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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 
EU:s sammanhållningspolitik är huvudinstrumentet för att uppnå EU:s ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållningsmål. Politiken har den näst största andelen av EU-
budgeten, omfattar flera fonder och är anpassad till EU:s övergripande strategi för tillväxt 
och sysselsättning. Under EU:s nuvarande period av budgetöversyn och politisk förändring 
har debatten om en reform av sammanhållningspolitiken efter 2013 tagit fart ordentligt. 
Den femte sammanhållningsrapporten offentliggjordes i november 2010 och utkastet till 
flerårig budgetram i juni 2011. Utkastet till lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 
ska offentliggöras av kommissionen i oktober 2011 som grundval för förhandlingarna i 
rådet och Europaparlamentet.  

Det allmänna syftet med studien har varit att se över de huvudsakliga visionerna och 
reformalternativen för sammanhållningspolitiken efter 2013, baserat på en analytisk 
jämförelse och genomgång av nyligen publicerade forsknings- och policydokument. Efter 
det inledande kapitlet om reformens politiska sammanhang beskrivs målen, strukturen och 
metoden mer detaljerat i kapitel 2. Utredningens struktur bygger på analys av politiken och 
har som mål att bedöma fördelarna och nackdelarna med olika politiska alternativ och ta 
fram det väsentliga i de uppfattningar och värderingar som ligger till grund för motstridiga 
reformvisioner. Metoden stöder sig på en litteraturgenomgång och budgetmodellering.  

I kapitel 3 uppställs en begreppsmässig ram i syfte att jämföra olika diskurser och 
visioner om sammanhållningspolitikens karaktär och framtid. Inledningsvis kontrasteras en 
fördelningsdiskurs, där politiken endast betraktas som en mekanism för budgetöverföring, 
med en alltmer framträdande platsbaserad vision som framställer politiken som en 
integrerad och territoriellt inriktad utvecklingspolitik. Diskussionen om en reform av 
sammanhållningspolitiken sätts sedan in i ett större sammanhang inom ramen för Europa 
2020-strategin, med dess dubbla och ofta motstridiga visioner: dels territoriella kontra 
sektorsbaserade strategier, dels centraliserad kontra delegerad förvaltning.  
Europaparlamentets formella och informella bidrag till debatten om en reform av budget 
och politik efter 2013 visar tydligt att det har en platsbaserad och territoriellt integrerad 
vision av sammanhållningspolitiken, som ska ha en central roll i EU:s övergripande Europa 
2020-agenda. Dessutom förespråkar det med bestämdhet en stark och välfinansierad 
sammanhållningspolitik. Eftersom parlamentet nu är medlagstiftare till rådet när det gäller 
lagstiftningsramen bör det inte hindras från att formulera en tydlig vision av 
sammanhållningspolitiken med högt ställda mål.  

Framtida scenarier för stödberättigande och fördelning inom EU:s 
sammanhållningspolitik presenteras i kapitel 4, med utgångspunkt i de senaste statistiska 
uppgifterna. Dessa uppgifter visar att politikens förutsättningar har förändrats, delvis på 
grund av regional ekonomisk tillväxt och delvis på grund av bruket av genomsnitt för EU-
27, vilket sammantaget leder till att konvergensregionernas omfattning betydligt 
reduceras. Särskilt regional tillväxt leder till att flera tyska och spanska regioner samt 
huvudstadsregionerna i Polen och Rumänien inte längre betraktas som konvergensregioner. 
Den nya definitionen av ”utfasningsregion” kommer också att förändra 
interventionsmönstret och skapa en typ av stödområde som omfattar mer än elva procent 
av befolkningen i EU-15. Sammantaget innebär budgetförslagen för perioden fram till 2020 
en blygsam ökning av sammanhållningspolitikens budget. Detta bygger i huvudsak på en 
minskning av utgifterna till konvergenspolitiken, även om utgifterna per capita till 
konvergenspolitiken skulle öka något. Utgifterna till regional konkurrenskraft och 
sysselsättning skulle öka betydligt både i absoluta tal och per capita. Utgifterna till 
utfasningsregioner skulle öka med hälften. Taken för utgifterna kommer att spela en 
central roll vid fördelning av anslagen, särskilt för de fattigaste medlemsstaterna. För dessa 
länder är det föreslagna taket väsentligt lägre än under 2007–2013. 
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I kapitel 5 redogörs för sammanhållningspolitikens mål, inbegripet det nya åtagandet 
om territoriell sammanhållning i fördraget och sambandet med Europa 2020-strategin. I 
kapitlet betonas målens mångfasetterade karaktär. De har därför kritiserats som 
överbelastade och förvirrade. Kommissionen har inte föreslagit några större förändringar av 
de övergripande målen eller lagt fram exaktare begreppsdefinitioner i denna fråga. 
Kommissionen erkänner värdet av en territoriell dimension i överensstämmelse med det 
nya åtagandet i fördraget, men huvudbudskapet är att det krävs en närmare 
överensstämmelse med målen i Europa 2020-strategin, vilket skapar oro bland vissa 
medlemsstater och intressenter, eftersom de fruktar att de traditionella 
sammanhållningsmålen kommer att undergrävas. Detta framhäver behovet av att 
genomföra politikens mål för att klargöra deras exakta innebörd samt de konsekvenser och 
kompromisser som dessa mål medför. 

