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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rapport 2010 om genomförandet av sammanhållningspolitikens program 2007–2013
(2010/2139(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 174–178,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 31 mars 2010 med titeln 
”Sammanhållningspolitiken: Strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 
2007–2013” (KOM(2010)0110),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 31 mars 2010 som följer med 
kommissionens meddelande av den 31 mars 2010 med titeln ”Sammanhållningspolitiken: 
Strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 2007–2013” (SEK(2010)0360),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 25 oktober 2010 med titeln 
”Cohesion Policy: Responding to the economic crisis, a review of the implementation of 
cohesion policy measures adopted in support of the European Economic Recovery Plan’ 
(SEK(2010)1291),

– 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 rådets beslut av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska 
riktlinjer för sammanhållningen (2006/702/EG)2,

– med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2009 om genomförandet av 
strukturfondsförordningen 2007–2013: resultatet av samrådet om 
sammanhållningspolitikens nationella strategier och program”3,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om hur synergieffekterna av medel 
öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och 
utveckling har utnyttjats i städer och regioner såväl som i medlemsstaterna och i unionen4,

– med beaktande av kommissionens informationsdokument nr 1 av den 28 februari 2007 
med titeln ”Earmarking” (COCOF/2007/0012/00),

– med beaktande av kommissionens informationsmeddelande av den 18 maj 2009 med titeln 
”Indicative structure for the national strategic reports 2009” (COCOF 09/0018/01),

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25–78.
2 EUT L 291, 21.10.2006, s. 11–32.
3 Antagna texter, P6_TA(2009)0165.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0189.
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– med beaktande av rådets slutsatser om kommissionens strategiska rapport 2010 om 
genomförandet av programmen inom sammanhållningspolitiken, vilka antogs vid mötet 
för rådet (utrikes frågor) i Luxemburg den 14 juni 2010,

– med beaktande av regionkommitténs yttrande över ”Sammanhållningspolitiken: 
Strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 2007–2013” av den 
1-2 december 2010 (ReK 159/2010),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 
utskottet för transport och turism och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. I artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att EU, för att 
främja en harmonisk utveckling inom hela unionen, ska utveckla och fullfölja sin 
verksamhet för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning.

B. Den strategiska dimensionen av sammanhållningspolitiken, som garanterar att politiken 
överensstämmer med EU:s prioriteringar, föreskrivs och lyfts fram i rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 (nedan kallad ”den allmänna förordningen”), gemenskapens 
strategiska riktlinjer för sammanhållning (nedan kallade ”strategiska riktlinjer”), den 
nationella strategiska referensramen och verksamhetsprogrammen.

C. Strategirapporteringen är ett nytt inslag i sammanhållningspolitiken, som har införts 
under den innevarande programperioden genom den allmänna förordningen som ett 
instrument för att kontrollera genomförandet av de strategiska riktlinjerna, i syfte att öka 
det strategiska innehållet och främja öppenheten och redovisningsskyldigheten inom 
sammanhållningspolitiken.

D. Vid öronmärkningen av medel till Lissabonagendan identifierades vissa av de 
överenskomna 86 prioriterade programmen som särskilda prioriteringar enligt tillväxt-
och sysselsättningsagendan från Lissabon. För de regioner som omfattas av 
konvergensmålet identifierades 47 prioriterade program som öronmärkta prioriteringar, 
medan man för regioner som omfattas av målet ”regional konkurrenskraft och 
sysselsättning” endast identifierade 33 prioriterade program.

E. Kommissionen och medlemsstaterna enades om att för 2009 års nationella 
strategirapporter endast utbyta information om prioriterade områden per mål, och att 
datumet för att hämta informationen skulle vara den 30 september 2009.

F. Det råder fortfarande markanta ekonomiska, sociala och miljömässiga skillnader mellan 
de europeiska regionerna, delvis till följd av de två senaste utvidgningarna och delvis på 
grund av de direkta följderna av den globala finansiella och ekonomiska krisen, även om 
dessa skillnader har minskat under det senaste årtiondet som en effekt av 
sammanhållningspolitikens aktiva bidrag.
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G. Sammanhållningspolitiken har varit ett viktigt inslag i den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa, där den har framhållit strukturfondernas betydelse som 
verktyg för ekonomisk stimulans, i synnerhet för små företag, hållbarhet och 
energieffektivitet. Kommissionen uppmanades att lägga fram en rapport under 2010 om 
vilka åtgärder som vidtagits som del av EU:s bemötande av krisen.

