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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens femte samhørighedsrapport og strategien for 
samhørighedspolitikken efter 2013
(2011/2035(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 om konklusionerne af 
den femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed: 
samhørighedspolitikkens fremtid (KOM(2010)0642) (herefter kaldet konklusioner),

– der henviser til Kommissionens femte rapport om økonomisk, social og territorial 
samhørighed: samhørighedspolitikkens fremtid af 9. november 2010 (herefter kaldet 
"femte samhørighedsrapport"),

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig afsnit XVIII,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 
5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1783/19991,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 
2006 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1784/19992,

– 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 Samhørighedsfonden3,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/944,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et 
instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)5,

– der henviser til sin beslutning af 24. april 2007 om konsekvenserne af fremtidige 
udvidelser for samhørighedspolitikkens effektivitet6,

– der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om grønbog om territorial samhørighed 
og status for debatten om den kommende reform af samhørighedspolitikken7,

                                               
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1–11.
2 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12–18.
3 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
4 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 79–81.
5 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82–93.
6 EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 275.
7 EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 65.
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– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om samhørighedspolitikkens bidrag til 
opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU2020-målene1,

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

– der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2010 om fremtiden for Den Europæiske 
Socialfond3,

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 "Regionalpolitikkens 
bidrag til intelligent vækst i Europa 2020" (KOM(2010/0553),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 om "Regionalpolitikkens 
bidrag til bæredygtig vækst i Europa 2020" (KOM(2011/0017),

– der henviser til Rådets konklusioner vedrørende den femte rapport om økonomisk, social 
og territorial samhørighed, som Rådet (almindelige anliggender) vedtog den 21. februar 
2011 (6738/11),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Regional Udvikling samt udtalelse fra 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Budgetkontroludvalget og Udvalget 
om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at EU's samhørighedspolitik i vid udstrækning har bidraget til, at der i 
løbet af den seneste og igangværende støtteperiode har kunnet registrere en 
produktivitetsstigning i alle EU-regioner; understreger, at den efterfølgende evaluering 
derudover har kunnet forevise en tydelig nedgang i de økonomiske, sociale og regionale 
forskelle; der henviser til, at disse udviklinger både har haft positive indvirkninger på den 
sociale sikring og på investeringerne i miljøbeskyttelse,

B. der henviser til, at samhørigheds- og strukturpolitikken har forevist fleksibilitet i 
krisesituationer og i vid udstrækning har kunnet bidrage til forskellige nationale 
konjunktur- og kvalificeringsprogrammer, 

C. der henviser til, at strukturfonden er i overensstemmelse med målene i Lissabontraktaten, 
hvilket ses gennem imponerende bindingskvoter i forbindelse med målene "konvergens" 
og "regional konkurrenceevne og beskæftigelse", henviser dog kritisk til, at kun omkring 
20 % af projekterne inden for målet "territorialt samarbejde" foreviser en 
Lissabonorientering,

D. der henviser til, at en delvist mislykket Lissabonstrategi ikke skyldes den mangelfulde 
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0191.
2 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0356.
3 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0357.
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gennemførelse af samhørighedspolitikken, men derimod i langt højere grad 
konsekvenserne af finanskrisen og manglerne i forbindelse med gennemførelsen af det 
indre marked, den manglende budgetdisciplin og de mangelfulde makroøkonomiske 
rammebetingelser i nogle medlemsstater,

E. der henviser til, at fejlprocenterne og misbruget af støttemidler er faldet betydeligt i løbet 
af den seneste periode; beklager dog, at strukturpolitikken fortsat er et politisk område 
med mange uregelmæssigheder, og at nogle medlemsstater fortsat ikke har nogen 
effektive mekanismer til bekæmpelse af misbrug af støttemidler og inddrivelse af 
uretmæssigt betalte midler,

F. der henviser til, at samhørigheds- og strukturpolitikkens eksisterende målsystem 
(konvergens, konkurrenceevne og beskæftigelse, grænseoverskridende samarbejde) med 
multi-level-governance-tiltaget og planlægningssikkerheden er blevet sikret gennem 
pålidelige finansielle midler og et godkendt planlægningstidsrum (syv år), henviser dog 
til, at de betydelige forsinkelser i programoprettelsen skyldes de lange økonomiske og 
lovgivningsmæssige forhandlinger,

