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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne
(2009/2235(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174 til 
178,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden,

 der henviser til Rådets beslutning af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for samhørighed (2006/702/EF),

 der henviser til Rådets beslutning af 24. marts 2009 om "Gennemførelsen af 
strukturfondsforordningen 2007-2013: resultaterne af forhandlingerne om de nationale 
samhørighedsstrategier og de operationelle programmer",

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. august 2007 om "Konkurrencedygtige 
europæiske regioner takket være forskning og innovation – Et bidrag til større vækst og 
flere og bedre arbejdspladser" (KOM(2007)0474),

 der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 14. november 2007 om "Regions 
delivering innovation through Cohesion Policy" (innovation i regionerne ved hjælp af 
samhørighedspolitikken) (SEK(2007)1547), 

 der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Vækst og beskæftigelse: en fælles 
opgave – Et nyt afsæt for Lissabon-strategien"(KOM(2005)0024),

 der henviser til Kommissionens arbejdsdokument med titlen "Lisbon Strategy evaluation 
document" (evaluering af Lissabonstrategien) (SEK(2010)0114),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2007 om "Medlemsstaternes 
og regionernes gennemførelse af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse ved hjælp 
af EU's samhørighedspolitik, 2007-2013" (KOM(2007)0798),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. maj 2008 om "Resultaterne af 
forhandlingerne vedrørende de samhørighedspolitiske strategier og programmer for 
programmeringsperioden 2007-2013" (KOM(2008)0301),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. december 2009 om den 20. årsrapport 
om strukturfondene – Gennemførelse 2008 (KOM(2009)0617).

 der henviser til den efterfølgende evaluering af programmeringsperioden 2000-2006,

 der henviser til Arbejdsdokument fra Kommissionen af 24. november 2009 – Høring om 
fremtidens "EU2020"-strategi (KOM(2009)0647),
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 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds uformelle møde den 11. februar 
2010,

 der henviser til den offentlige høring, som Kommissionen har iværksat om "EU2020" og 
resultatet heraf (SEK(2010)0116),

 der henviser til Kommissionens forslag af 3. marts 2010 om "Europa 2020. En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst" (KOM(2010)2020),

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7–0000/2010),

A. der henviser til, at strukturfondsforordningerne siden 2007 har omfattet en obligatorisk 
øremærkning af midler til Lissabonmålsætningerne for EU15, hvor 
samhørighedspolitikkens ressourcer målrettes mod at gøre medlemsstaternes regioner, 
vækstpotentiale og arbejdspladser mere attraktive,

B. der henviser til, at samhørighedspolitikken – navnlig under den aktuelle recession – er det 
vigtigste instrument til at skabe vækst og arbejdspladser i EU som følge af det stabile 
finansieringsbeløb og den decentraliserede forvaltning heraf,

C. der henviser til, at to tredjedele af den offentlige sektors investeringer på tværs af EU 
foretages på regionalt og lokalt plan, at de regionale og lokale myndigheder ofte 
koncentrerer betydelige politiske kompetencer, og at de er centrale aktører i forbindelse 
med gennemførelsen af både den nuværende Lissabonstrategi og fremtidens EU2020-
strategi,

D. der henviser til, at samhørighedspolitikken skal være en integreret del af "EU2020-
strategien, fordi den indgår i Lissabontraktaten som et instrument til opfyldelse af 
traktatens målsætninger,

Samhørighedspolitikken og Lissabonstrategien
1. bemærker, at ud af programallokeringerne 2007-2013 er ca. 228 mia. euro i de forgangne 

syv år blevet øremærket Lissabonprioriteterne; understreger, at de samlede bevillinger, 
også i EU12, oversteg de krævede procentdele;

2. bemærker, at bevillingerne varierer betydeligt fra medlemsland til medlemsland og fra
mål til mål; understreger, at der ikke findes nogen "en for alle"-politik, der passer til alle 
områder, og at et forsøg på at skabe en sådan vil føre til, at ingen kan identificere sig med 
politikken som en vækstpolitik og resultere i en dårlig gennemførelse heraf;

