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Inledning

I detta arbetsdokument kommenteras kortfattat initiativrapportens mål och omfattning. 
Föredraganden analyserar kommissionens viktigaste iakttagelser och förslag, formulerar 
preliminära riktlinjer och beskriver kort dispositionen med de viktigaste frågorna som ska tas 
upp i betänkandet. 

I parlamentets senare betänkande kommer det framför allt att handla om att bedöma de 
viktigaste iakttagelserna i kommissionens slutsatser till den femte sammanhållningsrapporten 
ur parlamentets synvinkel och komma fram till egna framtidsorienterade rekommendationer. I 
det betänkande som ska utarbetas på grundval av detta arbetsdokument ges således konkreta 
rekommendationer om strukturfondsförordningarna efter 2013 och kommentarer till 
konsekvenserna för den fleråriga budgetplanen.

Betänkandet bygger framför allt på följande två dokument: 
 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, 
”Slutsatserna i den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning: sammanhållningspolitikens framtid” (nedan kallad slutsatser). 

 Huvuddokumentet: Investera i Europas framtid: femte rapporten om ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning (nedan kallad femte sammanhållningsrapporten).

Kommissionens meddelande (slutsatser):

Slutsatserna bildar utgångspunkten för den samrådsprocess som nu har inletts på grundval av 
den femte sammanhållningsrapporten och som kulminerar i det 
femte sammanhållningsforumet den 31 januari och den 1 februari 2011. 

Redan i början framhåller kommissionen att sammanhållningspolitiken utgör ett viktigt bidrag 
till att sprida tillväxt och välstånd över hela EU. På så sätt går det att minska de sociala och 
territoriella skillnader som annars skulle ha ökat. Detta blir särskilt tydligt när man tar hänsyn 
till de ihållande effekterna av krisen.

I dessa svåra tider bör sammanhållningspolitiken fortsätta att spela en viktig roll för att man 
ska uppnå tillväxt och samtidigt främja en balanserad utveckling av EU och regionerna. I 
slutsatserna framhålls nödvändigheten av gemensamma insatser på europeisk, nationell, 
regional och lokal nivå. Ändå kan de ökande globala utmaningarna och nödvändigheten av att 
på bästa sätt använda varenda euro av de offentliga utgifterna kräva ett visst mått av reformer 
för sammanhållningspolitiken.

Europeiska rådets strategi ”Europa 2020” av den 3 mars 2010, med vars hjälp EU ska klara de 
krävande uppgifterna under detta århundrade, är ett viktigt initiativ till bättre samordning av 
Europeiska unionens politiska åtgärder. Samordningen syftar till att uppnå de gemensamma 
målen för en smart och hållbar tillväxt för alla.

Hur ska de tre tillväxtdimensioner som betonas i Europa 2020-strategin och som är av stor 
betydelse för sammanhållningspolitiken definieras? Hur kan de, i den mån en sådan 
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definition är möjlig, genomföras och vilken konkret roll kan sammanhållningspolitiken spela i 
denna process?

Utan tvekan råder ett mycket starkt samband mellan sammanhållningspolitiken och Europa 
2020-strategin. Detta samband utgör en reell möjlighet att fortsätta hjälpa de fattigare 
EU-regionerna att komma ikapp och vidareutveckla sammanhållningspolitiken till en central 
tillväxtkatalysator för hela EU. Det går inte att bortse från att sammanhållningspolitiken redan 
nu är den politik som har de bästa och mest realistiska förutsättningarna att utvecklas till ett 
framgångsrikt instrument för att genomföra målen i EU-strategin fram till 2020.

De viktigaste delarna i slutsatserna är mervärdet på EU-nivå, sammanhållningspolitikens 
styrning, effektivisering och förenkling av systemet för politikens tillämpning och 
sammanhållningspolitikens struktur. Var och en av dessa delar utgör en viktig pelare i den 
framtida sammanhållningspolitiken och kommer därför att behandlas separat både i detta 
arbetsdokument och i det betänkande som bygger på arbetsdokumentet.

Innehållet i den femte sammanhållningsrapporten 

I följande korta inledning till huvudkapitlen tar föredraganden upp några av de 
innehållsmässiga frågor som nämndes i början, sammanfattar viktiga eller kontroversiella 
observationer och bedömer de främsta resultaten i rapporten.

I. Ekonomisk, social och territoriell situation och utvecklingstendenser

Främjande av konkurrenskraft och konvergens

Även om de regionala skillnaderna har minskat, existerar de fortfarande. En intressant 
observation i detta sammanhang är att det i takt med den regionala utvecklingen går att 
konstatera en spridning av positiva aspekter, och att den ekonomiska aktivitet som utgår från 
stadsområden även omfattar mindre utvecklade och ofta lantliga miljöer.

Föredraganden betonar att den viktigaste tillväxtkällan i alla EU-regioner har visat sig vara 
en produktivitetsökning som i vidare bemärkelse var kopplad till innovationer och/eller 
berodde på en omstrukturering av sysselsättningen till förmån för sektorer med större 
förädlingsvärde. Tyvärr försummar kommissionen här i sin analys den inre marknadens 
principiellt avgörande impulser för en positiv regional utveckling. Fullbordandet av den 
obegränsade varu- och tjänstehandeln och den fria rörligheten för arbetstagare är enligt 
föredragandens uppfattning den mest effektiva regionalpolitiken och har en tendens att bidra 
till utjämning av regionala utvecklingsskillnader. Sammanhållnings- och strukturpolitiken ger 
regionerna extra impulser när det gäller alleuropeiska målsättningar och minskar den 
regionala obalansen. 

