørgsmål op:

(5) Hvordan kan den europæiske regionalpolitik støtte initiativer vedrørende 
konjunkturstimulering og vækst på nationalt og regionalt plan direkte og effektivt?
(6) Hvad er de fælles europæiske målsætningers regionale dimension?
(7) Hvad er den europæiske merværdi ved anvendelsen af samhørighedsmidler? Hvordan 
defineres den?
(8) Hvordan kan Europas regioner bidrage til, at målsætningerne i EU 2020 nås?

2.1.3. Ad fastsættelsen af de vigtigste investeringsområder

Diskussionen om samhørighedspolitikkens fælles (økonomiske, sociale og miljømæssige) 
udfordringer og europæiske merværdi viser de fremtidigt vigtigste investeringsområder. Her 
glæder ordføreren sig over Kommissionens anbefaling i de efterfølgende evalueringer af 
samhørighedspolitikken om, at en større koncentration af midlerne er nødvendig for at nå en 
kritisk masse og opnå mærkbare virkninger. I fremtiden skal det sikres, at medlemsstaterne og 
regionerne anvender både de midler, som EU har stillet til rådighed, og de nationale 
midler på få prioriteter, som svarer til de givne udfordringer.
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I betragtning af disse forudgående overvejelser vil betænkningen forholde sig til følgende 
spørgsmål:

(9) Inden for hvilke politiske områder er en koncentreret europæisk indsats nødvendig for at 
opfylde målene for EU 2020-strategien samt målene for den regionale udvikling og reducere 
de regionale skævheder?
(10) Hvordan kan en europæisk fremgangsmåde forenes med principperne om national 
suverænitet og forståelsen af regionalt selvstyre?

2.1.4. Programmeringens indhold, målstrukturer og ramme

I henhold til den struktur, der beskrives i den femte samhørighedsrapport og konklusionerne, 
vil samhørighedspolitikken fortsat omfatte alle europæiske regioner og principielt bibeholde 
den anerkendte målstruktur (1: konvergens, 2: konkurrence og beskæftigelse og 3: samarbejde 
på tværs af landegrænserne). Dette bør dog formuleres mere klart, og beløbene for de enkelte 
budgetposter bør oplyses. Det skal betænkningen komme nærmere ind på.

Samhørighedspolitikken bør efter Kommissionens opfattelse videreudvikles som en integreret 
politik på grundlag af følgende hovedelementer:
- En fælles strategisk ramme, der vedtages af Kommissionen med investeringsprioriteter, og 
som vil dække Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fiskerifond og Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne.
- En udviklings- og investeringspartnerskabskontrakt (for samhørighedspolitikken), som 
afløser de tidligere nationale strategiske rammeplaner, og som vil blive forhandlet og aftalt af 
medlemsstaterne og Kommissionen.
- Operationelle programmer, der som allerede i den nuværende programperiode vil udgøre 
det centrale værktøj, der skal omsætte de strategiske dokumenter til konkrete 
investeringsprioriteter.