1. Europaparlamentet gratulerar medlemsstaterna för deras insatser i utarbetandet av de 
första nationella strategirapporterna, vilka har visat sig innehålla mycket användbar 
information om genomförandet.

2. Europaparlamentet påpekar att man vid en jämförande analys bör beakta att 
fem medlemsstater använde information hämtad från ett senare datum och en från 
ett tidigare datum. Parlamentet anser att det vore lämpligare att jämföra de framsteg som 
gjorts av varje individuell medlemsstat med genomsnittet för EU.

3. Europaparlamentet anser att öppenhet vid tilldelningen av medel bidrar till ett korrekt 
genomförande och är ett huvudvillkor för att uppnå sammanhållningsfondens 
övergripande mål, och att öppenheten därför bör förbättras. Enligt parlamentet bör 
gemenskapens riktlinjer och det nya instrumentet strategirapportering ha bidragit till 
en ökad redovisningsskyldighet vid genomförandet av de sammanhållningspolitiska 
målen.

Genomförande

4. Europaparlamentet konstaterar att finansieringsvolymen för projekten enligt rapporterna 
är 93,4 miljarder euro, vilket motsvarar 27,1 procent av tillgängliga EU-medel under 
innevarande period, och att detta genomsnitt är detsamma inom de 
tre sammanhållningspolitiska målen och inom de kategorier som öronmärkts i 
Lissabonstrategin samt för framstegen vid genomförandet av gemenskapens strategiska 
riktlinjer. Parlamentet framhåller dock att framstegen varierar avsevärt mellan olika 
länder och inom olika ämnesområden, med aggregerade siffror för projekturval på över 
40 procent i 9 medlemsstater och under 20 procent i 4 medlemsstater.

5. Europaparlamentet konstaterar med glädje att sammanlagt 63 miljarder euro enligt 
rapporterna har tilldelats sådana projekt som har öronmärkts i Lissabonstrategin, och att 
projekturvalet för öronmärkning i Lissabonstrategin sker i samma takt eller något 
snabbare än urvalet för andra åtgärder.

6. Europaparlamentet noterar att framstegen inom vissa ämnesområden i gemenskapens 
strategiska riktlinjer är högst inom området för territoriell dimension (30 procent) och 
över genomsnittet inom ”Att skapa tillväxt genom förbättrad kunskap och innovation”, 
men under 27,1 procent för de andra två riktlinjerna, och att projekturvalet ligger över 
genomsnittet för projekt som är öronmärkta i Lissabonstrategin inom både Konvergens 
och Regional konkurrenskraft och sysselsättning, men endast uppgår till 20,5 procent 
inom målet Europeiskt territoriellt samarbete. Parlamentet beklagar de allvarliga 
begränsningarna i strategirapportens analys av sammanhållningspolitikens konkreta 
resultat, som är en följd av att man inte har haft tillgång till indikatorer för output och 
resultat från samtliga medlemsstater.
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7. Europaparlamentet beklagar förseningarna i projekturvalet för strategiska områden som 
t.ex. järnvägssektorn, vissa energi- och miljöinvesteringar, den digitala ekonomin, social 
delaktighet samt förvaltnings- och kapacitetsuppbyggnad, och efterfrågar en grundlig 
analys av orsakerna till dessa förseningar. Parlamentet framhåller å andra sidan att
upptagningen av miljöprojekt i de europeiska programmen för territoriellt samarbete var 
högre, och pekar på det uppenbara mervärde som samarbete medför i detta sammanhang.

Utmaningar vid genomförandet

8. Europaparlamentet understryker att man på vissa områden inte har kunnat uppnå 
ett effektivt urval eller ett effektivt genomförande av projekt till följd av att viktiga 
förutsättningar saknats: för vissa insatsområden saknas tydliga nationella prioriteringar, 
införlivandet av EU-lagstiftning är försenad och institutionell och administrativ kapacitet 
är otillräcklig.

9. Europaparlamentet erinrar om att den avsevärda förseningen vid genomförandet av 
politiken i huvudsak beror på följande faktorer: sent avslutade förhandlingar om den 
fleråriga finansieringsramen och lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken, 
vilket resulterat i ett försenat slutförande av de nationella strategierna och 
verksamhetsprogrammen, ändrade bestämmelser för finansiell kontroll, överlappning 
med avslutningen av perioden 2000–2006 och knappa offentliga medel tillgängliga för 
medfinansiering i medlemsstaterna.