Föredraganden välkomnar utarbetandet av ett nytt syntetiskt index för innovationspotentialen 
via GD Regio och slutsatserna från det nya indexet för regionernas konkurrenskraft (2010). 
Föredraganden betonar att i takt med regionernas utveckling kan även de medel förändras 
med vilka regionerna kan öka sin konkurrenskraft på bästa sätt.
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Föredraganden är oroad över kommissionens påpekande att endast var tionde region har nått 
målet för EU 2020-strategin att investera 3 procent av BNP i FoU. Detta mål ska – precis som 
andra kvantitativa mål i EU 2020-strategin – endast gälla för hela EU, och det måste på grund 
av olika regionala strukturer vara acceptabelt att man inte kan och inte heller överallt måste 
investera på samma sätt i FoU och högskolor.

Det måste understrykas att utbildningsnivån eller humankapitalet har visat sig vara en av 
de viktigaste tillväxtfaktorerna, vilket ur föredragandens synvinkel inte nödvändigtvis kräver 
en likafördelning av högskolor. Av analysen framgår dessutom att investeringar i innovation 
och utbildning kan gynna tillväxten, men bara när det finns motsvarande infrastruktur
(trafik, bredbandsinternet, energi) och motsvarande institutioner (en balanserad mix av 
offentliga investeringar och en finanspolitisk konsolidering vid makroekonomiska åtgärder, 
e-förvaltningstjänster, gränsöverskridande lärande), och därför krävs det absolut en integrerad 
åtgärdsstrategi.

Motorvägstätheten och vägnätets kvalitet uppvisar avsevärda skillnader i EU, och 
tillgängligheten när det gäller EU-12 har generellt visat sig vara sämre. I fråga om att binda 
samman tätorter via vägnätet och garantera tillgänglighet finns det omfattande skillnader 
mellan EU-15 och EU-12. Både väg- och järnvägsnätet kräver i många regioner i EU-12 
betydande investeringar för att uppnå en välståndsnivå som kan jämföras med EU-15. 
Föredraganden riktar dessutom uppmärksamheten på brister i den överregionala 
transportinfrastrukturen även i EU-15 och efterlyser en analys av de transnationella 
transportnätens regionalekonomiska betydelse. När det gäller energin är det i första hand 
frågan om större energieffektivitet, ökad användning av intelligenta energisystem och 
förnybara energikällor. Men det finns nästan inga upplysningar om hur strukturfonderna 
skulle kunna uppvärdera energiinfrastrukturer i missgynnade regioner.

Förbättra välbefinnandet och minska utanförskap

De demografiska tendenserna i EU ger tydliga indikationer om en ökad andel av äldre 
människor i befolkningen, vilket kommer att påverka förhållandena på arbetsmarknaden och 
efterfrågan på tjänster inom hälsovården. Det finns tydliga regionala olikheter i människors 
välbefinnande, i synnerhet som det går att se tydliga skillnader i förväntad medellivslängd och 
i dödlighetstalen för cancer och hjärtsjukdomar. I glesbygder och framför allt i mindre 
utvecklade medlemsstater är tillgången till motsvarande tjänster i allmänhet sämre. Kapitlet 
behandlar tendenser på arbetsmarknaden och tar också upp krisens dramatiska effekter som 
i en del medlemsstater har lett till en arbetslöshetsnivå på ungefär 20 procent. 

När det gäller fattigdoms- och utanförskapsrelaterade faktorer råder det tydliga skillnader 
mellan olika länder i den andel av befolkningen som riskerar att hamna i fattigdom trots 
att många av medlemsstaterna i Central- och Östeuropa före krisen kunde notera en ökning av 
hushållens inkomster. Aktiv fattigdomsminskning innebär framför allt att möjliggöra 
omfattande tillgång till kompetensutveckling, arbetsmarknad och hälsovårdstjänster.

Förbättra miljöhållbarheten

Genom en aktiv miljö- och klimatpolitik kommer myndigheterna att bidra till en betydande 
ökning av energieffektiviteten i trafiksektorn och byggnader och kan även stimulera privata 
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investeringar på området. Dessutom kan regionerna spela en viktig roll för att främja 
användandet av förnybara energikällor även om de enskilda områdenas potentiella kapacitet 
varierar. Utbyggnaden av solenergi blir mest effektiv i Sydeuropa medan ytterligare vindkraft 
framför allt är ekologiskt och ekonomiskt motiverad vid Atlant- och Nordsjökusten.

Även om många regioner, även tack vare sammanhållningspolitiken, kunde uppfylla villkoren 
i europeiska miljödirektiv finns det på områden som avfallshantering och hantering av 
kommunalt avloppsvatten alltjämt betydande behov av initiativ. Dessutom måste det påpekas 
att investeringar ibland har gjorts utan tydliga målsättningar när det gäller den långsiktiga 
finansieringen. Den långsiktiga planeringen bör därför vara mer realistisk. Föredraganden vill 
undersöka hur områden som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt genomförande av 
sammanhållningspolitiken bäst kan definieras och motsvarande incitament skapas på ett så 
gynnsamt sätt som möjligt.