3. minder om, at forbindelsen mellem de samhørighedspolitiske programmer og 
Lissabonstrategien var stærk allerede i perioden 2000-2006, på trods af at der ingen 
øremærkningsmekanisme fandtes, og at der i denne periode blev investeret 10,2 mia. euro 
i forskning og innovation;

4. beklager, at det som følge af programmernes forsinkede opstart og den senere mangel på 
oplysninger om udgifter på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fastslå, om der er 
overensstemmelse mellem programbevillingerne og de aktuelle udgifter; afventer 
utålmodigt offentliggørelsen af Kommissionens strategiske rapport og anmoder om, at der 
gennemføres en interinstitutionel drøftelse på højt plan for at analysere, hvordan 
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samhørighedspolitikken bidrager til at nå Lissabonmålsætningerne, og for at vurdere de 
fremtidige indbyrdes forhold;

5. kritiserer manglen på en overordnet vurdering af samhørighedsmidlernes betydning for 
den regionale udvikling; anmoder Kommissionen om at vurdere den territoriale virkning 
af at øremærke strukturfonde til Lissabonstrategien og at vurdere, om dette system faktisk 
bidrager til at skabe en afbalanceret og sammenhængende territorial udvikling;

6. anerkender, at en effektiv vurdering skal baseres på indikatorer, der gør det muligt at 
sammenligne data og sammenlægge regioner; opfordrer Kommissionen til at fremlægge et 
forslag til vurdering af indikatorer før 2012 for at stille de midler til rådighed, som er 
nødvendige for at måle virkningen og for at kunne foretage de nødvendige justeringer i 
den næste programmeringsperiode;

7. beklager, at mens Lissabondagsordenens oprindelige hovedformål omfattede økonomisk 
vækst, beskæftigelse og social samhørighed, indeholdt relanceringen af strategien i 2005 
et mindre ambitiøst program, hvor den sociale søjle spiller en mindre rolle;

8. mener, at en svag forvaltning på flere planer udgør en af Lissabonstrategiens største 
begrænsninger, idet de regionale og lokale myndigheder samt det civile samfund 
involveres for lidt i udarbejdelsen, gennemførelsen, formidlingen og evalueringen af 
strategien; anbefaler, at disse i fremtiden integreres mere på alle trin;

9. understreger, at når partnerskabsprincippet har været en del af Lissabonstrategien, har det 
øget de lokale og regionale myndigheder og de økonomiske og sociale interessenters 
ejerskabsfølelse med hensyn til at nå målene og har sikret en større bæredygtighed af 
foranstaltningerne;

10. påpeger, at især det regionale plan spiller en afgørende rolle for at nå ud til de utallige 
økonomiske og sociale aktører, der bor og er erhvervsaktive i Europa, navnlig SMV'er, og 
at fremme uddannelse og erhvervsuddannelse, forskning, innovation og udvikling;

11. anbefaler at styrke synergierne mellem de nationale strategiske referencerammer og de 
nationale reformprogrammer gennem en stærk og regelmæssig dialog på alle planer, 
herunder fællesskabsplan, blandt de administrationer, der har ansvar for 
samhørighedspolitikken og Lissabonstrategien;

12. glæder sig over de resultater, der er opnået indtil nu gennem de finansieringstekniske 
instrumenter og samarbejdet med EIB om at fremme innovation og forskning gennem 
vedvarende finansieringskilder; anerkender, at de kan virke som en løftestang for 
investeringer, og beder om, at de styrkes, navnlig JEREMIE og JESSICA, for at sikre 
bedre støtte til erhvervslivet og SMV'er; anbefaler, at reglerne for disse instrumenter 
forenkles for at gøre det lettere for modtagerne at bruge dem;