Disse tre forslag udgør de bærende søjler i Kommissionens forslag vedrørende dette. 
Uafhængigt heraf skal der dog tages højde for yderligere aspekter med hensyn til målene og 
midlernes struktur, som betænkningen vil omhandle:
(11) Den økonomiske støtte bør som i den nuværende programmeringsperiode fordeles 
mellem regionerne på grundlag af niveauet for den økonomiske udvikling i disse (målt i BNP 
pr. indbygger) (ved udarbejdelsen og gennemførelsen af EU-politikkerne kan der dog 
vedtages yderligere instrumenter/indikatorer på det efterfølgende beslutningsniveau). 
Hvordan kan en sådan model se ud?
(12) Hvordan kan det sikres, at reformerne af programmeringen og dens forløb principielt er 
forbundet med målet om at reducere administrationsudgifterne?
(13) Hvordan kan der tages særligt hensyn til tidligere områder med maksimal støtte, som 
fortsat fremviser negative regionale kendetegn (f.eks. faldende befolkningstal), i forbindelse 
med den nødvendige overgangsstøtte?
(14) Skal der på grund af overvejelser vedrørende samhørighedspolitikken tilstræbes en 
mellemkategori mellem mål 1 og mål 2?
(15) I mange tilfælde er investeringerne fra Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling forbundet med de samme målsætninger. Er det hensigtsmæssigt at øge 
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effektiviteten af støtten gennem en forenkling af strukturen, der også kan omfatte en fusion af 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling? Kan en fusioneret 
fond alligevel bidrage til de nødvendige infrastrukturelle forbedringer i mindre udviklede 
områder af EU? Kan et mål for den fremtidige samhørighedspolitik således opfyldes mere 
effektivt, nærmere bestemt ved at investeringer i infrastrukturen skal være tættere forbundet 
med investeringer i uddannelse, virksomheder og innovation?
(16) Kommissionen tilstræber en reform af finansieringsinstrumenterne. Den vigtige 
tilskudsstøtte skal i stigende grad suppleres med kredit- og fondsløsninger. I hvilket omfang 
kan de nye finansieringsformer anvendes, og i hvilken form? Bør den mest enkle af dem 
(kreditter) anvendes til at reducere administrationsudgifterne? Er mindre direkte 
foranstaltninger (f.eks. rådgivning og støtte til klynger) også mulige?
(17) Hvordan kan Den Europæiske Socialfonds rolle defineres mere præcist i forbindelse med 
samhørighedspolitikkens integrerede struktur og finansiering? Hvordan kan der opnås en 
større tilpasning mellem ESF og de andre strukturfonde (især EFRU)? Hvordan kan 
synergierne mellem ESF og EFRU forbedres, og hvordan kan en krydsfinansiering med målet 
om at gøre integreret byudvikling lettere muliggøres?
(18) Hvordan kan partnerskabet mellem by og land, der vil blive omtalt eksplicit i 
betænkningen som en mulighed for en harmonisk udvikling, forbedres på baggrund af 
samhørighedspolitikken? Hvordan kan der sikres en bedre synergi mellem udviklingen i 
landdistrikterne og foranstaltninger i henhold til samhørighedspolitikken, og hvordan kan 
regler standardiseres?
(19) Hvor konkret bør foranstaltninger i henhold til bypolitikken være formuleret i 
programmeringsdokumenterne, og bør integrerede byudviklingsplaner være en obligatorisk 
forudsætning for EU's samfinansiering af projekter i byområder?
(20) Samhørighedspolitikken vil fortsat fremme de tre dimensioner af det territoriale 
samarbejde, dvs. den grænseoverskridende, tværnationale og tværregionale dimension. 
Hvordan kan relationen til struktur- og samhørighedspolitikkens andre målsætninger 
forbedres? 

2.1.5. Den territoriale samhørighed

Med Lissabontraktaten er målene for den økonomiske og sociale samhørighed blevet tilføjet 
til den territoriale samhørighed. Bortset fra at begrebsapparatet og programmeringen i EU's 
samhørighedspolitik således bevæger sig længere væk fra den europæiske befolknings 
forståelse, og forvirringen over målstrukturer og programmering også øges hos de potentielle 
støttemodtagere, har investeringer i den regionale samhørighed i mange år været den 
praktiseret europæiske strukturpolitik, nærmere bestemt i forbindelse med målene for den 
økonomiske og sociale samhørighed. Som noget nyt under denne overskrift forestiller 
Kommissionen sig især nye tiltag til byudvikling og makroregionale strategier. I 
betænkningen skal følgende spørgsmål afklares:

(21) Hvordan kan EU's samhørighedspolitik ledsage strategier for innovativ byudvikling?
(22) Begrunder makroregionale fusioner kravet om egne midler, der er fastsat hertil? 
(23) Er globale tilskud til det regionale niveau et egnet instrument?
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2.1.6. Naboskabs- og udvidelsespolitikkerne

Dette emne omtales ikke tilstrækkeligt i den femte samhørighedsrapport. Instrumentet i den 
europæiske naboskabspolitik (ENPI) og instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) har 
betydning for samhørighedspolitikken, da der gennem disse stilles midler til rådighed for det 
grænseoverskridende samarbejde med stater uden for EU. IPA anvendes desuden af 
ansøgerlandene til indholdsmæssig og organisatorisk forberedelse af samhørighedsstrukturer. 
En tiltrædelse påvirker naturligvis også de eksisterende strukturer for støttemidler og 
omfanget af støtten. I betænkningen vil følgende spørgsmål blive rejst: 

(24) Bør instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), der forudsætter en stats tiltrædelse af
Den Europæiske Union, også fortsat stå til rådighed for komponenten vedrørende regional 
udvikling, der er fastsat i naboskabs- og udvidelsespolitikken?
(25) Hvilke konsekvenser har vellykkede tiltrædelsesforhandlinger for udformningen af den 
eksisterende samhørighedspolitik? Vil EU opfylde sine tiltrædelseskriterier om også at 
evaluere sin optagelseskapacitet ud fra samhørighedspolitikken? Er Parlamentet og 
Regionaludvalget tilstrækkeligt involveret i denne procedure?