Den territoriella dimensionen undersöks i kapitel 6. I kapitlet betonas att det är av stort 
värde att sammanhållningspolitiken kan anpassas till EU-territoriernas särskilda behov och 
särdrag, vilket kan stödjas genom att sammanhållningspolitiken tas upp som ett formellt 
mål i fördraget. Kommissionen föreslår att man ska stärka programmet för städer, främja 
funktionella områden, stödja områden med särskilda geografiska eller demografiska 
problem och öka den strategiska anpassningen mellan transnationellt samarbete och 
makroregionala strategier. Föga förvånande finns ett motstånd mot vissa av de mer 
preskriptiva inslagen. Den territoriella dimensionen skulle likväl kunna vinna på större 
strategisk styrning på EU-nivå, vilken möjligtvis skulle kunna utnyttja den nyligen 
överenskomna territoriella agendan för 2020 för att klargöra och förstärka de framtida 
territoriella prioriteringarna inom sammanhållningspolitiken. Även en mer strategiskt 
inriktad inställning till samarbetets territoriella dimension måste prioriteras, vilket även 
innebär att man lägger större vikt vid prioriteringar och projekt som har verklig 
transnationell och gränsöverskridande betydelse, skapar större överensstämmelse mellan 
konventionellt, yttre gränsöverskridande samarbete och makroregionala strategier och 
förenklar de administrativa kraven. 

Kapitel 7 handlar om strategisk överensstämmelse och planering och är inriktat på 
förslagen till ny planeringsram och tematisk koncentration. Detta innefattar införandet av 
en gemensam strategisk ram på EU-nivå, mer bindande nationella partnerskapsavtal och 
starkare tematisk koncentration på Europa 2020-strategins prioriteringar. Det finns ett 
brett stöd för införandet av en gemensam strategisk ram, men det återstår att se hur den 
kommer att ta upp den territoriella dimension som är kärnan i sammanhållningspolitiken. 
För att öka egenansvaret i förhållande till den gemensamma strategiska ramen finns 
dessutom ett behov av politisk diskussion om ramen genom att rådet och 
Europaparlamentet engageras i godkännandeprocessen.  En central utmaning med 
bindande partnerskapsavtal är de ökade administrativa bördorna och kostnaderna. Även 
om det råder allmän enighet om behovet av tematisk koncentration finns inget samförstånd 
bland medlemsstaterna om hur den ska genomföras i praktiken. Om gemensamma samt 
bindande och resultatinriktade mål för varje medlemsstat fastställs i partnerskapsavtal 
finns starka skäl för att ge flexibilitet i fråga om hur målen uppnås och vilket paket av 
politiska interventionsåtgärder som används. Man måste även se till att den tematiska 
koncentrationen inte minskar genomförandet av en integrerad politik på flera territoriella 
nivåer. 

I kapitel 8 redogörs för de nya idéerna om villkor och incitament som en del av den 
resultatdrivna agendan och den generella utvecklingen av ekonomisk styrning i EU. För att 
bemöta kritiken om sammanhållningspolitikens effektivitet och se till att den leder till 
kvantifierbara och synliga resultat och effekter föreslår kommissionen ett system med på 
förhand fastställda, strukturella, resultatbaserade och makroekonomiska villkor. Även om 
de flesta medlemsstater har varit försiktiga i frågan är kommissionens förslag värda att tas 
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under allvarligt övervägande, om den rådande kritiken mot politikens resultat ska kunna 
bemötas och om politiken ska ges en mer hållbar riktning som leder till ökad legitimitet 
bland EU:s institutioner och medborgare. Den politiska känslighetsanalysen och 
genomgången av befintliga studier tyder dessutom på att stärkta villkor och incitament 
skulle fungera bra, särskilt de på förhand fastställda. 