Samhørighedspolitikken og EU2020
13. hilser vedtagelsen af Kommissionens forslag til fremtidens EU2020-strategi velkommen; 

understreger strategiens langsigtede karakter, der har til formål at skabe rammebetingelser 
for en stabil vækst i Europa, og er enig med de fastsatte prioriteter;

14. glæder sig over, at der tages hensyn til den sociale dimension i forslaget, men beklager, at 
den fortsat ikke spiller en central rolle i strategien; understreger, at den nylige krise har 
vist, at en vækststrategi er nødt til at omfatte social beskyttelse, adgang til tjenesteydelser, 
kamp mod fattigdom og social udelukkelse samt skabelse af kvalitetsjobs;
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15. hilser forslaget om mere bæredygtige og intelligente jobs velkommen, men anerkender, at 
en ny økonomisk model kan føre til en ulige fordeling af omkostninger og goder blandt de 
forskellige medlemsstater og regioner og således kræve handling på fællesskabsplan for at 
undgå dette;

16. understreger, at uddannelse, efteruddannelse samt forskning og innovation er vigtige 
instrumenter i udviklingen af EU og med hensyn til at gøre EU mere konkurrencedygtig i 
lyset af de globale udfordringer; mener, at der skal foretages regelmæssige investeringer 
på disse områder, og at især innovation skal måles ud fra de opnåede resultater;

17. bemærker, at manglende infrastruktur, som hindrer vækst, fortsat er et problem visse 
steder i Europa; mener, at det er nødvendigt at skabe lige konkurrencevilkår inden for 
transport, energi, telekommunikation og it-infrastruktur, at dette princip bør indgå i 
strategien, og at det også fremover bør være en vigtig del af samhørighedspolitikken;

18. glæder sig over anerkendelsen af den rolle, som strukturfondene spiller i at opnå EU2020-
målene; understreger dog, at samhørighedspolitikken ikke er den eneste kilde til stabile 
finansielle bevillinger; mener endvidere, at dens grundlæggende principper – en integreret 
tilgang, forvaltning på flere planer og reelt partnerskab – er de vigtigste forudsætninger 
for en vellykket strategi og derfor bør integreres fuldt ud i den;

19. understreger, at en stærk og velfinansieret samhørighedspolitik, som omfatter alle de 
europæiske regioner, skal være et bærende element i EU2020-strategien; mener, at denne 
politik med sin horisontale tilgang er en forudsætning for at kunne nå EU2020-målene og 
for at kunne opnå social, økonomisk og territorial samhørighed i EU; afviser alle forsøg på 
at renationalisere samhørighedspolitikken og anmoder om, at den regionale dimension 
understøttes fuldt ud ved revisionen af EU-budgettet;

20. understreger, at samhørighedspolitikken ikke er underordnet EU2020-strategien; 
fremhæver, at samhørighedspolitikkens prioriteter bør bringes på linje med EU2020-
målene, men at der samtidig skal udvises tilstrækkelig fleksibilitet til, at der kan tages 
hensyn til særlige regionale forhold og ydes støtte til svagere regioner for at hjælpe dem 
over deres samfundsøkonomiske vanskeligheder og mindske ulighederne;

21. anmoder om et forbedret forvaltningssystem i EU2020-strategien set i forhold til 
Lissabonstrategien; anbefaler, at det udvikles og gennemføres i overensstemmelse med 
princippet om forvaltning på flere planer for at sikre, at de lokale og regionale 
myndigheder samt interessenter i det civile samfund involverer sig i højere grad;

22. mener, at territorial samhørighed, som er et nyt mål i Lissabontraktaten, skal være en 
integreret del af strategien som en forudsætning for at nå dens mål;

