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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU-ländernas beredskap för att snabbt och effektivt inleda den nya 
programplaneringsperioden för sammanhållningspolitiken
(2013/2095(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 174 och följande i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden1,

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den 
gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden 
(COM(2013)0246),

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens 
femte sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 20132,

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om EU:s sammanhållnings- och 
regionalpolitik efter 20133,

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 om lägesrapport om och framtida 
synergier för ökad effektivitet mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra 
strukturfonder4,

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om Europeiska socialfondens 
framtid5,

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2010 om goda styrelseformer för 
EU:s regionalpolitik: stödförfaranden och Europeiska kommissionens kontroll6,

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om utnyttjandet av struktur-
och sammanhållningsfonderna: lärdomar för EU:s framtida sammanhållningspolitik7,

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 21.
3 EUT C 371 E, 20.12.2011, s. 39.
4 EUT C 390 E, 18.12.2012, s. 27.
5 EUT C 371 E, 20.12.2011, s. 41.
6 EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 23.
7 EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 22.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 Regionalpolitikens 
bidrag till Europa 2020-strategins mål för hållbar tillväxt (COM(2011)0017) och 
kommissionens tillhörande arbetsdokument (SEC(2011)0092),

– med beaktande av kommissionens åttonde lägesrapport om den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen av den 26 juni 2013 (COM(2013)0463),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 18 april 2013 
Sammanhållningspolitiken: Strategirapport 2013 om genomförandet av programmen 
2007–2013, (COM(2013)0210), och kommissionens tillhörande arbetsdokument 
(SWD(2013)0129),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 24 april 2012 
Partnerskapsprincipen i samband med utnyttjandet av de EU-fonder som omfattas av den 
gemensamma strategiska ramen – inslag i en europeisk uppförandekod för partnerskap
(SWD(2012)0106),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 14 mars 2012 Huvuddrag i en 
gemensam strategisk ram för 2014–2020 för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden (SWD(2012)0061, delarna I
och II),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
16 juni 2011 om ”Sammanhållningspolitikens roll och prioriteringar inom 
Europa 2020-strategin” (CESE 994/2011 – ECO/291),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
12 december 2012 om ”Partnerskapsprincipen vid genomförandet av de gemensamma 
strategiska ramfonderna – aspekter av en europeisk uppförandekod för partnerskap” 
(CESE 1396/2012 – ECO/330),

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
22 maj 2013 om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Sociala 
investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning – inklusive genomförandet av 
Europeiska socialfonden 2014–2020”, (CESE 1557/2013 – SOC/481),

– med beaktande av resolutionen från Regionkommittén av den 31 januari–1 februari 2013 
om ”Lagstiftningspaketet om sammanhållningspolitiken efter 2013” (2013/C 62/01),

– med beaktande av utkastet till yttrande från Regionkommittén av den 7–9 oktober 2013 
om effektivare resursanvändning (COTER-V-040),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
budgetutskottet .... (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Medlemsstaterna håller på att förbereda sina partnerskapsavtal och operativa program för 
den nya programplaneringsperioden 2014–2020.

B. Den slutliga överenskommelsen om den rättsliga ramen för de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna förväntas uppnås före utgången av 2013.

C. I grundförordningen fastställs gemensamma bestämmelser för fem EU-fonder:
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt 
Europeiska havs- och fiskerifonden.

D. Syftet med sammanhållningspolitiken är att minska de skillnader som finns mellan EU:s 
regioner genom att inrikta finansieringen på att stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen.

E. Sammanhållningspolitiken, som är den viktigaste politiken för EU:s utveckling, bidrar till 
att övervinna den ekonomiska krisen för de flesta medlemsstater.

F. Varje tänkbar ansträngning måste göras för att så mycket som möjligt förenkla 
genomförandet av programmen inom sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020 
för alla myndigheter och mottagare.

Säkerställa att den nya programplaneringsperioden för sammanhållningspolitiken startar i 
rätt tid

1. Europaparlamentet är medvetet om att finansieringen inom sammanhållningspolitiken har 
lett till att flera miljarder euro investerats för att skapa nya arbetstillfällen, stödja 
innovativa företag och utveckla transportlänkar inom hela EU under de senaste åren.

