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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om rapport 2010 om gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer for 
perioden 2007-2013
(2010/2139(INI))

Europa-Parlamentet,

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2010 med titlen 
"Samhørighedspolitik: Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for 
perioden 2007-2013 (KOM(2010)0110),

– der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument af 31. marts 2010, der er 
vedføjet Kommissionens meddelelse af 31. marts 2010 om Samhørighedspolitik: 
Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013 
(SEK(2010)0360),

– der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument af 25. oktober 2010 med titlen 
"Samhørighedspolitik: Reaktion på den økonomiske krise, en gennemgang af 
gennemførelsen af de samhørighedspolitiske tiltag, der er blevet iværksat til støtte for den 
europæiske genopretningsplan (SEK(2010)1291),

– 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 og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/19991,

– der henviser til Rådets afgørelse af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for samhørighed (2006/702/EF)2,

– der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om gennemførelsen af 
strukturfondsforordningen 2007-2013: resultaterne af forhandlingerne vedrørende de 
nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer3,

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om gennemførelsen af synergivirkninger af 
midler øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling i byer og regioner samt i medlemsstaterne og i EU4,

– der henviser til Kommissionens informationspapir nr. 1: Øremærkning af 28. februar 2007 
(COCOF/2007/0012/00),

– der henviser til Kommissionens informationsnote om "Indikativ struktur for nationale 

                                               
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25-78.
2 EFT L 291 af 21.10.2006, s. 11-32.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0165.
4 Vedtagne tekster, P7-TA(2010)0189.
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strategirapporter 2009" af 18. maj 2009 (COCOF 09/0018/01),

– der henviser til Rådets konklusioner om Kommissionens strategirapport 2010 om 
gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer, som vedtoges af Rådet 
(udenrigsanliggender) den 14. juni 2010,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget om "Samhørighedspolitik: Strategirapport 
2010 om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013" af 1.-2. december 
2010 (CdR 159/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget samt til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde skal udvikle og fortsætte indsatsen for at styrke EU’s økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed for at fremme en harmonisk udvikling af Unionen 
som helhed,

B. der henviser til, at samhørighedspolitikkens strategiske dimension, der sikrer 
sammenhæng med EU's prioriteter, er fastlagt og fremhævet i Rådets forordning (EF) nr. 
1083/2006 (i det følgende benævnt: den generelle forordning), Fællesskabets strategiske 
retningslinjer til sikring af samhørighed (i det følgende benævnt: de strategiske 
retningslinjer), den nationale strategiske referenceramme (NSRF) og de operationelle 
programmer (OP),

C. der henviser til, at strategirapporter er en ny funktion inden for samhørighedspolitikken, 
der blev indført i den nuværende programmeringsperiode via den generelle forordning 
som et instrument til evaluering af gennemførelsen af de strategiske retningslinjer, og 
sigter mod at øge det strategiske indhold og fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i 
samhørighedspolitikken,

D. der henviser til, at Lissabonøremærkning er en øvelse, hvorved delmængder af de aftalte 
86 prioriterede ordninger blev identificeret som særligt prioriteret under 
Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse, og for konvergensmålsregioner blev 47 
prioriterede temaer identificeret som øremærkede prioriteter, mens der under mål om 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse kun blev identificeret 33 prioriterede temaer,

E. der henviser til, at hvad angår de nationale strategirapporter for 2009, enedes 
Kommissionen og medlemsstaterne om kun at udveksle data om de prioriterede temaer 
efter mål, med en måldato den 30. september 2009 for ekstraktion,

F. der henviser til, at de europæiske regioner stadig står over for slående økonomiske, 
sociale og miljømæssige forskelle, dels som en naturlig konsekvens af de seneste to 
udvidelser og også på grund af de direkte konsekvenser af den globale finansielle og 
økonomiske krise, selv om disse forskelle er blevet mindre i det seneste årti gennem 
aktive bidrag fra samhørighedspolitikken,
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G. der henviser til, at samhørighedspolitikken har været et centralt element i den europæiske 
økonomiske genopretningsplan (EERP), hvilket viser betydningen af strukturfondene 
som redskaber for økonomisk incitament, især for små virksomheder, bæredygtighed og 
energieffektivitet, og at Kommissionen blev bedt om at fremlægge en rapport i 2010 om 
virkningen af de foranstaltninger, der vedtoges som led i EU's reaktion på krisen,