G. der henviser til, at en bæredygtig fremme og udvikling af konvergensregioner har en 
positiv indvirkning på deres markedsefterspørgsel efter varer og tjenesteydelser og således 
beviseligt også har en positiv effekt på de rigere EU-medlemsstater,

H. der henviser til, at de omfattende regionaløkonomiske og sociale uligheder samt 
specifikke strukturproblemer og geografiske hindringer fortsat kræver en omfattende 
europæisk samhørighedspolitik i alle europæiske regioner, og at Lissabontraktaten 
ligeledes kræver dette,

Samhørighedspolitikkens merværdi og investeringsområder

1. kræver i forbindelse med samhørigheds- og strukturpolitikken et større fokus på den 
europæiske merværdi; ser denne merværdi som givet, når EU-projekterne opnår en 
bæredygtig og målbar økonomisk, infrastrukturel, social og/eller økologisk udvikling af 
en dårligt stillet region, og mener, at dette ikke kan realiseres uden den europæiske 
impuls;

2. ser endvidere merværdien i en europæisk fremme, når støtteprojekterne på regionalt 
niveau bidrager til at opnå de fælles europæiske målsætninger inden for økonomisk vækst, 
forskning, miljøbeskyttelse, ressourcebesparelser, demografisk udvikling, bæredygtig 
energiforsyning, social samhørighed eller grænseoverskridende udvikling, og mener, at 
dette ikke ville kunne opnås uden den europæiske impuls;

3. ser gennemførelsen af de europæiske målsætninger gennem princippet om delt ansvar for 
og forvaltning af midlerne (multi-level-governance) som en stor fordel inden for 
samhørighedspolitikken og således som en merværdi i sig selv; kræver en yderligere 
styrkelse af dette partnerskabsprincip;

4. understreger, at de regionale uligheder er gået tilbage, men at der dog stadig hersker store 
– inden for en række medlemsstater endda stigende – ubalancer, og at 
samhørighedspolitikken således fortsat skal have fokus rettet mod afbalanceringen af de 
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regionale udviklingsforskelle;

5. anerkender de særlige behov i de regioner, der geografisk og naturmæssigt er særligt 
sårbare; kræver – som hidtil – at de særlige støttepræferencer for de særligt ugunstigt 
stillede regionstyper (regioner i den yderste periferi, de meget tyndt befolkede nordligste 
regioner og ø-, bjerg- eller grænseområder), som er angivet i Lissabontraktaten, 
fastholdes;

6. understreger, at Fællesskabet udelukkende kan eksistere i den globale konkurrence, hvis 
samhørighedspolitikken kan udnytte alle regioners udviklingspotentiale i forbindelse 
med udfordringerne inden for EU-2020-strategien;

7. understreger, at samhørighedspolitikken fortsat skal have fokus rettet mod det regionale 
sammenhold ("territorial samhørighed"), og understreger, at Lissabontraktaten har 
tilføjet det "territoriale sammenhold" til målene om økonomisk og socialt sammenhold; 
konstaterer, at denne målsætning stadig er uløseligt forbundet med udfordringerne i 
forbindelse med den økonomiske og sociale samhørighed;

8. mener, at der er en stor mulighed for på bedre vis at kunne finde frem til det overregionale 
potentiale forbundet med de makroregionale strategier og at have en fælles tilgang til de 
naturmæssige udfordringer inden for miljøbeskyttelsen; mener, at der er en god mulighed 
for, at en forbedret koordinering af de eksisterende støttemuligheder kan udnytte EU-
strukturfondene mere målrettet;

9. tvivler på, at de egne operationelle programmer for funktionelle geografiske enheder 
såsom metropolregioner, havområder eller floder kan udgøre yderligere fordele; oplever i 
denne sammenhæng navnlig en manglende politisk (også demokratisk) instans med 
tilstrækkeligt ansvar for gennemførelsen af programmerne; kræver derimod den intensive 
afbalancering af de makroregionale eller naturmæssige strategier på mellemstatsligt 
niveau;

10. understreger byernes nøglerolle i forbindelse med opnåelsen af de økonomiske, 
økologiske og sociale EU-2020-mål; kræver, at modelkoncepter og projekter på grundlag 
af integrerede udviklingsplaner og fremme af by-omegnsforholdene skal støttes;