2. Europaparlamentet framhåller dock att det fortfarande finns skillnader, som i vissa fall 
ökar, mellan EU:s regioner och att fortsatt investering av EU-medel på regional nivå är 
oerhört viktigt för att garantera att stöd fortsätter att nå ut till områden som behöver 
ekonomisk och social förnyelse.

3. Europaparlamentet framhåller vikten av att säkerställa att medlemsstater och regioner är i 
ett läge som gör det möjligt för dem att börja genomföra den nya omgången av 
finansiering inom sammanhållningspolitiken så snart som möjligt i början av 2014.

4. Europaparlamentet betonar att detta förutsätter att förhandlingarna om grundförordningen 
slutförs så snart som möjligt.

5. Europaparlamentet betonar att den fleråriga budgetramen måste antas så snart som möjligt 
så att budgeten för sammanhållningspolitiken fastställs och programmen kan starta i tid.
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Grundförordningen

6. Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som har gjorts av förordningen som inför 
en starkare och mer integrerad strategi för finansieringen inom sammanhållningspolitiken 
genom den gemensamma strategiska ramen. Parlamentet är medvetet om att det är oerhört 
viktigt att se till att projekten har större genomslag och leder till konkreta resultat.

7. Europaparlamentet välkomnar förslagen om att förenkla bestämmelserna i hela 
grundförordningen för att minska de administrativa bördorna. Parlamentet anser att 
förenklingen av processen för sökande och förvaltningsmyndigheter kommer att ge 
EU-finansieringen ett mervärde.

8. Europaparlamentet är medvetet om att sammanhållningspolitiken kan ge ett viktigt bidrag 
till uppnåendet av Europa 2020-strategins mål och framhåller därför vikten av att 
samordna sammanhållningspolitiken med Europa 2020-strategins mål genom tematisk 
koncentration på ett begränsat antal mål. Parlamentet betonar att man bör inta ett flexibelt 
förhållningssätt till detta för att tillgodose lokala och regionala behov.

9. Europaparlamentet understryker vikten av strategin för smart specialisering som ett sätt att 
komplettera målen i Europa 2020-tillväxtstrategin genom att fokusera på att identifiera 
och maximera områden med konkurrensförmåga, utbyta bästa praxis samt integrera 
forskning, innovation och utbildning genom EU-omfattande partnerskap.

10. Europaparlamentet framhåller att det visserligen redan nu finns villkor kopplade till 
sammanhållningspolitiken, men att man under nästa programplaneringsperiod kommer att 
försöka öka finansieringseffektiviteten genom att ställa som villkor för finansiering att 
vissa kriterier uppfylls.

11. Europaparlamentet påpekar att anpassningen till de förändringar som införs genom 
grundförordningen kan komma att orsaka vissa förseningar i utarbetandet av 
partnerskapsavtal och operativa program.

Framsteg i medlemsstaterna

12. Europaparlamentet framhåller att det är uppenbart att medlemsstaterna befinner sig på 
mycket olika stadier i sina förberedelser. Parlamentet är medvetet om att vissa 
medlemsstater gör goda framsteg och har lämnat sina förslag till partnerskapsavtal till 
kommissionen för godkännande, medan andra ligger en bit efter i processen.

13. Europaparlamentet påpekar att sammantaget är det de nyare medlemsstater (EU-12) som 
har erfarenhet av en del av programmen för perioden 2000–2006 och av alla programmen 
under perioden 2007–2013 som ligger långt framme i förberedelserna jämfört med vissa 
länder i gruppen EU-15.

14. Europaparlamentet framhåller att vissa medlemsstater står inför en betydande minskning 
av sina budgetar för nästa programplaneringsperiod medan det i andra medlemsstater 
pågår en diskussion om budgetfördelningen. Parlamentet är medvetet om att båda dessa 
frågor kan försena förberedelserna.
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15. Europaparlamentet understryker att de medlemsstater som gör goda framsteg i 
förberedelserna av nästa omgång av finansieringen inom sammanhållningspolitiken 
överlämnade sina förslag till partnerskapsavtal och operativa program till kommissionen 
för informella synpunkter i juni eller juli 2013.