1. lykønsker medlemsstaterne med deres indsats for at forberede deres første nationale 
strategirapporter, som har vist sig at være en værdifuld kilde til oplysninger om 
gennemførelsen;

2. påpeger, at når der foretages sammenlignende analyser, bør det tages i betragtning, at fem 
medlemsstater uddrog deres data på en senere tidspunkt og én på et tidligere tidspunkt; 
mener, at det er mere hensigtsmæssigt at sammenligne de fremskridt, som de enkelte 
medlemsstater har gjort i forhold til EU-gennemsnittet;

3. mener, at gennemsigtighed i fordelingen af midler fremmer en korrekt gennemførelse og 
er en vigtig forudsætning for at nå de overordnede mål for samhørighedspolitikken, og at 
gennemsigtighed som sådan skal styrkes; mener, at fastsættelsen af 
fællesskabsretningslinjer og indførelsen af strategirapporter som et nyt instrument har 
bidraget til øget ansvarlighed i forbindelse med gennemførelsen af politiske mål;

Gennemførelse

4. bemærker, at det rapporterede finansielle omfang af udvalgte projekter er 93,4 mia. EUR, 
svarende til 27,1 % af de disponible EU-midler i den indeværende periode, og at denne 
gennemsnitlige sats gælder for de tre samhørighedspolitiske mål samt 
Lissabonøremærkede kategorier og fremskridtene i gennemførelsen af Fællesskabets 
strategiske retningslinjer; understreger imidlertid, at udviklingen varierer meget mellem 
lande og på tværs af temaerne med aggregerede udvalgsrater på over 40 % i tilfælde af 9 
medlemsstater og under 20 % for 4 medlemsstater;

5. bemærker med tilfredshed, at i alt 63 mia. EUR skulle være afsat til Lissabonøremærkede 
projekter, og at udvælgelsen af projekter under Lissabonøremærkning er på samme 
niveau eller lidt hurtigere end udvælgelsen til andre aktioner;

6. bemærker, at fremskridt blandt CSG-temaer er højest under temaet "den territoriale 
dimension" (30 %), over gennemsnittet for "Bedre viden og innovation til sikring af 
vækst", men under 27,1 % i forbindelse med de to andre retningslinjer, og at 
udvalgssatserne desuden ligger over gennemsnittet for Lissabonøremærkede projekter 
inden for både konvergens og regional konkurrenceevne og beskæftigelse, men kun 
ligger på 20,5 % i det europæiske territoriale samarbejde; beklager, at i mangel af output-
og resultatindikatorer for alle medlemsstater har analysen af politiske resultater, som 
præsenteres i strategirapporten, vist sig at have alvorlige begrænsninger;

7. beklager forsinkelserne i projektudvælgelsen for strategiske områder som 
jernbanesektoren, visse energi- og miljøinvesteringer, den digitale økonomi, social 
integration, samfundsforvaltning og kapacitetsopbygning, og opfordrer til en grundig 
analyse af årsagerne til disse forsinkelser; understreger på den anden side en højere 
udnyttelsesgrad for miljøprojekter i programmer for europæisk territorialt samarbejde, og 
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peger på en klar merværdi af samarbejdet i denne sammenhæng;

Udfordringer i forbindelse med gennemførelsen

8. understreger, at en effektiv udvælgelse og gennemførelse af projekter i nogle områder er 
hæmmet af manglende relevante forudsætninger, såsom manglen på klare nationale 
prioriteter for visse indsatsområder, forsinket gennemførelse af EU-lovgivning og 
manglende institutionel og administrativ kapacitet;

9. minder med beklagelse om, at den betydelige forsinkelse i gennemførelsen af politikken 
hovedsagelig skyldes følgende faktorer: sen afslutning af forhandlingerne om den 
flerårige finansielle ramme og den lovgivningsmæssige pakke for politikken, hvilket 
resulterer i forsinket færdiggørelse af de nationale strategier og operationelle 
programmer, ændringer i reglerne om finanskontrol, overlapning med lukningen af 
perioden 2000-2006 og knappe offentlige ressourcer til medfinansiering i 
medlemsstaterne;

10. beklager, at strategirapporten ganske vist bør fremhæve bidraget fra de programmer, der 
medfinansieres af strukturfondene, i retning af gennemførelse af målene for 
samhørighedspolitikken, men at dette ikke giver omfattende data om situationen 
vedrørende de regionale forskelle indtil 2009;