23. påpeger, at hvis strategien får en stærkere territorial dimension, som omfatter de 
europæiske regioners særlige forhold, og som direkte inddrager de regionale og lokale 
myndigheder i planlægningen og gennemførelsen af de forskellige programmer, vil det 
medføre en større ejerskabsfølelse med hensyn til at nå målene på alle planer og sikre 
større bevidsthed om målene og resultaterne på de enkelte lokaliteter;

24. påpeger den vigtige rolle, som byerne spiller i at nå EU2020-målene; anmoder 
indtrængende om, at der lyttes til deres erfaringer og bidrag ved gennemførelsen af 
EU2020-prioriteterne, navnlig hvad angår klimamæssige og demografiske ændringer samt
grønne investeringer;

25. anerkender at strukturfondene, selv om de har stor betydning, ikke er det eneste 
instrument til gennemførelse af EU2020-strategien; forventer, at Kommissionen 
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fremlægger konkrete forslag til, hvordan der kan skabes synergi mellem 
samhørighedspolitikken og de eksisterende sektorpolitikker i overensstemmelse med en 
integreret tilgang; anbefaler, at målene, instrumenterne og de administrative procedurer i 
programmerne rationaliseres, og at programmernes varighed bringes i overensstemmelse 
med disse politikker;

26. anbefaler, at der vedtages en forenklet tilgang til brugen af strukturfondene i de fremtidige 
lovgivningsmæssige rammer; fremhæver, at harmonisering af regler og procedurer kan 
bidrage til at forenkle gennemførelsessystemerne og opmuntre potentielle modtagere i 
programmer, som medfinansieres af EU, til at deltage;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Vurdering af det nuværende system
Både Lissabonstrategien og samhørighedspolitikken har med innovation i ordets bredeste 
betydning påvist det vigtigste instrument til fremme af udviklingen af det europæiske område 
og til styrkelse af dets konkurrenceevne i forhold til de udfordringer, som en globaliseret 
verden medfører. Som følge heraf står innovation centralt i begge, og dens strategiske rolle er 
blevet understreget som ingensinde før. 
Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 fastsætter et formelt krav til EU-15 (og 
en anbefaling for EU-12) om at øremærke mindst 60 % af programtildelingerne i 
konvergensregioner og 75 % i konkurrenceevne- og beskæftigelsesregioner til opfyldelse af 
Lissabonmålene.
Faktisk blev mellem 5,5 % og 7,4 % af alle strukturfondenes udgifter (10,2 mia. euro i alt) 
allerede i perioden 2000-2006, hvor der ikke fandtes noget formelt krav om øremærkning, 
investeret i forsknings- og innovationsaktiviteter.

I de efterfølgende evalueringer, der foreligger indtil nu, fremhæves det, at anvendelsen af 
regionalprogrammerne til at nå Lissabonmålene var mere indlysende for de relativt mere 
velstående regioner og mere begrænset i de mindst udviklede regioner, hvor programmerne 
snarere lagde vægt på grundlæggende infrastruktur. 

Der kan naturligvis ikke anvendes en "one size"-strategi på alle områder. Tværtimod havde de 
forskellige regioners særlige karakteristika – deres territoriale dimension – stor indflydelse på 
effektiviteten af de gennemførte foranstaltninger. Involveringen af regionale og lokale 
myndigheder i udformningen såvel som gennemførelsen af programmerne bliver derfor 
afgørende, da de er de aktører, der har det bedste kendskab til behovene i deres respektive 
områder.

Det fremgår af analyser af programtildelingerne 2007-2013, at øremærkning har mærkbart 
oversteget de fastsatte tærskler. Navnlig er 65 % af midlerne i konvergensregionerne og 82 % 
i konkurrenceevneregionerne blevet øremærket til Lissabonrelaterede prioriterede opgaver. 
Disse procentsatser, der til sammen repræsenterer en samlet tildeling på omkring 228 mia. 
euro over den syvårige periode, henviser til EU-27, hvilket viser, at også EU-12 er gået seriøst 
ind i øremærkningen. 