Även om luftkvaliteten i många städer också i fortsättningen kommer att vara dålig är livet i 
en stad förknippat med en lägre energiförbrukning för transporter och mindre försegling av 
markytan, vilket visserligen snarare gäller kompakta städer än städer med stor areal.

II. Medlemsstaternas politik och sammanhållningen

Målen i Europa 2020-strategin kan endast uppnås om den regionala och nationella politiken 
och EU-politiken samordnas och de olika nivåernas egenansvar bevaras. Kravet på 
samordning av medlemsstaternas politik för sammanhållning har till och med införts i 
artikel 175 i EG-fördraget. Föredraganden välkomnar analysen av de viktigaste skillnaderna i 
de statliga utgifterna och de lokala och regionala organens delaktighet i de offentliga 
investeringarna. Särskilt relevant är uppdelningen av de offentliga investeringarna på 
NUTS-II-nivån och deras bidrag till sammanhållningspolitiken (som för första gången har 
gjorts så detaljerad).

Medan en del medlemsstater koncentrerade sig på att övervinna regionala skillnader 
prioriterade andra den nationella konkurrenskraften. Oberoende av vilken strategi som valts 
fästs allt större vikt vid den endogena utvecklingspotentialen genom utnyttjande av respektive 
regions konkurrensfördelar och inte bara vid att man kompenserar för en regions nackdelar.

Ungefär två tredjedelar av de offentliga investeringarna i EU görs av de lokala och 
regionala myndigheterna, vilket åter tydliggör hur avgörande de lokala och regionala 
organens bidrag till sammanhållningspolitikens mål och Europa 2020-strategin är. Men i och 
med decentraliseringen av utgifterna framgår det inte vilken beslutanderätt 
myndigheterna har över dessa utgifter.

Mellan offentliga investeringar och uppnådd tillväxttakt fanns det en positiv korrelation,
dvs. konvergens. Därför måste de offentliga investeringarna och sammanhållningspolitiken 
även i framtiden koncentreras till de mindre utvecklade områdena. Det är oroväckande att den 
krisrelaterade ökningen av den offentliga skuldsättningen kommer att bromsa den offentliga 
investeringsnivån i de flesta medlemsstater. Skuldsättningen kan medföra att EU:s stödmedel 
får ännu större betydelse för regionerna vilket redan blev mycket tydligt genom EU:s 
medfinansiering av konjunkturpaketen. Från kommissionens utgångspunkt kan den 
skuldökning som blir följden göra det nödvändigt med en översyn av 
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samfinansieringsbestämmelserna. Denna översyn bör enligt föredragandens uppfattning även 
omfatta lättnader för aktivering av privat kapital. 

För att maximera sammanhållningspolitikens verkan krävs det strukturella och institutionella 
reformer på nationell nivå. Tyvärr har dessa reformer förlöpt relativt långsamt och 
oregelbundet. Av särskild betydelse för sammanhållningen är områdena forskning, 
utveckling och innovation (FoUoI), ramvillkoren för företag, inre marknad och konkurrens, 
agendan för bättre lagstiftning och arbetsmarknaden. I detta sammanhang lyckönskar 
föredraganden medlemsstaterna för att de har beslutat om en mer sammanhängande och 
komplex mix av politiska strategier på området FoUoI, vilket kan ge 
sammanhållningspolitiken större inflytande. Framsteg har uppnåtts i moderniseringen av 
högre utbildningar och främjandet av den privata sektorn, särskilt små och medelstora företag. 
Inom alla områden, särskilt konkurrenspolitiken, behövs det dock fler initiativ.

Vårt förslag är att man stärker kopplingen mellan sammanhållningspolitiken och de 
makroekonomiska målen och de strukturella och institutionella reformerna.

 Den makroekonomiska villkorligheten, som för närvarande endast gäller 
Sammanhållningsfonden, bör utvidgas.

 Det bör prövas om det går att utnyttja villkorligheten även för andra ändamål, till 
exempel strukturella och institutionella reformer som är knutna till 
sammanhållningspolitiken.

III. Andra europeiska politikområden och sammanhållning

Den femte sammanhållningsrapporten ger en grundlig och utförlig överblick över de regionala 
effekterna av flera av EU:s politiska strategier som sammanfattas utifrån sin regionala 
dimension. På en del politikområden kräver olika geografiska effekter konkreta åtgärder för 
att garantera en mer balanserad fördelning av kostnader och fördelar. Följaktligen krävs ökat 
medvetande om regionala effekter: territoriella effekter bör tas upp redan när politiken 
utformas, eller alternativt skulle en regional konsekvensbedömning kunna ingå i 
efterhandsutvärderingen av respektive åtgärder. 

Föredraganden välkomnar förslaget att kommissionen bör sträva efter att betona den regionala 
dimensionen kraftigare i sin konsekvensbedömning, och att medlemsstaterna skulle kunna 
utveckla egna strategier för den. Förfarandena på detta område bör vidareutvecklas och 
resultaten av en ESPON-studie om effekterna av specifika politiska åtgärder på vissa regioner 
bör utgöra grunden för fortsatta åtgärder.