Reaktion på den økonomiske krise

11. glæder sig over offentliggørelsen af Kommissionens arbejdsdokument 
"Samhørighedspolitik: Reaktion på den økonomiske krise, en gennemgang af 
gennemførelsen af de samhørighedspolitiske tiltag, der er blevet iværksat til støtte for den 
europæiske genopretningsplan; fremhæver, at denne gennemgang først og fremmest 
trækker på oplysninger i nationale strategirapporter;

12. bemærker, at den nuværende ramme for samhørighedspolitikken har vist sig at tillade en 
fleksibel og hensigtsmæssig reaktion på det hastigt forværrede socioøkonomiske miljø;
understreger, at medlemsstaterne påskønnede, at kriseforanstaltningerne kunne 
skræddersys til deres særlige behov;

13. noterer sig vanskelighederne ved at måle den samlede virkning af særlige 
samhørighedspolitiske foranstaltninger i henhold til EERP, og beklager, at 
gennemgangen derfor kun kan give begrænset indsigt i konkrete eksempler på nationalt 
plan, men bifalder alligevel analysen af god praksis og første konklusioner i rapporten;

Skabelse af synergier og afværgning af sektorspecifik spredning af regionalpolitiske 
ressourcer

14. deler Rådets opfattelse, således som den kommer til udtryk i Rådets konklusioner om 
strategirapporten 2010, om den reelle merværdi, der genereres ved én fælles strategisk 
tilgang og fælles gennemførelsesbestemmelser for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden; 
understreger i efterkrisetiden ligeledes nødvendigheden af at konsolidere de offentlige 
budgetter og øge synergien og virkningen af alle tilgængelige finansieringskilder (EU, 
nationalt, EIB-instrumenter) gennem en effektiv koordinering;
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15. fremhæver den særlige merværdi ved mere synergi mellem EFRU og ESF, da erfaringen 
klart viser, at en vellykket gennemførelse af ESF-finansierede programmer er afgørende 
for at maksimere effektiviteten af EFRU-bevillinger til økonomiske aktioner;

Overvågning og evaluering

16. bemærker, at overvågning og evaluering bør stimulere policy-læringen og sammen med 
finanskontrollen udgøre et incitament til at forbedre resultaternes kvalitet;

17. beklager, at kun 19 medlemsstater har rapporteret om nøgleindikatorer, og at det derfor 
på nuværende tidspunkt er umuligt at få et første, klart, EU-dækkende billede af 
virkningerne af politikken på stedet; opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne til at 
anvende centrale indikatorer i den næste runde af den strategiske rapportering i 2012-
2013;

18. opfordrer Kommissionen til at styrke sammenhængen og kvaliteten af overvågningen af 
medlemsstaternes fremskridt ved at gøre det obligatorisk at anvende et minimumssæt af 
centrale indikatorer i de nationale strategirapporter i den næste programmeringsperiode 
for at lette sammenligningen og give en mere detaljeret vejledning;

God praksis

19. mener, at god praksis inden for gennemførelsen af politikken skal fremhæves og fremmes 
med henblik på at forbedre effektiviteten og undgå at gentage fortidens fejltagelser;

20. tilskynder til god praksis i forbindelse med den nationale rapportering som f.eks. brug af 
kerneindikatorer, rapportering om resultater og output, rapportering om synergi mellem 
nationale politikker og EU-politikker, tilrettelæggelse af offentlige debatter og høringer 
med interessenter, forelæggelse af rapporter for de nationale parlamenter med henblik på 
udtalelse og offentliggørelse af rapporter på offentlige hjemmesider, da disse 
fremgangsmåder forbedrer kvaliteten af rapporteringen og øger de berørte parters 
ejerskab inden for medlemsstaterne;

Konklusioner og anbefalinger

21. er overbevist om, at god regeringsførelse på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan 
er afgørende for at sikre beslutningsprocessens og den strategiske planlægnings kvalitet 
og en vellykket og effektiv gennemførelse af samhørighedspolitikken; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke samfundsstyringen på flere planer i 
overensstemmelse med traktaten og partnerskabsprincippet;

22. mener, at en forenkling af bestemmelserne og procedurerne på EU-plan og nationalt plan 
bør fortsætte, uden at der skabes store problemer for modtagerne, og bør bidrage til øget 
effektivitet; beklager, at mange midler fortsat ikke bliver udnyttet på grund af overflødigt 
bureaukrati, komplicerede regler og mangel på harmoniserede procedurer;

