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Arbejdsdokumentet beskriver kort formålet med og rækkevidden af betænkningen. 
Ordføreren giver et generelt overblik over situationen og årsagerne til udnyttelsesproblemer 
og anfører flere mulige løsninger, der bør analyseres i betænkningen.  

1. Baggrund

Siden slutningen af 1990'erne har udnyttelse af struktur- og samhørighedsfonde været 
anerkendt som et væsentligt spørgsmål i forbindelse med gennemførelse af EU's 
samhørighedspolitik. Mange medlemsstater har haft problemer med at udnytte støtten fra 
struktur- og samhørighedsfondene fra EU's budget, navnlig i de første år efter deres 
tiltrædelse. Denne initiativbetænkning bør se på problemerne, årsagerne hertil og god praksis i 
den nuværende programmeringsperiode (2007-2013) og høste erfaringer til den fremtidige 
samhørighedspolitik i EU.

2. Definition, udnyttelsessammenhæng

Ordføreren forstår udnyttelsesevne som den udstrækning, i hvilken en medlemsstat er i stand 
til på en effektiv måde at bruge de økonomiske midler, den tildeles fra struktur- og 
samhørighedsfondene. Denne evne er nødvendig for at bidrage maksimalt til den økonomiske 
og sociale samhørighed med de midler, der stilles til rådighed fra EU-fondene. 
Udnyttelsesevnen på efterspørgselssiden betyder den faktiske evne, som projektansøgere har 
til at skabe acceptable projekter. På udbudssiden kan udnyttelsesevnen bestemmes på 
baggrund af tre hovedfaktorer:

 makroøkonomisk udnyttelsesevne defineret og målt i BNP,
 finansiel udnyttelsesevne defineret som evnen til at medfinansiere de programmer og 

projekter, der støttes af EU, planlægge og garantere disse nationale bidrag i flerårige 
budgetter og indsamle bidrag fra de partnere, der er involveret i forskellige 
programmer og projekter,

 administrativ evne defineret som centrale og lokale myndigheders evne og 
kvalifikationer til at udarbejde programmer og passende projekter, træffe beslutning 
om dem, sikre koordinering af involverede partnere, overholde administrative krav og 
rapporteringskrav, finansiere og overvåge gennemførelsen af programmer og projekter 
og undgå uregelmæssigheder.

Udnyttelsesevnen er ikke en parameter, men en variabel. Der er stor forskel på den i de 
forskellige medlemsstater, så derfor er der behov for individuelle løsninger.

At sigte mod at udnytte den størst mulige økonomiske støtte i denne sammenhæng kræver 
vedvarende bestræbelser af medlemsstaterne og inddragelse på lokalt og regionalt plan af 
administration på hver etape i processen.

3. Udnyttelsesniveau i den aktuelle programmeringsperiode

Følgende grafer præsenterer niveauet af udnyttelse af struktur- og samhørighedsfondene pr. 
land i den aktuelle periode og de akkumulerede tal sammenlignet med den foregående 
periode. 
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Betalinger for perioden 2007-2012 indtil den 25. januar 2011
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Mellemliggende betalinger betalt pr. måned siden 2009

Alle akkumulerede betalinger pr. år
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4. Årsager til udnyttelsesproblemer

4.1. Indledende problemer i starten af programmeringsperioden

Medlemsstaterne oplevede vanskeligheder med at gennemføre procedurerne til vurdering af 
overensstemmelse vedrørende det nye forvaltnings- og kontrolsystem, der er fastsat i Rådets 
forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden. Dette førte til forsinkelser i betalinger, idet Kommissionens 
godkendelse af systemet var en forudsætning for de første mellemliggende betalinger. 
Endvidere anses den parallelle gennemførelse af to programmeringsperioder (2000-2006 og 
2007-2013) også for at være en væsentlig byrde, der forårsager forsinkelser i starten af den 
nuværende periode. 