Föredraganden fastslår dessutom att det för sammanhållnings- och tillväxtmålen är viktigt att 
förbättringar av infrastrukturen kombineras med investeringar i utbildning, företagande och 
innovation. Likaså är det nödvändigt att föra samman programmen för FoU, 
sammanhållningspolitiken och programmen för landsbygdsutveckling i regionerna. Endast på 
så sätt kan EU ge innovativa impulser på bred front i överensstämmelse med europeiska mål.  

IV. Sammanhållningspolitikens effekter

Som det konstaterades i konsekvensbedömningen av perioden 2000–2006 gick det tack vare 
sammanhållningspolitiken att skapa en miljon arbetsplatser och öka BNP med 10 procent i 
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mål-1-regioner i EU-15. Ungefär tio miljoner människor utbildas varje år, och över 
23 miljoner människor kunde få anslutning till avlopps- och reningssystem. Av 
makroekonomiska modellsimulationer framgår det att sammanhållningspolitiken har 
inneburit en nettohöjning av BNP i EU som helhet. Under den aktuella 
programplaneringsperioden uppgår de investeringar som planerats inom ramen för 
sammanhållningspolitiken för området företag och innovation till ungefär 79 miljarder euro, 
för området trafik till 76 miljarder euro – huvudsakligen i EU-12 – för området humankapital 
till 68 miljarder euro och för området miljöskydd till 62 miljarder euro.

Vägbyggnadsinvesteringarna i EU-15 har i stor utsträckning slutförts och bör nu 
koncentreras på miljövänliga tranportslag (järnväg, lokaltrafik). Föredraganden 
rekommenderar dessutom att man även betonar utbyggnads- och reparationsåtgärder av 
alleuropeisk betydelse och att man täpper till luckor i till exempel väg- och vattenvägnätet, 
medan förbättringen av samtliga transportförbindelser i EU-12 alltjämt har prioritet. 

Sammanhållningspolitikens effekter på landsbygdsområden har likaledes analyserats och 
det konstaterades att denna politik bidrar till bättre tillgång till tjänster och därmed till 
förbättring av levnadsvillkoren och en mer balanserad territoriell utveckling.

Aktiv medverkan av berörda parter på lokal och regional nivå var i många projekt den 
viktigaste faktorn för att bidra till deras framgång och utgjorde ett avgörande mervärde i 
sammanhållningspolitiken. När det gäller partnerskapsprincipen visade utvärderingarna att 
den i EU-15 tillämpades i större utsträckning under perioden 2000–2006, men att det i EU-10 
alltjämt finns behov av initiativ. Generellt sett spelade partnerskapet en mer 
framträdande roll i EU-program än i nationella program.

Intressant nog är administrationskostnaderna för sammanhållningspolitiken inte högre 
än andra internationella organisationers kostnader för finansieringsprogram, även om 
kostnaderna och personalbehovet i de enskilda medlemsstaterna varierar. Tillämpningen av 
EU-lagstiftning innebär endast en obetydlig ökning av den administrativa bördan, men om 
nationella villkor är mer omfattande än vad som krävs kan byråkratin växa avsevärt.

Det påpekas också att det alltjämt krävs förbättringar på vissa områden. Således omarbetades 
det odifferentierade beviljandet av stöd till företag ytterligare, och det utökades med 
erbjudanden inriktade på särskilda finansieringsinstrument (lån, riskkapital, 
nätverksfrämjande etc.).

Utvärderingen visade dessutom (inom praktiskt taget alla investeringsområden) att man 
missriktat hade fokuserat på beviljandet av stödmedel snarare än på förverkligandet av 
programmålen. Övervakningen är ofta alltför inriktad på enkel output (färdigställda 
vägkilometer, antal fortbildningsåtgärder), men inte på de önskade effekterna (de nya 
trafikledernas bidrag till den regionala utvecklingen, förmedling av arbetstillfällen på grund 
av utbildningsåtgärder).Därför måste målen i framtiden formuleras tydligare, koncentreras på 
färre prioriteringar och kunna bedömas utifrån tydligare kriterier.

Särskilda förslag i den femte sammanhållningsrapporten är användning av alternativa
konsekvensbedömningar, kostnadsnyttoanalyser, intervjuer med mottagare och kvalitativa 
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metoder som fallstudier. Medlemsstaterna uppmanas att som komplettering till 
kommissionens åtgärder genomföra egna utvärderingar på detta område.
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Förslag till struktur för betänkandet

För det betänkande som ska utarbetas föreslås nedanstående struktur. 

1. Utvärdering av observationerna i den femte sammanhållningsrapporten 
(av den avslutade budgetperioden 2000–2006 och halvtidsöversyn av den 
pågående perioden 2007–2013)

o Förverkligande av målen
o Programplanering och programansvar
o Utvärdering av kontroller och effektivitet

Sammanhållningspolitiken är unionens viktigaste instrument för att främja en balanserad och 
harmonisk utveckling i alla dess 271 regioner. Konsekvensbedömningen av 
programplaneringsperioden 2000–20061 visade framsteg när det gällde att minska 
ekonomiska, sociala och territoriella skillnader. 