23. opfordrer medlemsstaterne til at styrke kapacitetsopbygningen og i særdeleshed sikre 
samfinansieringen af projekter ved hjælp af nationale bidrag og med finansiel teknisk 
støtte med henblik på at forbedre udnyttelsen af bevillinger og undgå yderligere 
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betydelige forsinkelser i investeringerne;

24. understreger, at strategirapporten for 2013 bør være resultatorienteret og fokusere mere 
på kvalitativ analyse af output, resultater, tidlige virkninger og effektiviteten af 
samhørighedspolitikkens programmer snarere end på en omfattende præsentation af 
statistiske data;

25. opfordrer alle EU-institutioner og medlemsstaterne til at fremme en hurtigere udarbejdelse 
af centrale dokumenter, såsom den flerårige finansielle ramme og forordninger, i den 
næste runde af forhandlingerne med henblik på at overvinde de opstartsvanskeligheder, 
der måtte opstå i begyndelsen af næste programmeringsperiode;

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



PR\852412DA.doc 9/12 PE454.716v01-00

DA

BEGRUNDELSE

Indledning

Gennemførelsesrapporter analyserer gennemførelsen af EU-lovgivningen i national ret og 
gennemførelsen og håndhævelsen heraf i medlemsstaterne. I tilfælde af 
samhørighedspolitikken består de lovgivningsmæssige rammer af umiddelbart anvendelige 
forordninger. 
Med offentliggørelsen af Kommissionens meddelelse om "Samhørighedspolitik: 
Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013" kan 
Europa-Parlamentet endelig gennemføre en første rigtige analyse af gennemførelsen af de 
operationelle programmer.

Denne rapport analyserer således, om lovgivningen er blevet anvendt korrekt i 
medlemsstaterne, samt den måde, hvorpå medlemsstaterne har forstået og fulgt Fællesskabets 
strategiske retningslinjer, når de gennemfører deres nationale strategiske referencerammer og 
operationelle programmer. 

Rapporten er blevet udarbejdet primært på grundlag af følgende to dokumenter: Meddelelse 
fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten om 
Samhørighedspolitikken: Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for 
perioden 2007-2013 (i det følgende benævnt strategirapporten) og Kommissionens interne 
arbejdsdokument, som ledsager meddelelsen.

Generelt 

Den strategiske rapportering udgør en ny funktion i samhørighedspolitikken, der blev indført i 
den nuværende programmeringsperiode via den generelle forordning som et middel til at 
undersøge gennemførelsen af strategiske retningslinjer. Formålet med denne øvelse, som 
anført i betragtning 36 i Rådets forordning 1083/2006 (den generelle forordning), er at øge 
samhørighedspolitikkens strategiske indhold og fremme dens gennemsigtighed via integrering 
af Fællesskabets prioriteter.

Artikel 29, stk. 2, 30, stk. 1, og 30, stk. 2, i samme forordning giver et retsgrundlag for den 
strategiske rapportering. I henhold til denne forordning var medlemsstaterne forpligtet til at 
indgive de første nationale strategirapporter senest ved udgangen af 2009. De data, der 
fremlægges i strategirapporten, bygger på disse nationale strategirapporter.

Vurdering af kerneområder 

Gennemførelse af programmerne

Først og fremmest skal det bemærkes, at Kommissionen og medlemsstaterne enedes om at 
udveksle data til de nationale strategirapporter for 2009 med en måldato den 30.9.2009 for 
ekstraktion, men nogle medlemsstater uddrog data på andre tidspunkter. Således skal der 
tages højde for forskelle på flere måneder ved en komparativ analyse, fordi det kan påvirke 
mængden af tildelinger til bestemte sektorer.
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Det rapporterede finansielle omfang af udvalgte projekter er 93,4 mia. EUR svarende til 
27,1 % af de disponible EU-bevillinger i den aktuelle periode. Denne gennemsnitssats gælder 
for de tre samhørighedspolitiske mål samt Lissabonøremærkede kategorier og fremskridt i 
forbindelse med i gennemførelsen af Fællesskabets strategiske retningslinjer. I alt 63 mia. 
EUR skulle være afsat til Lissabonøremærkede projekter, og udvælgelsen af projekter under 
Lissabonøremærkningen er på samme niveau eller lidt hurtigere end udvælgelsen for andre 
aktioner.

Ovennævnte gennemsnitlige fremskridt i medlemsstaterne kan betegnes som forholdsvis 
rimelig i betragtning af situationen med en alvorlig forværring af den socioøkonomiske 
situation i 2008-2009 på grund af den globale krise, men også reformen af politikken for 
perioden 2007-2013, da begge disse faktorer har haft store konsekvenser for gennemførelsen. 