2.2. Ny programmering af samhørighedspolitikken: incitamenter, konditionalitet og 
resultatorientering

Den Europæiske Unions nye erhvervspolitiske styringssystem kræver efter Kommissionens 
opfattelse nye bindende bestemmelser om konditionalitet og incitamenter til reformer, der 
skal gennemføres af medlemsstaterne, for at sikre effektiv udnyttelse af støttemidler inden for 
de områder, der er direkte forbundet med samhørighedspolitikken.

I den næste programmeringsperiode bør denne form for makroøkonomisk konditionalitet 
udvides, og den bør ikke kun omfatte Samhørighedsfonden, men derimod også andre 
strukturfonde, der bliver en del af samhørighedspolitikkens fremtidige struktur.

Der vil blive indført nye bestemmelser for konditionaliteten, der skaber incitamenter til 
reformer. Dermed vil medlemsstaterne skulle gennemføre de nødvendige reformer. I 
forbindelse med administrationen af denne proces er det rigtige forhold mellem 
Kommissionens administrative færdigheder og Rådets politiske orientering og tilsyn 
afgørende.

(26) Hvordan kan EU-bestemmelser for nationale reformer med henblik på en effektiv 
anvendelse af samhørighedsmidler konkret være udformet, uden at medlemsstaternes 
kompetencer krænkes?
(27) Hvordan kan samhørighedspolitikken bidrage til disciplinering af lande med store 
underskud?

I den allerede nævnte fælles strategiske ramme fastsættes nøgleprincipperne for 
interventionerne i forbindelse med konditionaliteten. Disse principper skal levne tilstrækkeligt 
spillerum for tilpasning til nationale og regionale forhold, hvilket har særlig betydning for 
samhørighedspolitikken. På dette grundlag og i en koordineret tilgang til alle relevante EU-
politikker vil der med hver medlemsstat og/eller region – afhængigt af den institutionelle 
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kontekst – og i starten af programmeringsperioden i de områder i 
programmeringsdokumenterne (f.eks. udviklings- og investeringspartnerskabskontrakter, 
der er direkte knyttet til samhørighedspolitikken og operationelle programmer) blive aftalt en 
specifik bindende konditionalitet på de områder. 

Den nye konditionalitet, der foreslås, kan hjælpe med at komme tættere på idéen for den 
europæiske merværdi, men den er endnu teoretisk og kræver yderligere præcisering. Hvis 
betænkningen skal levere fremskridt her og bidrage til at besvare de spørgsmål, som 
Kommissionen har stillet, er yderligere oplysninger tvingende nødvendige. 

(28) Hvad er fordelene og ulemperne ved sådanne former for konditionalitet, og hvilke 
opgaver og kompetencer vil Kommissionen og de nationale og regionale myndigheder få ved 
den praktiske gennemførelse af dem?
(29) Hvordan bør betingelserne fastlægges individuelt for medlemsstater (eller regioner?), og 
hvordan bør sammenlignelighed og ligebehandling i den forbindelse sikres? Hvilken rolle 
spiller regionerne i denne proces? Hvordan kan anerkendte partnerskabsprincipper 
opretholdes?
(30) Hvordan kan det sikres, at en i højere grad præstationsrelateret struktur for 
samhørighedspolitikken ikke fører til større administrationsudgifter, der således ikke hindrer 
bestræbelserne på forenkling?
(31) Med hvilke indikatorer kan udviklingsmålene fastlægges på forhånd, og hvordan kan 
resultaterne af samhørighedspolitikken så måles konkret? Giver disse så i tilstrækkelig grad 
belæg for en europæisk merværdi for de investeringer, der er foretaget? 

Samfinansiering er et af samhørighedspolitikkens grundlæggende principper, og især dens 
højest tilladte andel bør kunne kontrolleres og eventuelt differentieres for i højere grad at 
afspejle graden af udvikling, europæisk merværdi, aktionstyper og støttemodtagerne.

(32) Hvilken højst tilladte andel af samfinansieringen vil sikre en mere ansvarlig anvendelse 
af strukturfondene, f.eks. 60 %, 75 % eller 90 %? Bør de foreslåede differentieringskriterier 
suppleres med andre kriterier? I bekræftende fald, af hvilke?