4.2. Finansielle problemer

Virkningen af den globale økonomiske krise skabte vanskeligheder i mange medlemsstater 
med hensyn til udnyttelse af midlerne. Konsekvenserne var problemer med at levere 
resultater, ændringer i den forventede efterspørgsel og stigende begrænsninger i national og 
lokal offentlig finansiering. Det blev endnu vanskeligere at finde tilstrækkelige midler til at 
medfinansiere projekter.

4.3. Myndighedskrav
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Lovgivningsrammerne for 2007-2013 forbedrede generelt klarheden sammenlignet med den 
tidligere version, men der er behov for yderligere bestræbelser. Medlemsstaternes 
vanskeligheder med myndighedskrav er bl.a. forårsaget af uoverensstemmelser, eftersom EU-
kravene i nogle tilfælde ikke var forenelige med eksisterende nationale ordninger, der måtte 
revideres. 

Yderligere problemer blev forårsaget af forsinkelser med at etablere og indføre EU-regler og 
nationale regler eller med den tilknyttede vejledning og huller i reglerne eller uklare regler. 
Visse myndighedskrav skulle tilpasses yderligere for at tage højde for erfaringen med 
gennemførelsen. Desuden har definitionen af reglerne om støtteberettigelse forårsaget 
vanskeligheder. Der blev oplevet vanskeligheder med nogle af de operationelle programmer 
om territorialt samarbejde på grund af nationale regler om støtteberettigelse, eftersom der er 
en række forskellige sæt nationale regler afhængigt af det antal medlemsstater, der er 
involveret. 

Der kunne konstateres væsentlige forsinkelser i oversættelsen af vejledningerne og med at 
opnå nærmere oplysninger fra Kommissionen med hensyn til f.eks. 
miljøkonsekvensvurderinger og udgifters støtteberettigelse. Yderligere vanskeligheder blev 
forårsaget af hyppige ændringer i de nationale krav og uoverensstemmelse i EU-vejledningen, 
eftersom EU-institutionerne ændrede deres fortolkning af forordningerne i de finansielle 
overslag.

4.4. Organisatoriske krav

Medlemsstaternes vanskeligheder med de organisatoriske krav er forårsaget af behovet for at 
etablere nye institutioner, utilstrækkelig adskillelse mellem myndighederne, 
hierarkiproblemer mellem institutionerne og vanskeligheder med hensyn til fordelingen af 
opgaver og ansvarsområder. I nogle tilfælde blev der skabt for mange organisationer og 
funktioner overlappede.

4.5. Menneskelige ressourcer

Den generelle forordning etablerer ikke nogen specifikke krav med hensyn til kvaliteten og 
mængden af personale, der er nødvendig for at opfylde forvaltnings- og kontrolkrav. I lyset af 
mere krævende kontrolkrav er begrænsede antal medarbejdere og utilstrækkelige 
personalekvalifikationer på nationalt og regionalt plan et vigtigt anliggende. Der var 
vanskeligheder med hensyn til at fastholde personale. Begrænsninger i beskæftigelsen i den 
offentlige sektor forårsaget af krisen betyder, at der er sket en stigning i uddelegerede 
kontroller. Rotation af medarbejdere i Kommissionen kan forårsage ændringer i fortolkningen 
af visse regler i løbet af gennemførelsen af det operationelle program. 

4.6. Informationsteknologisystemer

Der kunne konstateres vigtige forsinkelser på grund af vanskeligheder med etableringen af 
informationsteknologisystemer, utilstrækkelig klar og sen vejledning fra Kommissionen om 
kommunikations- og informationssystemer, kvaliteten og rettidigheden af national vejledning 
om kommunikations- og informationssystemer.
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4.7. Kontrolkrav

Styrkede kontrolkrav gav forbedret klarhed, men der mangler ligevægt mellem kontrol og 
indhold. Myndighedskravene i 2007-2013 hælder mod kontrolanliggender og afleder således 
opmærksomheden fra indholdet. Støttemodtagerne afskrækkes af kontrolkrav, og ledere 
bruger mere tid på at vurdere overholdelsen af kontrolkravene end på at nå målene i det 
operationelle program. Desuden går nationale kontrolkrav ofte ud over EU-forordningen.