Ytterligare förutsättningar för en resultatbaserad modell är effektiv övervakning, 
utvärdering och möjlighet till genomförande. Enligt genomgången i kapitel 9 räknar 
kommissionens förslag om övervakning och utvärdering med tydligare programmål i 
planeringsskedet, stabilare och exaktare rapportering, obligatoriska utvärderingsplaner och 
starkare inriktning på konsekvensbedömning. Förslagen bygger på tidigare erfarenheter 
och stämmer överens med rekommendationerna i olika studier, men det finns oro bland 
medlemsstaterna för att de ytterligare skyldigheterna kan medföra minskad flexibilitet och 
större administrativa och rapporteringsrelaterade bördor. En avgörande fråga som måste 
beaktas är hur Europaparlamentets roll kan stärkas i den strategiska debatten om 
sammanhållningspolitikens resultat, särskilt genom stärkt dialog med kommissionen och 
rådet om sammanhållningspolitikens resultat och uppnådda mål. I syfte att stödja den 
strategiska debatten behöver man stärka den tillgängliga informationen om genomförandet 
så att Europaparlamentet (och andra intressenter) kan ställa de politiskt ansvariga till 
svars. En omedelbar åtgärd kan vara att kräva att alla uppgifter om programmets 
genomförande, utvärderingar, årliga rapporter om genomförandet och slutrapporter 
offentliggörs på internet så snart de finns tillgängliga eller är godkända. En annan fråga 
som är relativt åsidosatt i kommissionens förslag är behovet av en motsvarande ökning av 
de administrativa och tekniska resurserna för utformning, övervakning och utvärdering av 
programmen, både i medlemsstaterna och kommissionen. 

I kapitel 10 behandlas garantimodellen med delad förvaltning. Omfattande 
förändringar av strukturen föreslås som en del av översynen av budgetförordningen, vilket 
väsentligen överför den nuvarande modellen för den gemensamma jordbrukspolitiken till 
sammanhållningspolitiken genom årlig ackreditering, årlig avslutning av räkenskaperna och 
rapportering, löpande avslutning av program och oberoende bedömning. Med hänsyn till 
det starka motståndet från medlemsstaterna och de ovissa fördelarna, åtminstone på kort 
sikt, finns starka skäl för att säkerställa kontinuiteten i befintliga förvaltnings- och 
kontrollsystem eller åtminstone hitta ett sätt att förena förslagen till budgetförordning med 
befintliga ordningar. En mer brådskande uppgift är att förenkla den ekonomiska 
förvaltningen och granska och kontrollera bördan för programförvaltningsorgan och 
förmånstagare, samtidigt som en hög standard i den ekonomiska kontrollen upprätthålls. 
Proportionalitet måste vara en del av lösningen, vilket stöder sig mer på nationella system 
om de har visat sig vara effektiva. Det kan vara fördelaktigt att utvidga de förenklade 
ersättningsförfarandena för driftkostnader som standardkostnad per enhet och 
schablonbelopp, men det krävs ytterligare klargörande och bedömning av den nuvarande 
tillämpningen av förenklade kostnader.  

Det alltmer framträdande temat mervärde tas upp i kapitel 11. Begreppet tolkas ofta på 
ett allmänt sätt som inte bara innefattar påverkan i utvecklingshänseende utan även 
administrativa, kunskapsrelaterade och synlighetsrelaterade effekter samt indirekta 
effekter på inhemska system och därmed sammanhängande förbättringar av innovation 
och ändamålsenlighet. Utöver de förslag som tas upp i föregående kapitel rör andra 
mervärdesrelaterade reformförslag nya finansiella instrument, additionalitetsprincipen, 
samfinansiering och partnerskapsprincipen.  

Värdet av finansiella instrument utan bidrag är allmänt erkänt, men medlemsstaterna 
vill inte att deras handlingsutrymme för utnyttjandet av direkta bidrag ska minska. Det 
finns ett behov av enklare, tydligare och flexiblare regler för användningen av sådana 

 5 



Utredningsavdelning B: Struktur- och sammanhållningspolitik 
___________________________________________________________________________________________ 

instrument.  Kommissionens förslag om additionalitet syftar till att förenkla 
rapporteringen och avlägsna inkonsekvenser i rapporteringen om den ekonomiska 
styrningen. Likväl kvarstår frågan hur man ser till att utgifterna för 
sammanhållningspolitiken verkligen innebär ett ökat bidrag till de inhemska utgifterna för 
regional utveckling. Frågan om politisk additionalitet i förhållande till faktiskt politiskt 
innehåll eller politisk process har fått mycket mindre uppmärksamhet. Det finns starka skäl 
för att avsätta en liten andel av resurserna så att kommissionen kan ta på sig en mer 
ledande roll, och ett mycket starkare åtagande i fråga om politiskt mervärde bör krävas i 
programdokumenten och de efterföljande bedömningarna. En flexiblare regel för 
tillbakadragande av anslag skulle också bidra till politiskt mervärde. Slutligen skulle 
partnerskapsprincipen kunna förstärkas genom exaktare och mer kontrollerbara 
lagstadgade krav, icke-bindande lagstiftning och utvidgad användning av tekniskt stöd för 
partnerskap. Kommissionen har dock inte lagt fram några konkreta förslag och dessa idéer 
leder sannolikt till motstånd från medlemsstaternas sida.  