16. Europaparlamentet är medvetet om att många medlemsstater som fungerar väl påbörjade 
förberedelseprocessen så tidigt som 2010 genom att uppmana berörda intressenter att 
bidra till diskussionerna om formuleringen av behov och prioriteringar. Parlamentet 
välkomnar därför de ansträngningar som gjorts att inleda förberedelseprocessen så tidigt 
som möjligt och anser att detta uppenbart främjar bättre beredskap. 

17. Europaparlamentet betonar att långt framskridna förberedelser är beroende av att de 
berörda myndigheterna och organisationerna har tillräcklig kapacitet att ägna tid och 
pengar åt förberedelser på ett tidigt stadium.

18. Europaparlamentet är medvetet om att dessa långt framskridna förberedelser inneburit att 
förhandsbedömning och miljökonsekvensbedömningar i vissa fall utförts i god tid, vilket 
har gjort det möjligt att ändra förslagen under september och oktober 2013 utifrån 
resultaten av dessa utvärderingar.

19. Europaparlamentet är medvetet om att vissa medlemsstater har erfarit politiska 
påfrestningar och regeringsskiften som kan hindra förberedelserna för nästa 
programplaneringsperiod. Parlamentet framhåller att i sådana fall är fördelarna av att ha 
infört system som garanterar att allt administrativt arbete fortsätter oberoende av 
regeringsskiften viktiga för de fortsatta förberedelserna.

20. Europaparlamentet påpekar även att förberedelserna för finansiering inom 
sammanhållningspolitiken behöver få ökat stöd på politisk nivå för att säkerställa att 
regeringarna prioriterar färdigställandet av partnerskapsavtalen.

Framsteg med partnerskapsavtal och operativa program

21. Europaparlamentet påpekar att vissa medlemsstater planerar att ändra innehållet i sina 
operativa program, bland annat genom att gå över till program med flera 
finansieringskällor eller minska antalet operativa program på regional nivå.

22. Europaparlamentet är medvetet om de potentiella svårigheterna med utarbetandet av 
partnerskapsavtal i medlemsstater med regionala regeringar på grund av olika regionala 
intressen. Parlamentet framhåller att hur mycket kontroll som överlåts till regionala 
förvaltningar varierar stort beroende på den organisatoriska strukturen i olika 
medlemsstater, där vissa regioner är ytterst aktiva och har praktiskt taget total kontroll 
över många aspekter av finansieringen inom sammanhållningspolitiken och 
sammanhållningspolitikens återspegling i partnerskapsavtalen.

23. Europaparlamentet framhåller att ett sätt att säkerställa att strategin för partnerskapsavtal 
fungerar i medlemsstater med decentraliserade förvaltningar är att ta med separata kapitel 
i partnerskapsavtalen som utarbetats av de regionala förvaltningarna. Parlamentet betonar 
att denna uppläggning säkerställer att förvaltningar med decentraliserade befogenheter för 
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EU:s finansieringsprogram är mer direkt engagerade i utarbetandet av partnerskapsavtal 
och har möjlighet att utveckla egna programidéer och genomförandemekanismer.

24. Europaparlamentet är dock medvetet om att detta kan inverka negativt på 
medlemsstaternas totala beredskap om en eller flera av de regionala förvaltningarna är 
långsamma i utarbetandet av sina kapitel i partnerskapsavtalen.

25. Europaparlamentet påpekar att det finns belägg för att medlemsstater som har mäktiga 
regionala representationer kan vara långsammare i sina förberedelser. Parlamentet 
framhåller att dessa medlemsstater ofta har ett stort antal operativa program på regional 
nivå, vilket bidrar till byråkrati och kräver starkare kontroll av centralregeringen.

26. Europaparlamentet framhåller att en federal medlemsstat kan dra nytta av en mer koncis, 
flexibel och gemensam strategi för operativa program. Parlamentet betonar med hänsyn 
till detta att det medför många fördelar att ha ett enda operativt program, där det tidigare 
fanns individuella operativa program för varje provins/federation, genom att det blir 
möjligt att samordna prioriteringarna med nationella mål.

27. Europaparlamentet är medvetet om att en minskning av antalet operativa program 
inledningsvis skulle innebära en betydande förvaltningsmässig och organisatorisk 
förändring och kan medföra en ökad risk för förseningar på grund av komplexiteten i 
genomförandet av operativa program parallellt med programplanering på andra nationella 
och regionala nivåer. Parlamentet är också medvetet om att den politiska strukturen i 
federala medlemsstater kan utgöra ett hinder för att uppnå ett enda operativt program.