Anvendelsen af innovative instrumenter, der øger effektiviteten, kan overvejes. Således kan 
der på EU-plan indføres en præstationsrelateret reserve for at støtte fremskridt med henblik på 
Europa 2020-målene. En begrænset del af samhørighedsmidlerne vil så blive tilbageholdt og 
tildelt til de medlemsstater og regioner, som med deres programmer har ydet det største bidrag 
til Europa 2020-målene i forhold til deres udgangsposition i forbindelse med en 
midtvejskontrol.

(33) Hvor meget kan andelen af budgettet til den præstationsrelaterede reserve udgøre? 
Hvordan vil den nøjagtige finansieringskilde se ud? Hvilken kontrol vil medlemsstaterne have 
over de midler, der ikke er udbetalt? 
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2.3. Finansieringsstrategi og finansiel kontrol

2.3.1. EU's budget: periode og budgetposter

EU's budget har i sin nuværende form vist sig at være hensigtsmæssigt til gennemførelse af 
samhørighedspolitikken. Derfor skal man ved enhver også nok så lille ændring af dets 
etablerede og anerkendte struktur gå yderst forsigtigt til værks. Desværre kommer 
Kommissionen endnu ikke indgående ind på den løbende diskussion af omstruktureringen i 
sine konklusioner.

(34) Hvilke budgetperioder begunstiger gennemførelsen af samhørighedspolitikken? Skal der 
gennemføres en reform af opdelingen af budgetposterne som følge af EU 2020-strategien og 
nye definitioner af vækst?

2.3.2. Finansiel forvaltning, finansiel disciplin og finansiel kontrol

Kommissionen foreslår en udvidelse af standardprocedurerne, årlige forvaltningserklæringer 
og akkrediteringsprocedurer for de ansvarlige forvaltningsorganer og undersøger flere 
incitamenter til strikse nationale kontroller. De nationale myndigheder kan først få udbetalt 
EU-midler, når de selv har betalt det tilsvarende EU-beløb til støttemodtagerne. Endvidere 
skal udbetalingen knyttes tættere sammen med resultaterne, og N+2-frigørelsesreglen skal 
fortsat anvendes inden for alle områder.

(35) En strengere kvalitetsmæssig og juridisk kontrol af de samfinansierede udgifter fra 
medlemsstaternes side er nødvendig. Hvordan kan disse forslag fra Kommissionen blive 
accepteret der og gennemført, så de er bindende for alle? Hvordan kan det ved efterfølgende 
godtgørelser udelukkes, at relativt fattigere medlemsstaters position kommer i fare? 
(36) Hvordan kan der ved hjælp af e-forvaltningsløsninger sikres maksimal forenkling og i 
sidste ende størst mulig effektivitet for et sådant kontrolsystem?
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Ad arbejdsdokumentet: afsluttende konklusioner

Med de i alt 36 spørgsmål i den foreliggende struktur tager ordføreren de vigtigste af de 
forslag til samhørighedspolitikken efter 2013, der i øjeblikket drøftes indgående, op. 

Principielt kræver EU's samhørighedspolitik en stærkere resultatorienteret tilgang. Også 
Kommissionens principielle forslag vedrørende medtagelse af indhold fra EU 2020-strategien 
er overbevisende, selv om EU 2020-tilgangen ikke dækker alle vigtige krav i henhold til 
samhørighedspolitikken. En fremtidig regionalstøtte kræver ligeledes en stærkere forsvarlig 
inddragelse af medlemsstaterne i kontrollen af midlernes anvendelse. 

Selv om der i princippet er stor accept af Kommissionens konklusioner, er der brug for mere 
konkrete gennemførelsesforslag for at lodde Parlamentets og medlemsstaternes accept 
yderligere. Foreløbige evalueringer og anbefalinger vedrørende gennemførelsen vil være 
indeholdt i den efterfølgende betænkning.

Kommissionen har endnu ikke defineret begrebet "europæisk merværdi" tilstrækkeligt under 
netop overvejelserne vedrørende samhørighedspolitikken. Der skal også fremsættes forslag 
om indikatorer for målaftaler og resultatmåling hurtigst muligt. Den planlagte konditionalitet, 
udviklingspartnerskaberne og investeringsaftalerne skal netop på baggrund af national eller 
regional kompetence beskrives mere præcist i forbindelse med gennemførelsen af vigtige EU 
2020-mål. Her er en accepteret og retfærdig fremtidig opgavefordeling mellem EU, 
medlemsstaterne og regionerne afgørende for effekten og den offentlige vurdering af 
samhørigheds- og strukturpolitikken.