11. afviser kvantitative tilsagn (kvoter) navnlig til nationale programopdelinger 
(ESF/EFRU), byudvikling, landdistrikter og andre bykategorier hhv. funktionelle 
områder; mener ligeledes, at det er problematisk med en obligatorisk fastlæggelse af 
støtteberettigede byer og områder i de operationelle programmer og kræver også i denne 
sammenhæng, at medlemsstaterne og regionerne tilbydes konkurrenceorienterede 
udvælgelsesprocedurer;

12. understreger, at der i forbindelse med struktur- og samhørighedspolitikken ikke må opstå 
en ensidig præference for regionstyper; kræver, at partnerskaberne mellem 
landområder og byområder i større omfang skal ses i social- og økonomisk-geografiske 
sammenhænge; 

13. understreger, at samhørigheds- og strukturfremmelsen skal fokusere mere på de 
uddannelses- og socialpolitiske udfordringer forbundet med EU-2020-strategierne; mener 
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dog, at en områdedækkende europæisering af de tilsvarende politiske områder kommer til 
at mislykkes af finansielle årsager; kræver derfor den fortsatte udvidelse af 
modeltilgange i henhold til ansvarligheden på nationalt og regionalt niveau; 

14. kræver navnlig på baggrund af den nødvendige energifornyelse mod vedvarende 
energikilder og klimadiskussionen, at samhørighedspolitikken i større omfang bidrager til 
den hurtige udvikling af vedvarende energi; understøtter planlægning inden for 
ovennævnte med henblik på decentrale energikoncepter med effektive lagringsteknologier 
i regionerne;

15. ser muligheder i forbindelse med strukturfondene for at støtte særlige investeringer i 
energiinfrastrukturen, som dog skal begrænses til de regioner, hvor der af politiske og 
geografiske årsager er begrænsede muligheder for markedsøkonomiske løsninger inden 
for energiforsyningen; kræver endvidere, at støtten fra strukturfondene altid 
sammenkobles med en forudsætning om, at der altid forfølges en kommerciel tilgang, og 
at princippet om det delte ansvar for midlerne overholdes;

16. understreger, at de transeuropæiske transportnet spiller en afgørende rolle for 
sammenholdet mellem de europæiske regioner, og at udbygningen af og adgangen til 
TEN-infrastrukturerne og de klassificerede europæiske veje, navnlig i grænseregionerne, 
således skal styrkes; opfordrer til en forbedret støttesøjle "infrastruktur" i forbindelse med 
mål 3 i det europæiske territoriale samarbejde;

Programplanlægningens målstrukturer og ramme

17. understreger, at kerneområderne inden for EU-2020-strategien (innovation, uddannelse, 
energi, miljø, beskæftigelse, konkurrenceevne, kvalifikation, bekæmpelse af fattigdom) 
allerede er en del af samhørigheds- og strukturpolitikken; mener, at EU-2020-
udfordringerne integreres godt i de anerkendte tre målstrukturer (konvergens, vækst 
og beskæftigelse, grænseoverskridende udvikling); 

18. mener, at fremme af grundinfrastrukturer og understøttelsen af konventionelle energier 
ligeledes skal anses som EU-2020-konforme, da konkurrencedygtige transport-, energi- og 
kommunikationsnet samt bortskaffelsesinfrastrukturer sætter konvergensregionerne i 
stand til at bidrage til EU-2020-målene – derfor skal EU-2020-målene til en vis grad netop 
kunne anvendes specifikt på de svageste regioner med det største behov;

19. mener, at BNP fortsat skal være det centrale kriterium i forbindelse med fastsættelsen 
af områderne med maksimal støtte (mindre end 75 %, gennemsnit BNP/PE) og i givet fald 
samhørighedsstater (mindre end 90 %); henviser til, at der fortsat skal være et spillerum 
for de ansvarlige nationale enheder for også at kunne inddrage andre indikatorer i 
forbindelse med egnede beslutningsniveauer;

20. kræver, at samhørighedspolitikken i henhold til bestemmelserne i Lissabontraktaten 
fortsat skal have fokus rettet mod de tilbagestående regioner; understreger, at regionerne 
med de største behov inden for rammerne af mål 1 (konvergens) skal få tildelt en andel, 
der er passende i forhold til udviklingsproblemerne;

21. kræver en pålidelig og passende følgestøtte (phasing out) inden for rammerne af 
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konvergensmålet til de tidligere områder med maksimal støtte (konvergensregioner);

