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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens syvende og ottende rapport om EU's samhørighedspolitik og 
strategirapport 2013 om gennemførelsen af programmerne for 2007-2013

(2013/2008(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens syvende rapport om økonomisk, social og territorial 
samhørighed af 24. november 2011 (COM(2011)0776) og det ledsagende 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SEC(2011)1372),

– der henviser til Kommissionens ottende statusrapport om den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed Krisens regionale og bymæssige dimension (COM(2013)0463) 
og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2013)0232),

– der henviser til Kommissionens rapport Samhørighedspolitik: Strategirapport 2013 om 
gennemførelsen af programmerne for 2007-2013 af 18. april 2013 (COM(2013)0210) og 
det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2013)0129),

– der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2011 til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2011 
(COM(2011)0615),

– der henviser til sin beslutning af 11. marts 2009 om samhørighedspolitik: realøkonomiske 
investeringer1,

– der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2010 om EU's samhørigheds- og 
regionalpolitik efter 20132,

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om samhørighedspolitikkens bidrag til 
opfyldelse af Lissabon-målsætningerne og EU2020-målene3,

– der henviser til Kommissionens forslag af 6. oktober 2011 til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse 
af forordning (EF) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– der henviser til Regionsudvalgets 4. overvågningsrapport om Europa 2020, oktober 2013,

                                               
1 EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 113.
2 EUT C 371 E af 20.12.2011, s. 39.
3 EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 120.



PE523.085v01-00 4/6 PR\1009773DA.doc

DA

– der henviser til det fælles dokument fra Kommissionens generaldirektorater for 
Regionalpolitik og Bypolitik samt Beskæftigelse, Sociale Anliggender, 
Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion med titlen "EU Cohesion Policy Contributing to 
Employment and Growth in Europe" (EU's samhørighedspolitiks bidrag til beskæftigelse 
og vækst i Europa), juli 2013,

– der henviser til undersøgelsen offentliggjort af Europa-Parlamentet med titlen 
"Samhørighedspolitik efter 2013: en kritisk evaluering af lovforslagene", juni 2012,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at der er empirisk belæg for, at den økonomiske og finansielle krise har 
standset konvergensprocessen eller sågar vendt den, hvilket forværrer ulighederne mellem 
regionerne og afslutter en lang periode, hvor de regionale forskelle målt i BNP pr. 
indbygger og arbejdsløshed inden for EU havde været støt faldende, samtidig med at det 
har en alvorligere indvirkning på de svagere regioner i EU;

B. der henviser til, at de offentlige midler er blevet knappere både på medlemsstatsniveau og 
EU-niveau og er udsat for et stigende pres, samtidig med at krisen og den efterfølgende 
recession samt statsgældskriserne i flere medlemsstater har fået medlemsstaterne til at 
gennemføre vigtige og dybtgående strukturelle reformer for at bidrage til at genoprette 
den prisbaserede konkurrenceevne og den finanspolitiske holdbarhed, hvilket har ført til 
nedskæringer primært i vækstvenlige udgifter;

C. der henviser til, at de finanspolitiske konsolideringstiltag har ført til, at 
samhørighedspolitikken spiller en større og vigtigere rolle som kilde til offentlige 
investeringer, især på subnationalt niveau, og at midler under denne politik udgør over 
halvdelen af alle offentlige investeringer i et betydeligt antal medlemsstater og regioner;

D. der henviser til, at målsætningerne for Europa 2020-strategien har en meget stærk regional 
dimension, som der bør tages hensyn til under forberedelsen og gennemførelsen af den 
næste generation af programmer under samhørighedspolitikken og EU's øvrige 
investeringspolitikker;

E. der henviser til, at samhørighedspolitikken hidtil har lagt større vægt på udnyttelsen end 
på at definere og overvåge - og evaluere opnåelsen af - målsætninger, og at overvågnings-
og evalueringssystemerne ikke fuldt ud opfylder deres formål, nemlig at forbedre 
definitionen af differentierede målsætninger i henhold til de særlige regionale kendetegn 
og behov;

F. der henviser til, at samhørighedspolitikken fortsat vil være den vigtigste kilde til offentlige 
EU-investeringer i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020; der henviser til, at den 
nye ramme for samhørighedspolitikken lægger meget stor vægt på, at det er nødvendigt at 
koncentrere investeringerne på de få områder, som anses for at være vigtigst, såsom 
beskæftigelse (især beskæftigelse til unge), undervisning og uddannelse, SMV'er, 
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innovation, energi, miljø og byudvikling;

G. der henviser til, at partnerskab og flerniveaustyring er horisontale, generelle principper 
med henblik på at gennemføre EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
forbindelse med den næste lovgivningsmæssige ramme for samhørighedspolitikken;

1. mener, at der nu er tilstrækkeligt belæg for, at budgetkonsoliderende politikker ikke alene 
kan fremme væksten og fremme investeringer, som genererer bæredygtige job af god 
kvalitet, men at dette også kræver foranstaltninger, som støtter økonomien og de spæde 
fremskridt, der er gjort i retning af genopretning;

2. udtrykker sin bekymring over manglen på tilstrækkelige offentlige midler, især på 
subnationalt niveau, til at gennemføre Europa 2020-strategien ordentligt, hvilket skyldes 
virkningerne af den økonomiske krise, og over den kendsgerning, at et betydeligt antal 
mindre udviklede medlemsstater og regioner i vidt omfang er afhængige af finansiering 
under samhørighedspolitikken;