Medlemsstaternas genomförande av strategierna och verksamhetsprogrammen för 
perioden 2007–2013 pågår som bäst och många projekt har redan genomförts. I betänkandet 
kommer den nuvarande genomförandeprocessen att analyseras, samtidigt som ett 
framåtblickande angreppssätt tillämpas. Betänkandet är ämnat att betraktas som ett positivt 
framsteg. Därför presenteras följande rekommendationer för att förbättra 
genomförandeprocessen under den aktuella programplaneringsperioden.

2. Strukturfondernas framtid

Betänkandets fokus kommer att ligga på de första konkreta rekommendationerna om 
sammanhållnings- och strukturpolitikens framtid. Underlaget utgörs av kommissionens 
slutsatser till den femte sammanhållningsrapporten som ofta tas upp i följande 
dispositionsöversikt.

2.1 Sammanhållningspolitikens mål och innehåll

2.1.1 Framtiden: Globala och europeiska ramvillkor

Europeisk regionalpolitik måste utformas i ett globalt utvecklingssammanhang. Betänkandet 
skulle kunna ta upp följande frågor:

(1) Vilka globala utmaningar står det europeiska samfundet inför under de kommande åren? 
(2) Vilka möjligheter innebär den allt mer utpräglade globala arbetsfördelningen och 
informationsteknikens framsteg för regionerna? 
(3) Hur kan de europeiska regionerna bidra till resurseffektivitet och klimatskydd? Hur 
påverkas de själva av den demografiska utvecklingen, miljöhändelser och finanskrisens och 
globaliseringens effekter? 
(4) Var och hur kan europeisk sammanhållningspolitik bidra till rättvisa möjligheter i den 
regionala utvecklingen?

                                               
1 Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 1&2),
sammanfattande rapport, april 2010.
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2.1.2 Europeiskt mervärde

Sammanhållningspolitiken etablerar genom solidarisk gemenskap och tillväxtpolitik ett 
mervärde som är av stor betydelse för hela kontinenten. Politiken kommer även 
fortsättningsvis att inriktas på målen i Lissabonfördraget om att minska skillnader i de olika 
regionernas utvecklingsnivå och de mest missgynnade områdenas eftersläpning och bidrar 
redan därigenom avsevärt till Europa 2020-strategin. Inför framtida utmaningar och även med 
hänsyn till acceptansen för den nödvändiga budgeten för strukturfonderna måste likväl ett 
europeiskt mervärde definieras tydligare och ges en mer ambitiös framtoning. 

Även om brister/utmaningar är lika relevanta för alla regioner i Europa (miljöskydd, 
demografisk utveckling, kompetensutveckling) så medför det inte ett europeiskt politiskt 
ansvar. Bara för att nationer/regioner har liknande problem har EU inte per automatik 
ansvaret för att lösa problem. Föredraganden ser just i en del nyckelområden för Europa 
2020-strategin (färre elever som lämnar skolan i förtid, fler högre examina, fler 
förvärvsarbetande, mindre fattigdom, mer kommunala miljöinvesteringar) framför allt ett 
nationellt eller till och med ett regionalt/lokalt politiskt ansvar. 

Här kan en exaktare definition av det europeiska mervärdet av investeringar vara till hjälp. 
För en sådan ger kommissionen i sina slutsatser dock inte tillräckliga impulser eftersom den –
på ett mycket komplicerat sätt – främst analyserar ett mervärde på grundval av 
programprocesser men i alltför liten utsträckning beskriver dess innehåll. Betänkandet 
kommer därför att avvika från den formella strukturen i kommissionens slutsatser och först 
och främst ta upp följande frågor:

(5) Hur kan europeisk regionalpolitik direkt och effektivt stödja insatser för att stimulera 
konjunkturen och tillväxten på nationell och regional nivå?
(6) Var ligger den regionala dimensionen i alleuropeiska målsättningar?
(7) Var ligger det europeiska mervärdet vid användningen av sammanhållningsmedel? Hur 
går det att definiera?
(8) Hur kan Europas regioner bidra till att uppnå Europa 2020-målen?

2.1.3 Bestämning av investeringsprioriteringar

Av diskussionerna om gemensamma (ekonomiska, sociala, ekologiska) utmaningar och 
sammanhållningspolitikens europeiska mervärde framgår vilka de kommande 
investeringsprioriteringarna är. Här välkomnar föredraganden kommissionens 
rekommendation i konsekvensbedömningarna av sammanhållningspolitiken, dvs. att det krävs 
en starkare koncentration av medlen för att bygga upp en kritisk massa och få kännbar verkan. 
I framtiden kommer det därför att bli nödvändigt att se till att medlemsstaterna och regionerna 
koncentrerar både EU-medel och nationella medel till ett litet antal prioriteringar som 
motsvarar de aktuella utmaningarna. 

Mot bakgrund av dessa inledande reflexioner kommer följande frågor att tas upp i 
betänkandet:



DT\853445SV.doc 11/16 PE456.704v01-00

SV

(9) Inom vilka politiska områden krävs det koncentrerade europeiska insatser för att uppnå 
målen i Europa 2020-strategin och målen för den regionala utvecklingen samt minska de 
regionala skillnaderna?
(10) Hur går det att förena ett agerande från EU:s sida med principerna om den nationella 
suveräniteten och uppfattningen om regional egenförvaltning?