10. Europaparlamentet beklagar att strategirapporten inte tillhandahåller någon allsidig 
information om de regionala skillnaderna fram till 2009, trots att rapporten skulle belysa 
det bidrag som program medfinansierade av medel från strukturfonderna har gett till 
genomförandet av de sammanhållningspolitiska målen.

Reaktion på den ekonomiska krisen

11. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av kommissionens arbetsdokument med 
titeln ”Cohesion Policy: Responding to the economic crisis, a review of the 
implementation of cohesion policy measures adopted in support of the European 
Economic Recovery Plan”, och framhåller att denna granskning främst grundas på 
informationen från nationella strategirapporter.

12. Europaparlamentet konstaterar att den befintliga ramen för sammanhållningspolitiken 
tillåter ett flexibelt och anpassat bemötande av den socioekonomiska situationen, vilken 
snabbt försämras. Parlamentet betonar att medlemsstaterna uppskattat att krisåtgärderna 
kunnat skräddarsys till deras särskilda behov.

13. Europaparlamentet noterar svårigheterna med att mäta den övergripande effekten av 
särskilda sammanhållningspolitiska åtgärder inom ramen för den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa, och beklagar att granskningen därför endast kan ge 
en begränsad bild av konkreta exempel på nationell nivå. Parlamentet välkomnar trots det 
analysen av god praxis och de första slutsatserna i rapporten.
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Att skapa synergieffekter och undvika en sektoriell spridning av resurser för 
regionalpolitiska åtgärder

14. Europaparlamentet delar rådets åsikt i rådets slutsatser om strategirapporten 2010 i fråga 
om det mervärde som följer av att ha ett enda strategiskt angreppssätt och gemensamma 
genomförandebestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden. Parlamentet framhåller dessutom behovet av 
att efter krisen konsolidera de offentliga budgetarna och öka synergierna och effekten av 
alla tillgängliga finansieringskällor (på EU-nivå och på nationell nivå, EIB-instrument) 
genom att samordna dem på ett effektivt sätt.

15. Europaparlamentet lyfter fram mervärdet av att uppnå fler synergier mellan Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, eftersom erfarenheten tydligt 
visar att det krävs att program finansierade genom Europeiska socialfonden genomförs på 
ett framgångsrikt sätt för att man ska kunna göra finansieringen av ekonomiska åtgärder 
med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden så effektiv som möjligt.

Övervakning och utvärdering

16. Europaparlamentet konstaterar att övervakning och utvärdering bör stimulera 
erfarenhetsbaserat lärande och tillsammans med finansiell kontroll utgöra en drivfjäder 
för en förbättrad utförandekvalitet.

17. Europaparlamentet beklagar att endast 19 medlemsstater rapporterat om 
huvudindikatorer, och att man därför i detta läge inte kan få någon första tydlig 
EU-omfattande överblick av politikens konkreta effekter. Parlamentet uppmanar med 
eftertryck medlemsstaterna att använda huvudindikatorer vid nästa omgång av 
strategirapporteringen 2012–2013.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka samstämdheten och kvaliteten vid 
kontroll av medlemsstaternas framsteg genom att göra det obligatoriskt att i nästa 
programperiod inkludera ett minsta antal huvudindikatorer i de nationella 
strategirapporterna för att underlätta jämförelse och tillhandahålla mer detaljerade 
riktlinjer.

God praxis

19. Europaparlamentet anser att god praxis för genomförande av politik måste lyftas fram 
och främjas i syfte att förbättra effektiviteten och undvika att tidigare misstag upprepas.

20. Europaparlamentet uppmuntrar till god praxis med avseende på nationell rapportering, 
som att t.ex. använda huvudindikatorer, rapportera om resultat och output, rapportera om 
synergier mellan nationell politik och EU-politik, hålla offentliga debatter och samråd 
med aktörer, lägga fram rapporter inför nationella parlament för yttrande samt 
offentliggöra rapporterna på regeringarnas webbplatser, eftersom sådan god praxis 
förbättrar rapporteringskvaliteten och ökar egenansvaret hos aktörer i medlemsstaterna.
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Slutsatser och rekommendationer

21. Europaparlamentet är av den fasta övertygelsen att god förvaltning på såväl EU-nivå som 
nationell, regional och lokal nivå är grundläggande för att säkra kvaliteten i 
beslutsfattandet och den strategiska planeringen och ett framgångsrikt och effektivt 
genomförande av sammanhållningspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att stärka flernivåstyret i enlighet med fördraget och 
partnerskapsprincipen.