I det sista kapitlet sammanfattas studiens slutsatser och ges politiska 
rekommendationer för att underlätta Europaparlamentets ställningstagande.   

 Politisk struktur: En enhetlig politisk strategi måste formuleras för 
utfasningskategorin, med tanke på att de regioner som ingår är olikartade och har 
olika regionala tillväxtkurvor  

 Mål: Åtagandet om en effektivare och mer resultatbaserad sammanhållningspolitik 
kräver att politiken genomförs för att klargöra dess exakta innebörd samt de 
konsekvenser och kompromisser som målen medför.  

 Samarbetets territoriella dimension bör stärkas genom följande större vikt vid 
prioriteringar och projekt som har verklig transnationell och gränsöverskridande 
betydelse med utgångspunkt i sund territoriell analys som skapar effekter; 
förenklade administrativa krav; större överensstämmelse mellan konventionellt, 
yttre gränsöverskridande samarbete och makroregionala strategier; krav på att 
medverkande medlemsstater upprättar en stödjande politisk ram för att visa att EU-
programmet ingår i en större strategi av gränsöverskridande eller transnationellt 
samarbete; samt möjlighet för eller uppmuntran till medlemsstaterna att använda 
resurser för genomförande av olika typer av interventioner som är särskilt 
anpassade till platsen. Mer allmänt skulle den territoriella dimensionen i alla sina 
aspekter vinna på starkare strategisk styrning från EU:s sida. Espons potentiella 
bidrag till utformningen och genomförandet av politiken måste utnyttjas bättre.  

 Strategisk överensstämmelse och planering: För att öka egenansvaret i 
förhållande till den gemensamma strategiska ramen finns ett behov av politisk 
diskussion om ramen genom att rådet och Europaparlamentet engageras i 
godkännandeprocessen. Om gemensamma samt bindande och resultatinriktade mål 
för varje medlemsstat fastställs i partnerskapsavtal finns starka skäl för att ge 
flexibilitet i genomförandet, det vill säga hur målen uppnås och vilket paket av 
politiska interventionsåtgärder som används. Man måste se till att den tematiska 
koncentrationen inte minskar genomförandet av en integrerad politik på flera 
territoriella nivåer. 

 Resultatstyrning: Villkor och incitament bör bedömas på grundval av om de är 
inriktade på att öka sammanhållningspolitikens effektivitet, har ett direkt samband 
med sammanhållningspolitiska investeringar, kan påverkas av de politiskt ansvariga, 
är begränsade till antalet, följer subsidiaritetsprincipen och är baserade på en 
gemensam överenskommelse mellan medlemsstaterna och kommissionen. 
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 Övervakning, utvärdering och möjligheter: Europaparlamentets roll i den 
strategiska debatten om sammanhållningspolitikens resultat bör stärkas, särskilt 
genom stärkt dialog med kommissionen och rådet om sammanhållningspolitikens 
resultat och uppnådda mål. Alla uppgifter om programmets genomförande, 
utvärderingar, årliga rapporter om genomförandet och slutrapporter bör 
offentliggöras på internet så snart de finns tillgängliga eller är godkända. Det behövs 
mer stöd till de administrativa och tekniska resurserna för utformning, övervakning 
och utvärdering av programmen, både i medlemsstaterna och kommissionen. 

 Delad förvaltning: Det finns starka skäl för att säkerställa kontinuiteten i befintliga 
förvaltnings- och kontrollsystem eller åtminstone hitta ett sätt att förena förslagen 
till budgetförordning med befintliga ordningar. En brådskande prioritering är att 
förenkla den ekonomiska förvaltningen och granska och kontrollera bördan för 
programförvaltningsorgan och förmånstagare  

 Mervärde:  Det finns ett behov av enklare, tydligare och flexiblare regler för 
användningen av instrument för finansieringslösningar från början av nästa period. 
Från ett ekonomiskt eller kostnadsrelaterat mervärdesperspektiv kvarstår frågan hur 
man ser till att utgifterna för sammanhållningspolitiken verkligen innebär ett ökat 
bidrag till de inhemska utgifterna för regional utveckling. I syfte att stödja den 
politiska additionaliteten finns starka skäl för att avsätta en liten andel av resurserna 
så att kommissionen kan ta på sig en mer ledande roll. Ett mycket starkare 
åtagande i fråga om politiskt mervärde bör krävas i programdokumenten och de 
efterföljande bedömningarna. En flexiblare bestämmelse för tillbakadragande av 
anslag skulle kunna bidra till innovation och experiment. 

 