2.1.4 Programplaneringens innehåll, målstrukturer och ram

Enligt den struktur som beskrivs i den femte sammanhållningsrapporten och slutsatserna ska 
sammanhållningspolitiken även i fortsättningen omfatta alla europeiska regioner, och den 
beprövade målstrukturen (1: konvergens, 2: konkurrens och sysselsättning 3: 
gränsöverskridande samarbete) ska i princip behållas. Detta bör dock preciseras och 
sambanden med respektive budgetrubriker anges, något som kommer att tas upp utförligare i 
betänkandet.

Sammanhållningspolitiken bör enligt kommissionens ståndpunkt utvecklas som en integrerad 
politik på grundval av följande beståndsdelar:

– En gemensam strategisk ram som kommissionen antar med prioriteringar för 
investeringarna. Ramen täcker Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska fiskerifonden samt Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
– Ett partnerskapsavtal för utveckling och investeringar (för sammanhållningspolitiken) 
som avlöser de tidigare nationella strategiska ramplanerna och ingås efter förhandlingar 
mellan medlemsstaterna och kommissionen.
– Operativa program som liksom under innevarande period är det viktigaste 
förvaltningsverktyget och omsätter de strategiska dokumenten till konkreta prioriteringar för 
investeringar.

Dessa tre förslag utgör de bärande pelarna i det aktuella förslaget från kommissionen. Men 
när det gäller målen och strukturen behöver man dessutom beakta ytterligare aspekter som 
kommer att tas upp i betänkandet:

(11) Det ekonomiska stödet bör liksom under innevarande programplaneringsperiod fördelas 
mellan regionerna på grundval av deras ekonomiska utvecklingsnivå (mätt i BNP per capita) 
(vid utarbetandet och genomförandet av EU-politiken kan ytterligare instrument/indikatorer 
antas på efterföljande beslutandenivåer). Hur kan en sådan modell se ut?
(12) Hur kan det säkerställas att reformerna av programförklaringarna och processerna i 
princip kopplas till målet att minska den administrativa bördan?
(13) Hur kan tidigare prioriterade utvecklingsområden som fortfarande har negativa 
regionala särdrag (t.ex. befolkningsminskning) särskilt beaktas i samband med de 
nödvändiga övergångsstöden?
(14) Bör det av hänsyn till sammanhållningspolitiken införas en mellankategori mellan mål 1 
och mål 2?
(15) Ofta är investeringarna från Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden kopplade till samma målsättningar. Är det ändamålsenligt att öka 
finansieringens effektivitet genom en förenkling av strukturen, som även skulle kunna omfatta 
en sammanslagning av sammanhållningsfonder och Europeiska regionala utvecklingsfonder? 
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Skulle en sammanslagen fond ändå kunna bidra till nödvändiga infrastrukturella 
förbättringar i mindre utvecklade delar av EU? Skulle det på så sätt gå att uppfylla ett mål i 
den framtida sammanhållningspolitiken mer effektivt, nämligen att investeringar i 
infrastrukturen måste åtföljas av fler investeringar i utbildning, företag och innovation?
(16) Kommissionen strävar efter en reform av finansieringsinstrumenten. De viktiga 
stödmedlen ska kompletteras med fler låne- och fondlösningar. I vilken utsträckning kan de 
nya finansieringstyperna användas, och i vilken form? Bör den enklaste av dem (krediter) 
användas för att på så sätt minska den administrativa bördan? Går det även att tänka sig 
mindre direkta åtgärder (som rådgivning och stöd till nätverk)?
(17) Hur går det att mer exakt definiera Europeiska socialfonden och dess roll inom ramen 
för sammanhållningspolitikens integrerade strukturer och finansieringsformer? Hur går det 
att uppnå bättre samordning mellan ESF och de andra strukturfonderna (framför allt Eruf)? 
Hur går det att förbättra synergieffekterna mellan ESF och Eruf och möjliggöra 
korsfinansiering med målet att underlätta integrerad stadsutveckling?
(18) Hur går det att ur sammanhållningspolitiskt perspektiv förbättra partnerskapet mellan 
stad och land, vilket särskilt kommer att tas upp i betänkandet som en möjlighet till 
balanserad utveckling? Hur går det att säkerställa bättre synergi mellan 
landsbygdsutveckling och sammanhållningspolitiska åtgärder eller skapa enhetligare 
bestämmelser?
(19) Hur konkret bör stadspolitiska åtgärder formuleras i programplaneringsdokumenten? 
Bör integrerade stadsutvecklingsplaner vara en obligatorisk förutsättning för 
EU-medfinansiering av projekt i tätorter?
(20) Sammanhållningspolitiken kommer även i fortsättningen att främja de tre aspekterna av 
det territoriella samarbetet, dvs. den gränsöverskridande, den transnationella och den 
interregionala aspekten. Hur går det att förbättra sambandet med andra målsättningar för 
struktur- och sammanhållningspolitiken? 