22. Europaparlamentet anser att förenklingen av bestämmelser och förfaranden på EU-nivå 
och nationell nivå bör fortsätta utan att det skapar stora problem för stödmottagare, och 
att detta bör bidra till en ökad effektivitet. Parlamentet beklagar att överflödig byråkrati, 
onödigt komplicerade regler och en avsaknad av harmoniserade förfaranden leder till att 
stora medel förblir oanvända.

23. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att öka kapacitetsuppbyggnaden och 
särskilt se till att projekt medfinansieras av nationella bidrag och med hjälp av 
finanstekniskt stöd, i syfte att öka upptagningen av medel och undvika ytterligare 
investeringsförseningar.

24. Europaparlamentet betonar att strategirapporten 2013 bör vara resultatinriktad och 
fokusera mer på en kvalitativ analys av outputs, resultat och snabba effekter samt av hur 
effektiva de sammanhållningspolitiska programmen är snarare än att presentera alltför 
mycket statistik.

25. Europaparlamentet uppmanar alla EU-institutioner och medlemsstater att arbeta för att 
viktiga handlingar, såsom den fleråriga finansiella ramen och förordningar, färdigställs 
snabbare i nästa omgång av förhandlingar, i syfte att få bukt med de svårigheter som kan 
uppstå i början av nästa programperiod.

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

Inledning

Syftet med genomföranderapporter är att analysera dels införlivandet av EU:s lagstiftning i 
nationell lagstiftning, dels genomförandet och tillämpningen av denna lagstiftning i 
medlemsstaterna. När det gäller sammanhållningspolitiken består ramlagstiftningen av 
förordningar med direkt tillämpning.

I och med offentliggörandet av kommissionens meddelande med titeln 
”Sammanhållningspolitiken: Strategirapport 2010 om genomförandet av 
programmen 2007-2013” kan Europaparlamentet äntligen göra en första verklig analys av 
genomförandet av verksamhetsprogrammen.

Detta betänkande är således en analys av om lagstiftning har tillämpats på rätt sätt av 
medlemsstaterna, samt av hur medlemsstaterna har förstått och följt gemenskapens strategiska 
riktlinjer när de har genomfört sina nationella strategiska referensramar och 
verksamhetsprogram. 

Betänkandet har i huvudsak utarbetats på grundval av följande två dokument: ”Meddelande 
från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten med titeln 
Sammanhållningspolitiken: Strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 
2007-2013” (nedan kallad ”strategirapporten”) och kommissionens arbetsdokument som 
följer med meddelandet.

Allmän bakgrund

Strategirapportering är ett nytt inslag i sammanhållningspolitiken, som har införts under den 
innevarande programperioden genom den allmänna förordningen som ett instrument för att 
kontrollera genomförandet av de strategiska riktlinjerna. Detta arbete syftar till att öka det 
strategiska inslaget och främja insyn och öppenhet i sammanhållningspolitiken genom 
integrering av gemenskapens prioriteringar, såsom anges i skäl 36 i 
rådets förordning 1083/2006 (allmänna bestämmelser).

I artiklarna 29.2, 30.1 och 30.2 i samma förordning anges en rättslig grund för 
strategirapporteringen. Enligt denna förordning ska medlemsstaterna tillhandahålla de 
första nationella strategirapporterna senast i slutet av 2009. De uppgifter som läggs fram i 
strategirapporten ska bygga på dessa nationella strategirapporter.

Grundläggande bedömning

Programmens genomförande

För det första är det viktigt att notera att kommissionen och medlemsstaterna hade enats om 
att utbyta information för 2009 års nationella strategirapporter, och att denna information 
skulle hämtas den 30 september 2009, men att vissa medlemsstater hämtade informationen 
vid en annan tidpunkt. Således måste tidsskillnaden på flera månader beaktas vid 
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en jämförelseanalys, eftersom denna skulle kunna påverka omfattningen av anslag till 
en särskild sektor.

Den finansieringsvolym som rapporterats för de utvalda projekten uppgår till 
93,4 miljarder euro, vilket motsvarar 27,1 % av tillgängliga EU-medel under perioden. 
Detta genomsnitt är detsamma inom de tre sammanhållningspolitiska målen och inom de 
kategorier som öronmärkts i Lissabonstrategin samt för genomförandet av gemenskapens 
strategiska riktlinjer. Enligt rapporterna har sammanlagt 63 miljarder euro tilldelats sådana 
projekt som har öronmärkts i Lissabonstrategin, och projekturvalet för öronmärkning i 
Lissabonstrategin uppges ske i samma takt eller något snabbare än val för andra åtgärder.