Forudsigeligt nok er tildelingen meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat og fra mål til 
mål. Navnlig i konkurrenceevneregionerne er programmeringen stærkt Lissabonrelateret med 
vægten lagt på innovation, viden og teknologi, mens de prioriterede områder i tilknytning til 
beskæftigelse tillægges større betydning i konvergensregionerne, hvilket viser, at en reform af 
uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet her anses for at være en forudsætning for 
yderligere udvikling. 

En første strategisk rapport indeholdende en analyse af resultaterne af medlemsstaternes 
gennemførelse med hensyn til at nå disse prioriteringer via udgifter i de første 18 måneder af 
programgennemførelsen, vedtages af Kommissionen senest den 1. april 2010. 
Det skal undersøges grundigt, i hvilken udstrækning disse forpligtelser afspejles i faktiske 
udgifter på projektplan. På grund af den forsinkede opstart af programmerne og den 
efterfølgende mangel på data om udgifter kan denne overensstemmelse desværre ikke 
kontrolleres på nuværende tidspunkt. 
Kommissionens strategiske rapport vil derfor udgøre et nøgledokument i denne forbindelse til 
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trods for den begrænsede periode, den dækker, på grundlag af hvilket der vil blive gennemført 
en interinstitutionel drøftelse på højt plan for at vurdere omfanget og typen af bidrag fra 
strukturfondene til Lissabonmålene og for at bane vejen for en seriøs drøftelse blandt EU-
institutionerne og de nationale institutioner, regionale aktører og det civile samfund om 
formen og indholdet af strategien for vækst og beskæftigelse efter 2010, den såkaldte EU2020 
strategi.

Det er endnu vigtigere på lang sigt at kunne vurdere, hvilke virkninger de Lissabonrelaterede 
investeringer foretaget via strukturfondene rent faktisk har haft i medlemsstaterne og 
regionerne. Alle drøftelser af fremtiden vil ikke være effektive, hvis resultaterne af denne 
vurdering ikke er kendt.

Selv om disse data endnu ikke foreligger, fordi vi befinder os i den tidlige fase af 
programgennemførelsen, er det vigtigt at bane vejen og overbevise Kommissionen om 
behovet for hurtigt at udvikle de instrumenter, der muliggør en sådan analyse, dvs. homogene 
indikatorer, der kan aggregeres og sammenlignes på tværs af programmer og medlemsstater i 
hele perioden for at kontrollere virkningerne og foretage de nødvendige justeringer.

Samhørighedspolitikkens rolle i EU2020-strategien
Det er nødvendigt at analysere fortiden for at kunne opbygge fremtiden, så opnåede resultater 
kan optimeres, erfaringer udnyttes og tidligere fejltagelser undgås. Der er derfor behov for 
indgående overvejelser af forbindelsen mellem samhørighedspolitikken og Lissabonstrategien 
ved udviklingen af den nye EU2020-strategi, som skal gøre det muligt at håndtere 
udfordringerne i de kommende 10 år. 
Samhørighedspolitikken kan rent faktisk bedre end nogen andre politikker med succes 
mobilisere investeringer i vækst og job. Den har også vist, at der opnås en større følelse af 
ejerskab over for politikkernes mål og resultater, når partnerskabsprincippet anvendes korrekt, 
og regionale og lokale aktører gøres til hovedpersoner i gennemførelsen af de prioriterede 
områder. 

I Kommissionens forslag til EU2020-strategien anerkendes samhørighedspolitikken som en 
nøglepolitik i forbindelse med EU2020-målene.