2.1.5 Den territoriella sammanhållningen

I Lissabonfördraget har målen ekonomisk och social sammanhållning tillfogats till den 
territoriella sammanhållningen. Även om man bortser från att koncepten och 
programförklaringarna för EU:s sammanhållningspolitik därigenom blir mer svårbegripliga 
för den europeiska befolkningen och förvirringen kring målstrukturer och 
programförklaringar ökar även bland de potentiella mottagarna, hör investeringar i den 
regionala sammanhållningen sedan flera år till en tillämpad europeisk strukturpolitik just 
inom ramen för ekonomisk och social sammanhållning. Under denna rubrik beaktar 
kommissionen särskilt nya initiativ för stadsutveckling och för makroregionala strategier. I 
betänkandet ska följande frågor belysas:

(21) Hur kan EU:s sammanhållningspolitik stödja strategier för innovativ stadsutveckling?
(22) Motiverar makroregionala sammanslutningar kravet på särskilda medel som är 
definierade för dem? 
(23) Är globala anslag för den regionala nivån ett lämpligt instrument?

2.1.6 Grannskaps- och utvidgningspolitiken

Detta tema får inte någon uttömmande belysning i den femte sammanhållningsrapporten. 
Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och instrumentet för stöd inför 
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anslutningen (IPA) är viktiga för sammanhållningspolitiken, eftersom det via dem bland annat 
tillhandahålls medel för gränsöverskridande samarbete med stater utanför EU. IPA är 
dessutom till stöd för kandidatländerna när det gäller att förbereda innehåll och organisation 
för sammanhållningsstrukturer. En anslutning skulle dessutom naturligtvis få konsekvenser 
för de existerande stödmedlens strukturer och nivåer. Betänkandet kommer att ta upp följande 
frågor: 

(24) Regionutveckling är tänkt att bli ett inslag i grannskaps- och utvidgningspolitiken. Bör 
den även fortsättningsvis disponera instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA), som har 
anslutningen av en stat till EU som villkor?
(25) Vilka konsekvenser får framgångsrika anslutningsförhandlingar för den existerande 
sammanhållningspolitikens inriktning? Tar EU hänsyn till sina anslutningskriterier när det 
gäller att bedöma mottagningskapaciteten även ur sammanhållningspolitiskt perspektiv? 
Deltar parlamentet och Regionkommittén i tillräcklig utsträckning i dessa förfaranden?

2.2 Ny programplanering för sammanhållningspolitiken: Incitament, villkorlighet, 
genomförande

Europeiska unionens nya ekonomipolitiska styrsystem kräver enligt kommissionen nya 
bindande bestämmelser om villkorlighet och incitament för reformer som medlemsstaterna 
måste genomföra för att garantera effektivt utnyttjandet av stödmedel inom områden som är 
direkt förknippade med sammanhållningspolitiken.

För nästa programplaneringsperiod borde denna form av makroekonomisk villkorlighet
utvidgas, dvs. den borde inte enbart omfatta sammanhållningsfonderna, utan även gälla andra 
strukturfonder som kommer att vara en del av den framtida sammanhållningspolitikens 
struktur.

Således ska man införa nya bestämmelser om villkorlighet som skapar incitament för 
reformer. Därigenom skulle medlemsstaterna bli tvungna att genomföra de nödvändiga 
reformerna. Vid förvaltningen av denna process gäller det att uppnå rätt balans mellan 
kommissionens administrativa kapacitet och rådets politiska orientering och kontroll.

(26) Hur kan EU-riktlinjer om nationella reformer för effektiv användning av 
sammanhållningsmedel utformas så att medlemsstaternas behörighetsområden inte kränks?
(27) Hur kan sammanhållningspolitiken bidra till att budgetsyndare hålls i styr?

Inom den gemensamma strategiska ram som redan nämnts ska de centrala principerna för 
åtgärder inom ramen för villkor fastställas. Dessa principer måste lämna tillräckligt 
handlingsutrymme för anpassningen till nationella och regionala förhållanden, vilket är av 
särskild betydelse för sammanhållningspolitiken. På denna grundval ska man i början av 
programplaneringsperioden, alltefter institutionellt sammanhang, komma överens om 
särskilda bindande villkor med varje medlemsstat eller varje region inom ramen för en strategi 
som samordnas med alla relevanta EU-politikområden. Detta gäller de områden som är direkt 
förknippade med sammanhållningspolitiken i programplaneringsdokumenten (dvs. 
partnerskapsavtalet för utveckling och investeringar samt verksamhetsprogrammen). 
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Förslagen till nya villkor kan bidra till att förverkliga föreställningen om det europeiska 
mervärdet, men de är alltjämt teoretiska och kräver ytterligare precisering. För att betänkandet 
ska kunna bidra till framsteg och svar på kommissionens frågor krävs det snarast ytterligare 
upplysningar. 

(28) Vilka är för- och nackdelarna med sådana villkor, och vilka uppgifter och befogenheter 
skulle kommissionen och de nationella och regionala myndigheterna ha för att genomföra 
dem i praktiken?
(29) Hur ska man fastställa de enskilda villkoren för medlemsstater (eller regioner?) och 
samtidigt garantera jämförbarhet och lika behandling? Vilken roll spelar regionerna i denna 
process? Hur går det att bevara de beprövade partnerskapsprinciperna?
(30) Hur ska det kunna säkerställas att en mer resultatinriktad struktur för 
sammanhållningspolitiken inte leder till ökad byråkrati, det vill säga inte motverkar 
förenklingsmålet?
(31) Med hjälp av vilka indikatorer går det att i förväg fastställa utvecklingsmålen och sedan 
mäta sammanhållningspolitikens resultat? Har dessa sedan tillräcklig relevans för att visa att 
de gjorda investeringarna ger europeiskt mervärde? 