Samtidig har krisen også vist strukturfondenes relevans, især Den Europæiske Socialfond har 
vist sig at være meget nyttig til at håndtere store udfordringer i mange regioner. Dette fremgår 
af en gennemgang af gennemførelsen af samhørighedspolitiske tiltag, der er vedtaget til støtte 
for den europæiske økonomiske genopretningsplan (Kommissionens interne arbejdsdokument 
'Samhørighedspolitik: Reaktion på den økonomiske krise), der primært trækker på 
oplysningerne i de nationale strategirapporter.

Der er stadig en åbenlys forskel mellem de mindre udviklede og højt udviklede EU-regioner i 
mange henseender, og fremskridtene varierer betydeligt mellem landene og på tværs af 
temaerne med aggregerede udvalgssatser på over 40 % i tilfælde af 9 medlemsstater og under 
20 % for 4 medlemsstater. De tilbagestående regioner har brug for yderligere støtte i deres 
bestræbelser på at overvinde deres socioøkonomiske vanskeligheder. 

Ifølge ordføreren oplever visse strategiske områder særlige forsinkelser i udvælgelsen af 
projekter. Områder, der vækker særlig bekymring, og hvor en grundig analyse af årsagerne 
bør gennemføres, er følgende: jernbanesektoren, visse energi- og miljøinvesteringer, digital 
økonomi, social integration, regeringsførelse og kapacitetsopbygning. 

Derfor bør der gøres en yderligere indsats for at undgå for store forsinkelser, styrke 
effektiviteten i gennemførelsen og sikre en højere finansiel disciplin. På den anden side 
fremhæver ordføreren bedre udnyttelse af miljøprojekter under de europæiske programmer for 
territorialt samarbejde, da det er en positiv udvikling, der tyder på en klar merværdi i 
forbindelse med grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde. 

Strategirapportering

Strategirapporteringen giver rettidig dokumentation for udviklingen i gennemførelsen i hele 
EU-27 og giver et grundlag for en debat på højt plan, peer review, policy-læring og et 
incitament til at forbedre resultaternes kvalitet. 

Ikke desto mindre har man kunnet konstatere nogle vigtige begrænsninger. For eksempel var 
der kun 19 medlemsstater, der rapporterede om centrale indikatorer. Derfor er det på dette 
stadium umuligt at få et første, klart, EU-dækkende billede af virkningerne af politikken på 
stedet. Efter ordførerens opfattelse bør medlemsstaterne anvende centrale indikatorer i den 
næste runde af den strategiske rapportering i 2012-2013 for at fremme sammenligneligheden 
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på EU-plan. Endvidere bør medlemsstaterne med henblik på at styrke sammenhængen og 
kvaliteten af overvågningen af fremskridtene, øge det strategiske indhold i deres respektive 
rapporter, og Kommissionen bør give en mere detaljeret vejledning for at forbedre 
strategirapporteringens kvalitet. 

Formålet med rapporteringen er at øge ansvarligheden over for offentligheden, for så vidt 
angår resultaterne af denne politik. Derfor har præsentationen af resultaterne brug for mere 
omtale. Desuden bør udveksling af erfaringer fremmes, således at medlemsstaterne kan drage 
fordel af god praksis, som har bidraget til positive resultater. Ordføreren understreger 
følgende god praksis, der bidrager til rapporteringens øgede kvalitet og de berørte parters 
øgede ejerskab i de enkelte medlemsstater: 

 anvendelse af kerneindikatorer 
 rapportering om output og resultater 
  rapportering om synergier mellem nationale politikker og EU-politikker 
 tilrettelæggelse af offentlige debatter og høringer med interessenter 
 forelæggelse af rapporter for de nationale parlamenter med henblik på udtalelse og 

offentliggørelse af rapporter på offentlige hjemmesider. 

Ordførerens overvejelser og konklusioner 

Samhørighedspolitikken beviser fortsat sin relevans, da den i væsentlig grad bidrager til en 
forbedring af det socioøkonomiske miljø. Medlemsstaterne har klaret nye krav på en positiv 
måde, og de gør fremskridt i gennemførelsen af samhørighedspolitiske mål, hvilket fremgår af 
fakta og tal i de nationale rapporter – dog med visse iboende variation på lande- og 
regionsniveau. Men samhørighedspolitikken er en langsigtet mekanisme, og de fleste af 
resultaterne bliver synlige senere i programmeringsperioden. Faktisk bliver det fulde billede 
for programmeringsperioden 2007-2013 først synligt i 2015, to år efter den anden 
strategirapport, da visse lande har to år efter 2013 til at udnytte alle forpligtede bevillinger.