22. kræver en styrkelse af mål 2 "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" med 
horisontal udførelse; understreger, at det anerkendte system for innovationsklynger og 
ansøgere om støttemidler skal udvikles yderligere;

23. mener, at en almen ny støttekategori mellem 75 % og 90 % ikke er i overensstemmelse 
med de anerkendte principper i EU-samhørighedspolitikken (fremme af de svageste, 
samling af endogent potentiale i en horisontal tilgang i de rigere regioner) og afviser 
således denne mellemkategori;

24. mener helt klart, at mål 3 for det "territoriale" samarbejde skal styrkes inden for alle 
EU's indre grænser og i de tre dimensioner (grænseoverskridende, interregionalt, 
transnationalt), og kræver, at strukturfondsandelen øges til 7 %; understreger værdien af 
grænseregionerne i forbindelse med opnåelsen af EU-2020-målene; mener, at det er 
nødvendigt med en større hensyntagen til TEN-nettene i henhold til de europæiske 
prioriteter samt til de grænseoverskridende infrastrukturer, og kræver et tilsvarende 
yderligere støttetilbud for alle grænseregioner;

25. mener, at nye temafonde (klima, energi, transport) er til fare for det anerkendte princip 
om delt ansvarlighed for midlerne og den regionale medvirken i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-2020-målene;

26. kræver, at ESF som led i samhørighedspolitikken også fortsat vil styrke den sociale 
integration, den økonomiske vækst og beskæftigelsen; anser ESF for at være det vigtigste 
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske instrument i EU; giver fremme af 
kvalifikation og mobilitet, forbedret chancelighed for begge køn, integration af ugunstigt 
stillede personer og understøttelse af SMV'er en særlig betydning;

27. henviser til synergierne af integrative tilgange, navnlig i forbindelse med ESF og EFRU, 
og kræver, at muligheden for krydsfinansiering mellem begge fonde lettes med henblik på 
den integrerede udviklingsplanlægning;

28. kræver en fælles strategiramme for EFRU, ESF, samhørighedsfondene, ELFUL og EFF 
for støtteperioden efter 2013; mener, at modellen for en ensartet reguleringstilgang 
(forvaltning, støtteberettigelse, revision, rapporteringsforskrifter) skal styrkes yderligere 
ved hjælp af en fælles rammeforordning;

29. opfordrer til kontrol af genudviklingen af regionale ELFUL-programmer (eksisterende 
støttesøjle 3 og 4) i forbindelse hermed og kræver bindende regler for medlemsstaterne og 
regionerne for at skabe ensartede forvaltningsstrukturer for EU-strukturfondene og de 
regionale programmer til udvikling af landdistrikterne;

30. kræver af effektivitetsgrunde en afskaffelse hhv. sammenlægning af de fonde, der har 
betydning for den regionale udvikling og samhørighed; anbefaler at opgive 
globaliseringsfondene som uafhængigt instrument og at tage passende hensyn til 
opgaverne herunder inden for socialfondene; kræver en kontrol af, hvorvidt en 
sammenlægning af samhørighedsfondene og fonden for regional udvikling ville kunne 
være i overensstemmelse med de europæiske traktater; henviser til, at opgaverne under de 
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europæiske fonde for regional udvikling og samhørighedsfonden helt generelt har som 
formål at finansiere samme slags projekter;

31. glæder sig over målsætningerne i forbindelse med de udviklings- og 
investeringspartnerskaber, Kommissionen har foreslået (i stedet for de tidligere 
enkeltstatslige strategiske rammeplaner) mellem EU og medlemsstaterne; kræver i denne 
sammenhæng fastlæggelsen af investeringsprioriteter til gennemførelse af EU-2020-
strategien og yderligere samhørigheds- og strukturpolitiske målsætninger; mener, at det er 
nødvendigt med en snarlig afklaring af den konkrete kompetencefordeling mellem de 
deltagende niveauer, og kræver, at de nationale hhv. regionale kompetencer er i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet;

32. understøtter fastholdelsen i de operationelle programmer som vigtigt instrument, der 
skal omsætte de strategiske dokumenter til konkrete investeringsprioriteter; kræver i 
denne sammenhæng nogle klare og målbare målsætninger;

33. kræver en bindende inddragelse af forbundslandene og regionerne i forbindelse med 
oprettelsen af udviklingspartnerskaber og operationelle programmer; mener, at der er 
behov for tilsvarende formuleringer inden for strukturfondsforordningerne;

