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I arbetsdokumentet beskrivs kortfattat syftet med betänkandet och dess omfattning. 
Föredraganden ger en allmän översikt över situationen och orsakerna till 
utnyttjandeproblemen, samt räknar upp flera möjliga lösningar som bör analyseras i 
betänkandet. 

1. Bakgrund

Sedan slutet av 1990-talet har utnyttjandet av struktur- och sammanhållningsfonderna varit ett 
stort problem i samband med genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik. För många 
medlemsstater har det varit svårt att utnyttja struktur- och sammanhållningsstödet i EU:s 
budget, särskilt under de första åren efter anslutningen till EU. Detta initiativbetänkande ska 
behandla problemen, orsakerna och god praxis under innevarande programperiod 
(2007-2013), samt dra lärdomar inför EU:s framtida sammanhållningspolitik.

2. Definition av och kontext för utnyttjandet

Föredraganden definierar utnyttjandekapacitet som en medlemsstats förmåga att på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt använda ekonomiska medel från struktur- och 
sammanhållningsfonderna. Denna kapacitet är avgörande för att medlen från EU-fonderna ska 
kunna bidra maximalt till ekonomisk och social sammanhållning. På efterfrågesidan innebär 
utnyttjandekapacitet sökandenas faktiska förmåga att utforma godtagbara projekt. På 
utbudssidan kan utnyttjandekapaciteten fastställas med hjälp av tre grundläggande faktorer:

 Makroekonomisk utnyttjandekapacitet, definierad och mätt genom BNP.
 Ekonomisk utnyttjandekapacitet, definierad som förmågan att medfinansiera program 

och projekt som stöds av EU, att planera och garantera dessa nationella bidrag i 
fleråriga budgetar, samt att få in bidrag från parter som deltar i olika program och 
projekt.

 Administrativ kapacitet, definierad som centrala och lokala myndigheters förmåga och 
kvalifikationer att utarbeta program och lämpliga projekt, att fatta beslut om dessa, att 
sörja för samordning av deltagande parter, att uppfylla krav på administration och 
rapportering, samt att finansiera och övervaka genomförandet av program och projekt 
och undvika oegentligheter.

Utnyttjandekapaciteten är inte en parameter utan en variabel. Det finns stora skillnader mellan 
medlemsstaterna, varför det behövs individuella lösningar.

För att kunna utnyttja så mycket ekonomiskt stöd som möjligt krävs kontinuerliga insatser 
från medlemsstaterna och att lokal och regional administration deltar i varje steg av 
processen.

3. Utnyttjandegraden under innevarande programperiod

Följande diagram visar de olika ländernas utnyttjande av struktur- och 
sammanhållningsfonderna under innevarande period, samt ackumulerade siffror jämfört med 
föregående period. 
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Utbetalningar för perioden 2007–2013 fram till 25 januari 2011
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Löpande betalningar per månad sedan 2009
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Ackumulerade betalningar per år

4. Orsaker till utnyttjandeproblem

4.1. Inledande problem i början av programperioden

Medlemsstaterna hade problem med att genomföra den bedömning av överensstämmelse när 
det gäller det nya förvaltnings- och kontrollsystemet som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden. Detta ledde till 
försenade utbetalningar eftersom kommissionens godkännande av systemet var en 
förutsättning för de första löpande betalningarna. Det parallella genomförandet av 
två programperioder (2000–2006 och 2007–2013) anses också ha medfört en stor arbetsbörda 
som orsakade förseningar i början av innevarande period. 

4.2. Ekonomiska problem

Den globala recessionen orsakade problem i många medlemsstater när det gällde 
användningen av medlen. Några av följderna var svårigheter att uppnå resultat, förändringar i 
förväntad efterfrågan och ökade nedskärningar av offentliga och kommunala anslag. Det blev 
ännu svårare att skaffa tillräckliga anslag för att samfinansiera projekt.
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4.3. Rättsliga krav

Regelverket för 2007–2013 var generellt en förbättring jämfört med den tidigare versionen, 
men det krävs ytterligare ansträngningar. Medlemsstaternas svårigheter att uppfylla de 
rättsliga kraven har bland annat orsakats av oförenliga bestämmelser, då EU-kraven i vissa 
fall inte var förenliga med befintliga nationella bestämmelser, som därför måste revideras. 

Andra problem orsakades av dröjsmål i fastställandet och införandet av EU-regler, nationella 
regler eller riktlinjer, eller av luckor i regelverket eller oklara regler. Vissa rättsliga krav bör 
anpassas ytterligare för att ta hänsyn till erfarenheterna av genomförandet. Även fastställandet 
av regler för stödberättigande har orsakat problem. Problem uppstod i samband med en del av 
de territoriella operativa samarbetsprogrammen, eftersom det beroende på hur många 
medlemsstater som deltog fanns ett antal olika uppsättningar nationella bestämmelser. 

Stora förseningar kunde noteras i samband med översättningen av riktlinjerna och beskedet 
från kommissionen om t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar och stödberättigade kostnader. 
Andra problem orsakades av att de nationella kraven ofta ändrades och att riktlinjerna från EU 
var inkonsekventa på grund av att EU-institutionerna ändrade sin tolkning av bestämmelserna 
under budgetperioden.

4.4. Organisatoriska krav

Medlemsstaternas svårigheter att uppfylla de organisatoriska kraven berodde på behovet av att 
inrätta nya institutioner, en otillräcklig gränsdragning mellan olika myndigheter, hierarkiska 
problem mellan institutionerna och problem i samband med arbets- och ansvarsfördelning. I 
vissa fall fanns det för många organisationer och överlappande roller.