Ordføreren henleder opmærksomheden på det faktum, at en effektiv udvælgelse og 
gennemførelse af projekter i nogle områder hindres af mange faktorer, såsom forsinket 
afslutning af forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme og de lovgivningsmæssige 
pakker af politikken, hvilket resulterer i en forsinket færdiggørelse af de nationale strategier 
og operationelle programmer, ændringer i reglerne om finansiel kontrol, knappe offentlige 
ressourcer til medfinansiering i medlemsstaterne, samt manglen på klare nationale prioriteter 
for visse interventionsområder og mangelfuld institutionel administrativ kapacitet. Disse 
faktorer skal straks tages op på både EU-plan og nationalt plan. Medlemsstaterne rådes 
desuden til at fremskynde og lette anvendelsen af strukturfondene på stedet og især træffe 
korrigerende foranstaltninger på områder med svage resultater for at undgå forsinket 
gennemførelse af de aftalte resultater. 

Selvfølgelig er vigtige forudsætninger for at nå de overordnede mål for 
samhørighedspolitikken forsvarlig økonomisk disciplin og gennemsigtighed i tildelingen af 
midler. Strategirapportering som et nyt instrument kan bidrage i så henseende for at øge 
ansvarligheden i forbindelse med gennemførelsen af politiske målsætninger. Et andet vigtigt 
spørgsmål til sikring af kvaliteten af beslutningsprocessen, den strategiske planlægning samt 
en vellykket og effektiv gennemførelse af samhørighedspolitikken, er effektiviteten i den 
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offentlige administration. Derfor bør god regeringsførelse på europæisk, nationalt, regionalt 
og lokalt plan styrkes yderligere i overensstemmelse med traktaten og partnerskabsprincippet. 
En forenkling af samhørighedspolitikkens forvaltning og gennemførelse er stadig meget 
ønskeligt, fordi det helt sikkert ikke er ønskeligt, at bevillinger forbliver uudnyttet på grund 
overflødig bureaukrati, besværlige regler og procedurer.

I denne sammenhæng kan udnyttelsen af bevillinger forbedres ved målrettet 
kapacitetsopbygning og ved at mobilisere alle relevante nationale ressourcer for at opnå den 
disponible medfinansiering fra strukturfondene. Finansieringstekniske instrumenter kan også 
yde den nødvendige støtte.

Endelig tager samhørighedspolitikken sigte på at mindske forskellene i de europæiske 
regioners udviklingsniveau, fremme modernisering og gennemførelsen af bæredygtig vækst 
og vise europæisk solidaritet. Som sådan har den vist sig at være afgørende for udviklingen af 
den europæiske integration, samtidig med at der etableres en stærk synergi mellem alle EU-
politikker. Virkeligheden viser, at de europæiske regioner fortsat står over for slående 
økonomiske, sociale og miljømæssige forskelle. Nogle af dem er konsekvenserne af de sidste 
to udvidelser (forslag: tiltrædelse af historisk og økonomisk dårligt stillede lande), andre er 
blevet forstærket af de direkte konsekvenser af den globale finansielle og økonomiske krise. 

Spørgsmålet om arkitekturen i den fremtidige samhørighedspolitik for perioden 2014-2020 vil 
være i centrum for den politiske debat i de kommende år. Der er en risiko for, at manglerne i 
Lissabon-strategien kan gentage sig i forbindelse med gennemførelsen af Europa 2020-
strategien. Ordføreren gentager i forbindelse med de kommende forhandlinger om den 
kommende programmeringsperiode, at samhørighedspolitikken fortsat bør omfatte alle 
europæiske regioner og samfundsmæssige udfordringer, så både de fattigste hjælpes med at 
indhente det forsømte, og der tilvejebringes en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Ordføreren er også overbevist om, at en stærk og velfinansieret EU-regionalpolitik på 
baggrund af den vedvarende territoriale uligevægt og en latent krise er en absolut 
forudsætning for at kunne gennemføre en social, økonomisk og territorial samhørighed, 
hvorfor budgettet for samhørighedspolitikken i den næste programmeringsperiode absolut 
ikke bør nedskæres. 