5. Bedste praksis, forslag til forbedring af udnyttelsesevne

Reglerne vedrørende struktur- og samhørighedsfonde er indviklede og derfor vanskelige at 
overholde, hvilket forårsager fejl. Medlemsstaterne bruger derfor uforholdsmæssigt meget tid 
på at forsøge at forvalte og kontrollere disse fejl. Hvis vi ønsker at reducere fejlene og øge 
effektiviteten, bør vi fokusere på at forenkle processen. Der bør lægges vægt på betalinger for 
levering af resultater snarere end kontrol med input. Det kunne overvejes, om det kunne være 
muligt at sætte større fokus på svig snarere end formelle uregelmæssigheder og på en mere 
differentieret behandling af uregelmæssigheder, hvilket giver mulighed for fleksibilitet, 
afhængigt af hvor alvorlig den konstaterede uregelmæssighed er. Det kan være nødvendigt at 
afspejle fejlmarginen i projektudgifterne. Proportionaliteten mellem støttens omfang og 
kontrolkravene bør styrkes. Koordineringen af revision bør styrkes.

Der bør findes en bedre balance på den ene side mellem de regler og procedurer, der kræves 
for at sikre EU-udgifternes lovlighed og formelle rigtighed, og på den anden side for at gøre 
samhørighedspolitikken mere resultatorienteret og omkostningseffektiv. Kommissionen skal 
foreslå, hvorledes der bedre fokuseres på opnåelsen af mål uden at fravige hovedreglen om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Rettidig vedtagelse af EU's budget og af klare og definitive regler og vejledning til 
medlemsstaterne er af afgørende betydning.

Der er betydelige muligheder for tilnærmelse mellem programmerings- og 
gennemførelsessystemer. Harmonisering af regler og procedurer kan bidrage til at forenkle 
gennemførelsessystemerne og kan opmuntre potentielle modtagere i programmer, som 
medfinansieres af EU, til at deltage. Muligheden for at øge fleksibiliteten med hensyn til at 
støtte ESF-foranstaltninger i EFRU-programmer og omvendt kunne overvejes.

Andre muligheder for at forbedre effektiviteten og udnyttelsen kunne være:
 netværkssamarbejde mellem gennemførelsesstrukturer i medlemsstaterne,
 incitamenter til at tiltrække og bevare personale i medlemsstaterne,
 undersøgelse af at indføre harmoniserede informations- og kommunikationssystemer, 

idet der tages højde for forskellene i medlemsstaternes forvaltnings- og 
kontrolsystemer,

 håndtering af mere krævende kontrolkrav via støtte til støttemodtagere,
 decentralisering af samhørighedspolitikken gennem lokale udviklingstiltag,
 forøgelse af regionernes inddragelse i hele processens forskellige etaper,
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 etablering at et internationalt samarbejdsprogram "INTERREGIONAL UDVIDELSE" 
for at forbedre samarbejdet mellem regioner med høj udnyttelse og regioner med lav 
udnyttelse, 

 øgning af "offentlig-private partnerskabsprojekter",
 konstant anvendelse af sanktioner i forbindelse med fejlforvaltning af midler.

6. Arbejdsmetode og procedure

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

Ordføreren har til hensigt at arbejde tæt sammen med skyggeordførerne og med ordføreren for 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, der udarbejder en udtalelse under 
henvisning til forretningsordenens artikel 50: procedure med associerede udvalg. Endvidere 
opfordres samtlige medlemmer af Regionaludvalget til at fremsætte deres meninger under 
drøftelserne, så udkastet til betænkning kan beriges med konstruktive ideer.