4.5. Personalresurser

Det fastställs inga konkreta krav i den allmänna förordningen på utbildningsnivå och antal när 
det gäller den personal som behövs för att uppfylla kraven på förvaltning och kontroll. Mot 
bakgrund av de strängare kraven på kontroll är begränsade personalresurser och otillräckligt 
utbildad personal på nationell och regional nivå ett stort problem. Det fanns problem när det 
gäller förmågan att behålla personal. Personalnedskärningar inom den offentliga sektorn till 
följd av krisen har lett till att allt fler kontroller läggs ut på underleverantörer. 
Personalomsättning inom kommissionen kan medföra att vissa regler tolkas på olika sätt 
under genomförandet av det operativa programmet. 

4.6. IT-system

Stora förseningar kunde noteras som berodde på svårigheter att inrätta IT-system, otydliga 
eller sena riktlinjer från kommissionen om kommunikations- och informationssystem samt på 
kvaliteten och tidpunkten för nationella riktlinjer om kommunikations- och 
informationssystem.
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4.7. Kontrollkrav

Skärpta kontrollkrav ledde till större tydlighet, men det saknas en balans mellan kontroll och 
innehåll. De rättsliga kraven under 2007–2013 tenderar att handla om kontrollfrågor medan 
innehållet ägnas mindre uppmärksamhet. Stödmottagarna avskräcks av kontrollkraven och 
förvaltarna av stödet ägnar mer tid åt att bedöma uppfyllandet av kontrollkraven än åt att 
uppnå målen med det operativa programmet. De nationella kontrollkraven går dessutom ofta 
längre än EU-förordningen.

5. Bästa praxis, förslag till hur utnyttjandekapaciteten kan förbättras

Reglerna för struktur- och sammanhållningsfonderna är komplicerade och svåra att efterleva, 
vilket leder till misstag. Medlemsstaterna ägnar därför oproportionerligt mycket tid åt att 
försöka hantera och kontrollera dessa misstag. Om vi vill minska misstagen och öka 
effektiviteten bör vi inrikta oss på att förenkla processen. Tonvikten bör ligga på att göra 
utbetalningar för att få resultat snarare än på att kontrollera insatserna. En ökad fokusering på
bedrägerier snarare än på formella oegentligheter, och på en mer differentierad behandling av 
oegentligheter kan övervägas, eftersom det skulle möjliggöra en större flexibilitet beroende på 
oegentligheternas allvar. Det kan vara nödvändigt att överväga felmarginaler i 
projektkostnader. Det bör finnas en större proportionalitet mellan stödets omfattning och 
kraven på kontroll. Revisionsåtgärderna bör samordnas bättre.

En bättre balans bör uppnås mellan å ena sidan de regler och förfaranden som krävs för att se 
till att EU:s utgifter uppfyller lagar och förordningar, och å andra sedan en 
sammanhållningspolitik som är mer inriktad på resultat och kostnadseffektivitet. 
Kommissionen bör lägga fram förslag om hur man kan öka fokuseringen på att uppnå målen 
utan att göra avsteg från huvudprincipen om en sund ekonomisk förvaltning.

Ett snabbt antagande av en EU-budget och av klara och definitiva regler och riktlinjer för 
medlemsstaterna är av yttersta vikt. 

Det finns stora möjligheter att göra program- och genomförandesystemen mer enhetliga. En 
harmonisering av regler och förfaranden kan leda till enklare utbetalningssystem och 
uppmuntra potentiella stödmottagare att delta i program som medfinansieras av EU. 
Möjligheten att skapa större flexibilitet att stödja insatser med anknytning till Europeiska 
socialfonden i Eruf-program och vice versa bör övervägas.

Andra möjligheter att öka effektiviteten och utnyttjandet kan vara att
 skapa kontakter mellan medlemsstaternas genomförandestrukturer,
 införa incitament för att locka och behålla personal i medlemsstaterna,
 undersöka möjligheterna att införa harmoniserade informations- och 

kommunikationssystem som tar hänsyn till skillnaderna mellan medlemsstaternas 
förvaltnings- och kontrollsystem,

 hantera strängare kontrollkrav genom att bistå stödmottagarna,
 decentralisera sammanhållningspolitiken genom lokala utvecklingsinitiativ,
 öka regionernas delaktighet i de olika faserna av processen,
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 inrätta ett internationellt samarbetsprogram, (”INTERREG ENLARGEMENT”) för att 
öka samarbetet mellan regioner med hög och regioner med låg utnyttjandegrad,

 öka antalet projekt som utgörs av offentlig-privata partnerskap,
 konsekvent utdöma sanktioner för försumlig hantering av resurserna.

6. Arbetsmetoder och förfaranden

Syftet med detta arbetsdokument är att få igång en givande debatt med ledamöterna i utskottet 
för regional utveckling. I arbetsdokumentet beskrivs därför bara föredragandens preliminära 
ståndpunkt, vilken kommer att utvecklas närmare i förslaget till betänkande. 

Föredraganden planerar ha ett nära samarbete med skuggföredragandena och även med den 
föredragande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor som ska utarbeta ett yttrande 
enligt artikel 50 i parlamentets arbetsordning: förfarande med associerade utskott. Samtliga 
ledamöter i utskottet för regional utveckling uppmanas dessutom lägga fram sina synpunkter 
under diskussionen så att förslaget till betänkande kan berikas med konstruktiva idéer.