34. understøtter systemet til tematisk prioritering, som Kommissionen har foreslået; jo 
lavere medlemsstaternes eller regionernes udviklingsniveau er, des mere omfattende skal 
en sådan prioriteringsliste være, idet der skal tages hensyn til de specifikke regionale 
udviklingsbehov;

35. kræver i tilfælde af de obligatoriske prioriteringer for alle medlemsstater at inddrage 
disse i områderne innovation, infrastruktur og ressourcebesparelse og at tilpasse dem 
regionernes specifikke behov; understreger, at yderligere prioriteringer skal tilbydes og 
gennemføres på frivillig basis og i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet; 
kræver, at energi, uddannelse og bekæmpelse af fattigdom integreres i de tilbudte 
prioriteringer;

36. kræver, at forsinkelser i forbindelse med programstarten forhindres, og kræver 
grundlæggende hurtigere gennemførelse af beslutnings- og evalueringsprocesserne; 
kræver i denne forbindelse en forbedring af den tekniske udrustning og forbindelse af de 
deltagende administrationer, samt tydeligt at reducere offentliggørelsespligten og udbuds-
og indsendelsesfristerne for nødvendige formularer;

Incitamenter, konditionaliteter, resultatorientering, samfinansiering, finansieringsoptioner

37. kræver at gøre udbetalingen af støttemidler afhængig af konditionaliteter inden for 
investeringspartnerskaberne, gøre krav på medlemsstaternes reformer for at sikre den 
effektive anvendelse af støttemidlerne i direkte forbindelse med de områder, der er 
forbundet med samhørighedspolitikken; mener, at det er passende at inddrage forbindelsen 
til den konkrete gennemførelse af allerede vedtaget EU-lovgivning (prisbestemmelser, 
udbud, trafik, miljø, sundhed mm.) for således at kunne forhindre uregelmæssigheder og 
sikre effektiviteten; afviser dog bestemmelser, som kræver grundlæggende socialreformer 
og økonomiske reformer af medlemsstaterne;
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38. glæder sig over Kommissionens planlagte styrkelse af resultatorienteringen inden for 
samhørighedspolitikken gennem en forudgående fastsættelse af egnede målangivelser og 
indikatorer; understreger, at der kun må være tale om nogle få, klart definerede og 
målbare indikatorer, som skal stå i direkte effektmæssig forbindelse til støtten og skal 
kunne aftales i samarbejde mellem regionerne/medlemsstaterne;

39. kræver at fokusere indikatorerne på effektsammenhænge med europæisk merværdi 
(produktivitetsstigninger, forskning, transport, regional vækst, relevant miljøfremme); 
kræver, at der i forbindelse med fremskridtsmålingerne på områder med overvejende 
national kompetence (uddannelsesstandarder, fattigdomsgrænser, integrationsydelser) 
afstås fra kvantitative bestemmelser for i højere grad at sikre projekternes model- og 
innovationskarakter;

40. mener, at samfinansieringen er et af samhørighedspolitikkens grundlæggende principper; 
kræver en kontrol af EU's højst tilladte andel, som i højere grad bør følge det regionale 
udviklingsniveau, den europæiske merværdi og typen af foranstaltninger og på tilsvarende 
vis bør øges eller sænkes; 

41. mener, at det er nødvendigt at begrænse den maksimale støtte til 75 %, da det ellers i 
mindre grad er projektnødvendigheden end det finansielle perspektiv (pengegave), der står 
i fokus for ansøgningen; kræver at lette den private samfinansiering og de 
markedsorienterede kreditoptioner for de regionale andele;

42. kræver, at der i forbindelse med den direkte virksomhedsstøtte tages hensyn til det 
faktum, at samhørighedspolitikken i højere grad finansierer følgevirkninger end virker 
placeringsstyrende hos store virksomheder, og kræver derfor, at virksomhedsstøtten 
fokuseres på investeringer i forskning og udvikling hhv. i højere grad at tilbyde denne 
indirekte via infrastrukturstøtte; kræver derudover en klar fastlæggelse i forbindelse med 
de almene strukturforordninger, som udelukker EU-støtte til udflytninger inden for EU, 
samt en betydelig nedsættelse af afprøvningsgrænsen for kontrol af sådanne investeringer;