28. Europaparlamentet är medvetet om att förmågan att utarbeta partnerskapsavtal och 
operativa program på ett långt framskridet stadium är beroende av om medlemsstaterna 
har genomfört tillräckliga preliminära analyser av landets situation och framtidstrender.
Parlamentet betonar att detta kommer att säkerställa att EU-medel ger ett mer effektivt 
bidrag till uppnåendet av de mål som fastställts för landet.

Lärdomar från perioden 2007–2013

29. Europaparlamentet framhåller att det för många medlemsstater kommer att bli ett stort 
problem att överföra metoder och mekanismer från programperioden 2007–2013 till 
perioden efter 2013. Parlamentet betonar att det också kommer att vara en utmaning att se 
till att pågående projekt fortsätter att vara effektiva samtidigt som nya projekt utvecklas.

30. Europaparlamentet är medvetet om att förberedelserna tog längre tid än väntat för många 
medlemsstater i början av programplaneringsperioden 2007–2013. Parlamentet betonar att 
detta är något som många förvaltningar har avhjälpt genom att se till att nya 
partnerskapsavtal och operativa program levereras mer punktligt.

31. Europaparlamentet anser att de exempel som medlemsstaterna tillhandahållit tydligt visar 
att samordningen mellan olika insatser, operativa program och fonder behöver förbättras 
och att de lokala myndigheternas och regionala organisationernas medverkan behöver 
ökas.
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32. Europaparlamentet är medvetet om att för brett definierade prioriteringar hörde till de 
vanligt förekommande problem som upptäcktes under föregående 
programplaneringsperiod. Parlamentet uppmanar därför till en mer strategisk och 
strömlinjeformad uppläggning av prioriteringarna i framtiden, med färre prioriteringar 
inriktade på specifika mål.

33. Europaparlamentet välkomnar att många medlemsstater utifrån lyckade erfarenheter från 
den föregående finansieringsomgången försöker öka utnyttjandet av finansiering från den 
privata sektorn för att öppna alternativa finansieringskällor som komplement till 
traditionella finansieringsmetoder. Parlamentet framhåller därför vikten av att använda 
finansiella instrument, exempelvis lån och garantier, för att främja samarbetet mellan 
företag, den offentliga sektorns organisationer och utbildningsinstitutioner.

Finansieringens effektivitet

34. Europaparlamentet understryker att det framgår av erfarenheterna från föregående 
finansieringsprogram att det är mycket viktigt att se till att medlen får en positiv och 
långsiktig inverkan.

35. Europaparlamentet framhåller att inriktning på en resultatstyrd strategi nämndes av många 
medlemsstater som mål för förberedelserna av nästa finansieringsomgång. Parlamentet 
välkomnar de exempel som vissa medlemsstater har lämnat på sätt att använda en mer 
effektiv metod för att definiera förväntade resultat i förväg så att medlen kan inriktas mot 
förslag för att uppnå dessa mål.

36. Europaparlamentet betonar att samordning mellan politiska områden och erkännande av 
nationella och regionala ekonomiska och sociala prioriteringar för att säkra ökad 
effektivitet i finansiering nämns som mycket viktigt av många medlemsstater.

Synergier med andra politikområden och instrument

37. Europaparlamentet anser det viktigt att medlemsstaterna är medvetna om möjligheterna 
till samordning mellan alla fonder som omfattas av grundförordningen.

38. Europaparlamentet gläder sig över att vissa medlemsstater funderar på att utveckla 
användningen av nya instrument såsom lokalt ledd utveckling, integrerade territoriella 
investeringar och gemensamma handlingsplaner. Parlamentet har dock klart för sig att de 
nya instrumenten fått ett blandat gensvar och att det har visat sig att lokalt ledd utveckling 
tillämpas mer allmänt än integrerade territoriella investeringar. Parlamentet är medvetet 
om att det återstår att se om de inledande förberedelserna kommer att leda till att dessa 
instrument genomförs fullt ut.