Ovannämnda genomsnittliga framsteg i medlemsstaterna kan anses vara rimligt, dels med 
tanke på att den socioekonomiska situationen försämrades allvarligt under 2008–2009 till 
följd av den globala krisen, dels på grund av reformen av sammanhållningspolitiken för 
perioden 2007–2013, eftersom båda dessa faktorer har haft stor effekt på genomförandet. 

Samtidigt har krisen bevisat hur viktiga strukturfonderna är, och i synnerhet 
Europeiska socialfonden har visat sig vara mycket användbar för att bemöta svåra utmaningar 
i många regioner. Beviset ges i en granskning av genomförandet av sammanhållningspolitiska 
åtgärder som antagits till stöd för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa 
(kommissionens arbetsdokument med titeln ”Cohesion Policy: Responding to the economic 
crisis”), som främst stödjer sig på informationen i de nationella strategirapporterna.

Det finns fortfarande en stor klyfta mellan EU:s mindre utvecklade och starkt utvecklade 
regioner i många avseenden, och framstegen varierar avsevärt mellan olika länder och inom 
olika ämnesområden, med aggregerade siffror för projekturval på över 40 procent i 
9 medlemsstater och under 20 procent i 4 medlemsstater. De regioner som ligger efter 
behöver ytterligare stöd i sina ansträngningar att klara av sina socioekonomiska svårigheter.

Enligt föredraganden står vissa områden inför särskilda svårigheter när det gäller projekturval. 
De områden där en djupgående analys av orsakerna bör genomföras är följande: 
järnvägssektorn, vissa energi- och miljöinvesteringar, den digitala ekonomin, social 
delaktighet samt förvaltnings- och kapacitetsuppbyggnad.

Ytterligare insatser behövs därför för att undvika alltför stora förseningar, förbättra utförandet 
av genomförandet och säkra en bättre finansiell disciplin. Å andra sidan framhåller 
föredraganden en högre upptagning av miljöprojekt i de europeiska programmen för 
territoriellt samarbete eftersom detta är en positiv utveckling med ett tydligt mervärde för 
gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete.

Strategirapporterna

Den strategiska rapporteringen tillhandahåller aktuella bevis för framstegen i genomförandet i 
hela EU–27, och utgör en grund för debatt på hög nivå, kollegial granskning, 
erfarenhetsbaserat lärande och stimulans för att förbättra utförandekvaliteten.
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Det finns dock ett antal viktiga begränsningar. Endast 19 medlemsstater lämnade information 
om huvudindikatorer. Det är därför i detta läge omöjligt att få en första tydlig EU-omfattande 
överblick av politikens konkreta effekter. Föredraganden anser att medlemsstaterna ska 
använda huvudindikatorer i sina nästa strategirapporter 2012–2013 för att underlätta 
en jämförelse på EU-nivå. I syfte att öka följdriktigheten och kvaliteten vid kontrollen av 
framstegen bör medlemsstaterna dessutom utöka det strategiska innehållet i sina respektive 
rapporter, och kommissionen bör ge mer detaljerad rådgivning i syfte att förbättra 
strategirapporternas kvalitet. 

Rapporteringen syftar till att inför allmänheten öka redovisningsskyldigheten för de konkreta 
resultaten av sammanhållningspolitiken, och redogörelser för slutsatser behöver göras mer 
offentliga. Dessutom bör utbyte av erfarenheter främjas så att medlemsstaterna kan dra nytta 
av god praxis som bidragit till positiva resultat. Föredraganden framhåller följande goda 
praxis som bidrar till att förbättra kvaliteten hos rapporteringen och öka egenansvaret hos 
aktörer i medlemsstaterna:

 att använda huvudindikatorer
 att rapportera output och resultat
 att rapportera synergier mellan nationell politik och EU-politik
 att hålla offentliga debatter och samråd med aktörer
 att lägga fram rapporter inför nationella parlamentet för yttrande, och att offentliggöra 

rapporterna på regeringarnas webbplatser.

Föredragandens ståndpunkter och slutsatser 

Sammanhållningspolitiken är av fortsatt betydelse eftersom den bidrar i väsentlig grad till 
en förbättrad socioekonomisk situation. Medlemsstaterna har varit positiva till nya krav, och 
framsteg görs när det gäller att uppnå sammanhållningspolitiska mål, enligt fakta och siffror i 
de nationella rapporterna – även om det finns en inneboende heterogenitet på nationell och 
regional nivå. Sammanhållningspolitiken är dock en långsiktig mekanism och de flesta 
resultaten kan ses först senare i programperioden. Den fullständiga bilden av 
programperioden 2007–2013 kommer att kunna ses först 2015, två år efter den andra 
strategirapporten, eftersom vissa länder har två år på sig efter 2013 att använda de avsatta 
medlen.