Det ser dog ud til, at den mere betragtes som en kilde til stabile finansielle tildelinger end et 
vigtigt referencepunkt på grund af anvendelsen af principper såsom partnerskab, 
helhedsstrategi, forvaltning på flere planer og på grund af dets kapacitet til at mobilisere 
regionale og lokale aktører. Hvis disse principper, der udgør et stort bidrag fra 
samhørighedspolitikken til en vellykket gennemførelse af EU2020-strategien, ikke 
indarbejdes i den på behørig vis, kan en vellykket gennemførelse af strategien i sig selv blive 
bragt i fare. 
I rapporten fremsættes der nogle konkrete anbefalinger til at sikre, at der tages behørigt 
hensyn til denne forbindelse:

 De prioriteter, der påvises i EU2020-strategien, bør bringes på linje med prioriteterne i 
den fremtidige samhørighedspolitik: Der er behov for mere fokus på centrale prioriteter og 
øget komplementaritet mellem dem, samtidig med at den nødvendige fleksibilitet til at 
imødekomme regionale særpræg sikres.

 Der bør udvikles synergier mellem de nationale strategiske referencerammer og de 
nationale reformprogrammer, og deres potentiale bør udnyttes bedre også via bedre 
administrativ koordinering på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan for at forbedre 
forvaltningen.
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 EU2020-målene skal fastsættes på fællesskabsplan, men gennemførelsen af dem og 
tilpasningen til nationale politikker bør i fremtiden i højere grad involvere de subnationale 
myndigheder. En af de bredt anerkendte begrænsninger af Lissabonstrategien indtil nu er 
den svage forvaltning på flere planer og den utilstrækkelige involvering af lokale og 
regionale myndigheder i gennemførelsen af dens mål, til trods for at to tredjedele af den 
offentlige sektors investeringer kommer fra det regionale og lokale plan, og til trods for at 
disse myndigheder ofte har omfattende politiske kompetencer. Det er også nødvendigt at 
overveje den regionale dimension i den fremtidige strategi på grund af anvendelsen af de 
nye bestemmelser i Lissabontraktaten, der anerkender subsidiaritetsprincippets 
subnationale dimension. En bottom-up-strategi vil kunne sikre en reel følelse af ejerskab 
over for strategien og dens langsigtede bæredygtighed. Forvaltning på flere planer bør 
overvejes ikke blot vertikalt, men også horisontalt, idet forbindelserne mellem 
økonomiske og sociale aktører på samme niveau bør udvikles. 

 Partnerskabsprincippet bør gennemføres fuldt ud i forbindelse med den fremtidige 
strategi. En sådan ændring i strategien vil indebære den fordel, at den vil sikre en bedre 
kommunikation af strategiens mål og resultater til det civile samfund, og manglen herpå 
har vist sig at være en af de store svagheder ved Lissabonstrategien.

 Selv om territorial samhørighed anerkendes som et fællesskabsmål i Lissabontraktaten, 
indgår den territoriale dimension slet ikke i tilstrækkelig grad i Kommissionens forslag, 
hvilket kan medføre en risiko for en sektorinddeling af politikken. Derimod vil kun en 
integreret strategi via inddragelse af den regionale dimension i strategien medføre 
effektive resultater. Navnlig synergier mellem EU-instrumenter for innovation 
(strukturfondene, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og syvende 
rammeprogram) bør styrkes, og disse instrumenters flerårige programmeringsperioder bør 
i fremtiden svare til hinanden.

 De finansieringstekniske instrumenters, navnlig JEREMIE og JESSICA, potentiale bør 
udnyttes fuldt ud for at sikre bedre støtte til virksomhedernes potentiale, navnlig med 
hensyn til SMV'er. Navnlig reglerne for adgang til og forvaltning af de tildelte midler, 
som findes i disse finansielle instrumenter, bør forenkles for at fremme interesserede 
støttemodtageres anvendelse heraf.

 Der bør sikres en passende finansiering til en samhørighedspolitik, der skal omfatte hele 
EU's territorium, for at muliggøre en effektiv støtte til gennemførelsen af den nye strategi.

 Samhørighedspolitikkens fremtidige lovrammer skal forenkles for at nedbringe den 
aktuelle fejlmargin og fremme deltagelsen af især private partnere i projekter.