Medfinansieringen som en av de grundläggande principerna för sammanhållningspolitiken 
bör ses över särskilt med avseende på dess högsta andel och om så behövs differentieras så att 
den stämmer bättre överens med utvecklingsnivån, det europeiska mervärdet, åtgärdstyperna 
och mottagarna.

(32) Vilken högsta andel medfinansiering skulle garantera ansvarsfull användning av 
strukturfonderna, t.ex. 60 procent, 75 procent eller 90 procent? Bör förslagen till 
differentieringskriterier kompletteras med andra kriterier, och om ja, med vilka?

En möjlighet är också att använda innovativa instrument som ökar effektiviteten. På så sätt 
skulle en resultatreserv kunna införas på EU-nivå för att främja framsteg med avseende på 
Europa 2020-målen. En begränsad del av sammanhållningsmedlen skulle således hållas inne 
och i samband med en halvtidsöversyn tilldelas de medlemsstater och regioner som med sina 
program – jämfört med sitt utgångsläge – har bidragit mest till Europa 2020-målen.

(33) Hur stor skulle budgetandelen för resultatreserven kunna vara? Vilken skulle den exakta 
finansieringskällan vara? Vilken kontroll skulle medlemsstaterna ha över medel som inte 
delats ut? 

2.3 Finansieringsstrategi och finansiell kontroll

2.3.1 EU:s budget: tidsperiod och budgetrubriker

EU-budgetens nuvarande form har visat sig vara väl lämpad för att genomföra 
sammanhållningspolitiken. Följaktligen gäller det att iaktta största försiktighet även vid 
mycket små förändringar av dess etablerade och beprövade struktur. Tyvärr går 
kommissionen i sina slutsatser inte in närmare på den pågående diskussionen rörande 
omstruktureringen.
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(34) Vilka budgetperioder främjar genomförandet av sammanhållningspolitiken? Måste 
uppdelningen av budgetposter reformeras i ljuset av Europa 2020-strategin och nya 
definitioner av tillväxt?

2.3.2 Genomförande av budgeten, budgetdisciplin, finansiell kontroll

Kommissionen föreslår utvidgning av standardförfaranden, årliga revisionsförklaringar och 
ackrediteringsförfaranden för behöriga förvaltningsorgan och undersöker fler incitament för 
strikta nationella kontroller. De nationella myndigheterna skulle inte få EU-medel som 
ersättning förrän de har betalat ut motsvarande EU-bidrag till stödmottagarna. Dessutom ska 
större hänsyn tas till resultaten vid utbetalningen och N+2-regeln måste i fortsättningen 
tillämpas på alla områden.

(35) Hårdare kvalitativ och rättslig kontroll av de medfinansierade utgifterna från 
medlemsstaternas sida är absolut nödvändig. Hur ska dessa förslag från kommissionen kunna 
accepteras av medlemsstaterna och bli obligatoriska för alla? Hur går det att utesluta att 
relativt sett fattigare medlemsstaters ställning äventyras vid efterhandsersättningar? 
(36) Hur går det att med hjälp av e-förvaltningslösningar garantera maximal förenkling och 
slutligen högsta effektivitet för ett sådant kontrollsystem?
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Arbetsdokumentets slutsatser

I de 36 frågeställningarna i detta dokument tar föredraganden upp de viktigaste av de förslag 
till sammanhållningspolitiken efter 2013 som för närvarande diskuteras intensivt. 

I princip behöver EU:s sammanhållningspolitik en mer resultatinriktad utformning. Likaså är 
kommissionens grundläggande förslag om integration av inslag i Europa 2020-strategin 
övertygande, även om strategin inte täcker alla viktiga sammanhållningspolitiska 
förutsättningar. En absolut nödvändig förutsättning för framtida regionalstöd är också att 
medlemsstaterna tar mer ansvar för att kontrollera anslagens utnyttjande. 

Även om man i princip i det stora hela kan tillstyrka kommissionens slutsatser behövs det 
konkreta genomförandeförslag för att man ska kunna klargöra vilken acceptans som finns i 
Europaparlamentet och medlemsstaterna. De första bedömningarna och 
genomföranderekommendationerna kommer att läggas fram i det kommande betänkandet.

Kommissionens definition av begreppet europeiskt mervärde är ännu inte tillräckligt 
uttömmande i ett sammanhållningspolitiskt perspektiv. Likaså måste förslag om indikatorer 
för avtal om mål och resultatmätning läggas fram utan dröjsmål. De planerade villkoren, 
utvecklingspartnerskapen och investeringsavtalen måste beskrivas mer exakt mot bakgrund av 
i sig nationell eller regional behörighet vid genomförandet av viktiga Europa 2020-mål. På 
detta område är en accepterad och rättvis framtida ansvarsfördelning mellan EU, 
medlemsstater och regioner avgörande för vilken verkan och allmän uppskattning den 
europeiska sammanhållnings- och strukturpolitiken får.