39. Europaparlamentet anser att lokalt ledd utveckling är ett utmärkt sätt att främja deltagande 
nedifrån och upp av ett brett spektrum av aktörer i samhället mot bakgrund av de tidigare 
framgångarna för Leader-programmet inom landsbygdsutveckling.

40. Europaparlamentet välkomnar gemensamma handlingsplaner som ett positivt steg mot en 
resultatbaserad förvaltning, i linje med ett av de övergripande målen för 
sammanhållningspolitiken efter 2013.
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Förenkling

41. Europaparlamentet betonar vikten av att införa enklare förberedelse- och 
genomförandemetoder för projekt och gläds över tecknen på att detta håller på att uppnås 
av medlemsstaterna.

42. Europaparlamentet påpekar att en förenklad ansökningsprocess för mottagarna av många 
medlemsstater angavs som en viktig aspekt av förberedelserna för nästa 
programplaneringsperiod. Parlamentet välkomnar detta som ett sätt att se till att 
förberedelser och genomförande av projekt löper smidigt, med minskad byråkrati för 
sökande.

43. Europaparlamentet är medvetet om att e-sammanhållning kan vara viktigt för att minska 
flaskhalsarna och garantera förenkling, och parlamentet gläder sig över att en del 
medlemsstater nämner att det används. Parlamentet anser att detta också kan ge ett 
betydande bidrag till beredskapen för framtida finansieringsprogram.

Partnerskap

44. Europaparlamentet betonar att beslutsprocessen och utarbetandet av partnerskapsavtal bör 
inbegripa samarbete på nationell, regional och lokal nivå i planeringen, utvecklingen och 
genomförandet av finansieringsprogrammen för EU:s sammanhållningspolitik, vilket 
beaktats i det förenklade system för flernivåstyre som föreslås i förordningarna.

45. Europaparlamentet välkomnar det ökade deltagandet av alla berörda intressenter, lokala 
och regionala företrädare, icke-statliga organisationer, arbetsmarknadens parter, privata 
företag och universitet, som illustreras av de exempel som medlemsstaterna lämnat.
Parlamentet anser att det är viktigt att utvecklingen sker i samarbete med andra 
organisationer och intressenter som representerar olika ekonomiska och sociala 
synvinklar.

46. Europaparlamentet betonar att säkerställandet av framgångsrika partnerskap kan innebära 
både ett nedifrån och upp-orienterat och ett uppifrån och ned-orienterat förhållningssätt.
Parlamentet påpekar att det nedifrån och upp-orienterade förhållningssättet, som innebär 
omfattande diskussioner med företrädare för allmänheten, den privata sektorn och den 
tredje sektorn, nämndes som exempel av en medlemsstat som kommit långt med sina 
förberedelser.

47. Europaparlamentet framhåller att denna medlemsstat kombinerat nedifrån och upp-
orienterade och uppifrån och ned-orienterade förhållningssätt för att se till att nationella 
strategier inriktade på den sociala och ekonomiska situationen ingick tillsammans med 
omfattande deltagande på regional och lokal nivå. Parlamentet välkomnar detta effektiva 
sätt att garantera att strategiska krav uppfylls samtidigt som berörda intressenter deltar så 
mycket som möjligt i förberedelserna.
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Slutsatser

48. Europaparlamentet är mycket angeläget om att en överenskommelse ska uppnås om den 
rättsliga ramen för sammanhållningspolitiken samtidigt som förhandlingarna om 
grundförordningen och den fleråriga budgetramen slutförs.

49. Europaparlamentet är medvetet om vikten av flernivåstyre under förberedelsestadierna 
och påpekar att vissa av de längst komna förberedelserna har byggt på en aktiv dialog med 
intressenter på regional och lokal nivå.

50. Europaparlamentet inser att en aktiv och välinformerad regional förvaltning som 
samspelar med kommissionen kan ha en positiv inverkan när det gäller att föra 
förberedelserna framåt.  

51. Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstater som har kraftiga förseningar får 
ytterligare stöd från kommissionen för att se till att en överenskommelse så snart som 
möjligt nås om deras partnerskapsavtal och operativa program.

52. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaterna.
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MOTIVERING

I detta initiativbetänkande granskas hur väl förberedda medlemsstaterna är inför nästa omgång 
av finansiering inom sammanhållningspolitiken. I dokumentet hänvisas till belägg som 
samlats in från olika medlemsstater och som visar i vilken utsträckning medlemsstaterna är 
förberedda för nästa programplaneringsperiod samt en del av de metoder som används på 
nationell och regional nivå. Föredraganden välkomnar ytterligare diskussion om ämnet för 
betänkandet.

Belastningen på nationella, lokala och regionala budgetar ökar naturligtvis under det rådande 
ekonomiska klimatet. För många medlemsstater och regioner blir finansiering från 
sammanhållningspolitiken därför allt viktigare. Detta är än mer fallet på grund av det ökade 
behovet att se till att pengar används på ett mer effektivt sätt så att medborgarna drar full nytta 
av EU-finansiering. Därför är det viktigt att medlemsstater och regioner tar de nödvändiga 
stegen för att snabbt och effektivt förbereda partnerskapsavtalen och de operativa 
programmen så att de är redo att genomföra finansieringen så snart som möjligt efter att en 
överenskommelse om grundförordningen har uppnåtts.

När förhandlingarna om lagstiftningspaketet om sammanhållningspolitiken 2014–2020 nu 
närmar sig slutstadiet och en överenskommelse om den fleråriga budgetramen väntas före 
utgången av 2013 är förhoppningen att medel från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna kan anslås till projekt så snart som möjligt i början på 2014. Det är 
oerhört viktigt att projekt kan startas så snart som möjligt i början på 2014 så att så mycket
EU-medel som möjligt kan användas till att stimulera tillväxten i regionerna.

Under förhandlingarna om sammanhållningspolitiken efter 2013 lyckades Europaparlamentet 
uppnå ett ökat fokus på lokala och regionala myndigheters deltagande och på större frihet för 
regionerna att fastställa prioriteringar enligt sina egna territoriella behov. Parlamentet 
prioriterade även frågor som vikten av att inrikta investeringar på att stimulera tillväxt och 
konkurrenskraft och framhöll finansiella instrument som en viktig mekanism för att uppnå 
dessa mål.

I partnerskapsavtalet, som överenskoms mellan medlemsstaterna och 
Europeiska kommissionen, fastställs de viktigaste delarna av programförvaltningen för alla 
fem fonder som omfattas av grundförordningen: Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Det är tydligt att medlemsstaterna befinner sig på mycket olika stadier i 
förberedelseprocessen. En del av dem har redan överlämnat sina förslag till partnerskapsavtal 
och operativa program till kommissionen. I betänkandet förklarar föredraganden vissa av 
orsakerna till dessa förseningar, däribland följande: förändringar som medlemsstaterna 
genomför under förberedelserna jämfört med den föregående finansieringsomgången 
(exempelvis förändringar av de operativa programmens struktur), nya administrativa 
strukturer och diskussion om koncentration av de tematiska målen.

Frågor om partnerskap och flernivåstyre är viktiga under förberedelse- och 
genomförandestadierna och föredraganden anser att dialogen mellan medlemsstater och 
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regionala och lokala myndigheter måste upprätthållas för att säkerställa att finansieringen 
inriktas på nationella och regionala mål. Regioner med goda förbindelser med 
medlemsstaterna under alla stadier av förberedelser och genomförande av 
sammanhållningspolitiken är de som lyckats säkerställa att deras intressen och behov 
uppmärksammas.

De lärdomar som kan dras från det föregående finansieringsprogrammet är också mycket 
viktiga för medlemsstaterna när de förbereder programmet för perioden 2014–2020.
Föredraganden välkomnar många medlemsstaters och regioners ansträngningar att genomföra 
en ingående analys av framgångar och misslyckanden för programmet under perioden 2007–
2013 för att kunna utöka och förbättra befintliga idéer samtidigt som man utvecklar nya 
strategier för att få till stånd en effektiv finansiering inom sammanhållningspolitiken.

Slutligen är föredraganden mycket angelägen om ett snabbt slutförande av förhandlingarna 
om lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken och antagande av den fleråriga 
budgetramen. Förhoppningen är att medlemsstater som är sena med att uppnå en 
överenskommelse om sina partnerskapsavtal och operativa program ska göra detta skyndsamt 
så att programmen kan startas så snart som möjligt 2014.