Föredraganden fäster uppmärksamheten på det faktum att ett effektivt urval och 
genomförande av projekt i vissa områden hindras av många faktorer, såsom ett sent 
avslutande av förhandlingar om den fleråriga finansieringsramen och lagstiftningspaketet för 
sammanhållningspolitiken, vilket resulterar i ett försenat slutförande av de nationella 
strategierna och verksamhetsprogrammen, ändrade bestämmelser för finansiell kontroll, 
knappa offentliga medel tillgängliga för medfinansiering i medlemsstaterna, bristande tydliga 
nationella prioriteringar för vissa insatsområden samt otillräcklig institutionell administrativ 
kapacitet. Dessa faktorer måste snarast behandlas såväl på EU-nivå som i medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna uppmanas även att snabba upp och underlätta den konkreta användningen av 
strukturfonderna, och i synnerhet vidta korrigerande åtgärder på de områden där utförandet är 
svagt i syfte att undvika att överenskomna resultat blir försenade.
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Sund finansiell disciplin och öppenhet vid fördelning av fonder är förstås avgörande för att 
uppnå sammanhållningspolitikens övergripande mål. Den strategiska rapporteringen kan som 
ett nytt instrument i detta sammanhang bidra till en ökad redovisningsskyldighet vid 
genomförandet av de sammanhållningspolitiska målen. Ytterligare en viktig faktor när det 
gäller att säkra kvaliteten i beslutsfattandet och den strategiska planeringen samt 
ett framgångsrikt och effektivt genomförande av sammanhållningspolitiken är effektiviteten 
hos den offentliga administrationen. God förvaltning på europeisk, nationell, regional och 
lokal nivå bör därför stärkas ytterligare i enlighet med fördraget och partnerskapsprincipen. 
En förenklad förvaltning och ett förenklat genomförande av sammanhållningspolitiken är 
fortsatt mycket önskvärt, eftersom det helt säkert inte ses med blida ögon att medel lämnas 
oanvända till följd av överflödig byråkrati och besvärliga bestämmelser och förfaranden.

I detta sammanhang kan upptagningen av medel ökas genom riktad kapacitetsuppbyggnad 
och genom att mobilisera alla lämpliga nationella resurser för att erhålla tillgänglig 
medfinansiering från strukturfonderna. Även finansieringstekniska instrument kan ge det stöd 
som behövs.

Slutligen syftar sammanhållningspolitiken till att minska skillnader i utvecklingsnivå mellan 
europeiska regioner, underlätta moderniseringsarbete och en hållbar tillväxt samt ge uttryck 
för solidaritet inom EU. I den egenskapen har politiken visat sig vara avgörande i den 
europeiska integrationen samtidigt som den skapar starka synergier mellan samtliga 
EU:s politikområden. Verkligheten visar att det fortfarande råder markanta ekonomiska, 
sociala och miljömässiga skillnader mellan de europeiska regionerna. Vissa av dessa 
skillnader härrör från de två senaste utvidgningarna (dvs. tillträde av historiskt och 
ekonomiskt eftersatta länder), andra har framhävts av de direkta följderna av den globala 
finansiella och ekonomiska krisen. 

Frågan om strukturen för den framtida sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020 
kommer att stå i centrum för den politiska debatten under de kommande åren. Risken finns att 
brister i Lissabonstrategin skulle kunna upprepas i genomförandet av Europa 2020-strategin. 
Föredraganden upprepar att sammanhållningspolitiken, inom ramen för de kommande 
förhandlingarna för nästa programperiod, bör fortsätta att ta itu med alla europeiska regioner 
och samhälleliga utmaningar, både genom att hjälpa fattigare regioner att komma ikapp och 
genom att uppnå en smart, hållbar tillväxt som kommer alla till del. Föredraganden är 
dessutom av den bestämda åsikten att en stark och välfinansierad regionalpolitik för EU, mot 
bakgrund av ihållande territoriell obalans och en kvardröjande kris, är en nödvändig 
förutsättning för att man ska kunna uppnå social, ekonomisk och territoriell sammanhållning, 
och som en följd av detta är det mycket viktigt att budgeten för sammanhållningspolitiken i 
nästa programperiod inte skärs ned.