3. mener, at selv om de midler, der er afsat til samhørighedspolitikken i den næste flerårige 
finansielle ramme, er forholdsvis små i forhold til behovet, kan en forbedret effektivitet 
samt synergier mellem EU-budgettet og de nationale budgetter ikke desto mindre være 
vigtige løftestænger for vækstfremmende politikker;

4. mener, at selv om tilpasningen til Europa 2020-strategien er vigtig, er det afgørende ikke 
at tabe målet om økonomisk, social og territorial samhørighed af syne, som har været 
alvorligt truet som følge af krisen; opfordrer til beslutsom handling for at bevare 
samhørigheden; opfordrer til, at der lægges vægt på investeringer i infrastrukturprojekter 
inden for grundlæggende sektorer såsom transport, telekommunikation og energi;

5. mener - selv om lokale og regionale myndigheder er involveret i forberedelsen af 
partnerskabsaftaler - at der bør gøres mere for at styrke den territoriale dimension i 
styringssystemet for samhørighedspolitikken, Europa 2020-strategien og det europæiske 
semester ved at sikre en reel koordinering og komplementaritet mellem de forskellige 
styringsniveauer på den ene side og konsistens mellem de prioriteter, der fastsættes på 
disse niveauer, og de behov og særlige forhold, der identificeres på nationalt, regionalt og 
lokalt niveau, på den anden side, idet det stadig skal være muligt at behandle visse 
politiske spørgsmål top-down, hvor dette er passende og nødvendigt;

6. mener, at samhørighedspolitikken er bedst egnet til at give Europa 2020-strategien den 
nødvendige territoriale dimension, som er nødvendig for at håndtere både de meget 
relevante forskelle i vækst i EU og i medlemsstaterne og den kendsgerning, at forskelle i 
institutionelle kapaciteter betyder, at de forskellige regioner ikke kan benytte de givne mål 
som reference på samme måde;

7. er navnlig bekymret over, at den andel af befolkningen, som er i risiko for fattigdom eller 
social udstødelse, er vokset betydeligt som følge af krisen, især i konvergensregioner og 
-byer, og anser det for presserende at løse disse spørgsmål, som i alvorlig grad 
undergraver samhørigheden mellem regioner og truer EU's konkurrenceevne på 
mellemlang og lang sigt, ved at fokusere på politikker, som sikrer bæredygtig 
beskæftigelse af god kvalitet og social inklusion;
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8. fastholder, at ESF spiller en vigtig rolle med hensyn til at mindske ulighederne i 
menneskelig kapital blandt regionerne og i forbindelse med at gennemføre Europa 2020-
strategiens sociale dimension, idet denne fond parallelt til EFRU har bidraget væsentligt 
til at gennemføre nogle af EU's aktuelle topprioriteter, nemlig at sætte skub i 
ungdomsbeskæftigelsen og arbejdsmarkedet, fremme bæredygtig økonomi og vækst, 
mindske antallet af unge, som forlader skolen før tiden, og bekæmpe fattigdom, 
forskelsbehandling og social udstødelse;

9. minder dog om, at selv om der er stærke beviser for, at gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken er fremskyndet, og at de deraf følgende programmer har ydet 
vigtige bidrag på mange områder, hvor der er behov for investeringer for at opnå 
økonomisk modernisering og konkurrenceevne (såsom forskning og udvikling, støtte til 
SMV'er, reindustrialisering, social inklusion og uddannelse og undervisning), er der risiko 
for, at en række medlemsstater ikke får gennemført deres programmer inden udløbet af 
den nuværende programmeringsperiode;

10. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge synergier mellem midler under 
samhørighedspolitikken og andre EU-midler (f.eks. til TEN-T, TEN-E CEF og andre 
programmer) samt midler fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank 
for Genopbygning og Udvikling; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forenkle 
og forbedre adgangen til de midler, der er til rådighed, for at tilskynde SMV'er, lokale 
kommuner og andre interesserede støttemodtagere til at gøre bruge af dem;

11. er bekymret over, at manglende data - og i mange tilfælde umuligheden af at indsamle 
dem - gør det umuligt at foretage en ordentlig overvågning af de fremskridt, der gøres på 
regionalt og lokalt niveau for at nå de fastsatte mål, selv om det er klart, at evaluering 
spiller en afgørende rolle i den politiske debat og læreproces; anser det for en prioritet at 
udvide og opdatere regionale statistikker og forbedre oplysningernes kvalitet;

12. mener, at rapporten ikke fuldt ud giver et klart billede af de opnåede fremskridt med 
hensyn til at gennemføre samhørighedspolitikken og nå de fastsatte mål, hvilket enten 
skyldes mangel på data på et relevant niveau, eller at der ikke er en tilstrækkeligt klar 
forbindelse mellem de leverede statistiske oplysninger og opfyldelsen af 
samhørighedspolitiske mål, som kræver overvågning;

13. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at udnytte de tilgængelige overvågnings-
og evalueringsredskaber fuldt ud i forbindelse med den næste lovgivningsmæssige ramme 
med henblik på at opnå en højere kvalitet i programmering og gennemførelse;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.