43. anerkender de nye finansieringsinstrumenters løftestangseffekt og 
mobiliseringspotentiale, støtter generelt en stærkere lånefinansiering og kræver udvidelsen 
af revolverende finansieringsinstrumenter til flere støtteområder (bl.a. forskning, 
infrastruktur); kræver i denne sammenhæng forenklinger og en større retssikkerhed set 
over hele støtteperioden; mener, at ansvaret for anvendelsen af midlerne på nationalt 
niveau hhv. projektniveau senest skal overdrages efter en støtteperiode; 

44. understreger, at tilskudsstøtten altid skal forblive valgfri, og at det skal være op til 
aktørerne på stedet at anvende det egnede finansieringsmix i henhold til de regionale krav;

45. mener, at EIB skal indtage en stærkere rolle i forbindelse med finansieringen af TEN-
infrastrukturerne; kræver flere initiativer til uafhængige public-private-partnership-
løsninger; anser hovedsageligt Europa-Parlamentet som havende et vigtigt ansvar for den 
pågældende gennemsigtighed samt for beslutnings- og kontrolopgaver; 

46. anser globaltilskuddene på niveauet under regionerne som et egnet instrument til 
selvvalgte innovationsstrategier i henhold til de europæiske strukturpolitiske 
målsætninger; foreslår også at anvende det anerkendte instrument inden for 
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konkurrenceprocesserne i forbindelse med globaltilslutningerne;

Budget, finansiel forvaltning, reduktion af bureaukrati, finansiel disciplin og finansiel 
kontrol

47. mener, at programperioden på syv år har vist sit værd og bør bibeholdes mindst indtil 
udløbet af den næste planlægningsperiode (2020); kræver dog et system til en hurtigere 
strategisk nytænkning af udgangsbetingelserne for hurtigere og mere fleksibelt at kunne 
reagere på særlige hændelser (finanskrise, energikrise, naturkatastrofer);

48. understreger, at EU-budgettet i dens nuværende budgetstruktur og med de 
fondsforordninger, der gælder på området, har vist sit værd med henblik på 
gennemførelsen af samhørigheds- og strukturpolitikken, således at der kun skal foretages 
ændringer på de steder, hvor procesforløbene ikke har givet positive resultater, hhv. hvor
der forekommer modsætninger vedrørende den eksisterende finansforordning; kræver, at 
alle ændringer – uanset hvor små de er – af de etablerede og anerkendte strukturer skal 
gennemføres med forsigtighed;

49. mener, at det er muligt at integrere EU-2020-målsætningerne i de eksisterende mål- og 
fondstrukturer og således budgetlinjer; afviser en opdeling af EU-budgettet i de 
teoretiske vækstbegreber "smart", "inclusive" eller "sustainable";

50. ser samhørigheds- og strukturpolitikken efter 2013 som det afgørende politiske område til 
gennemførelse af EU-2020-strategien på tværs af sektorer og kræver således mindst den 
samme budgettilgang som i den igangværende programperiode;

51. kræver for medlemsstaterne, som på alvorlig vis har overtrådt EU's stabilitetskriterier og 
samtidig har forevist en række uregelmæssigheder i forbindelse med anvendelsen af 
strukturmidlerne, et forslag om en skrappere, automatisk anvendelig bestemmelse til 
stærkere kontrol af den korrekte anvendelse af strukturmidlerne i henhold til målene; 

52. kræver af medlemsstaterne hhv. regionerne bestemmelsen fra myndighedernes side, som 
har eneansvaret for den lovmæssige forvaltning af midlerne i henhold til strukturfonden;

53. mener, at Kommissionen i fremtiden vil have et større ansvar for forbedringen af de 
nationale forvaltningsprocesser; mener således, at Kommissionen har ansvar for at 
gennemføre akkrediteringsprocesserne for de nationale hhv. føderale forvaltninger og 
afprøvningssteder; mener, at der er en forbindelse mellem den korrekte akkreditering og 
opnåelsen af lave fejlkvotienter og retten til forenklet afrapportering med større, 
tidsmæssige afstande; 

54. kræver af hensyn til forvaltningsforenklingen udvidelsen af standardprocesserne med 
højere standardenhedsomkostninger samt faste fælles omkostninger; kræver, at der tages 
større hensyn til proportionalitetsprincippet, dvs. at der kræves betydeligt færre 
afrapporterings- og kontrolpligter i forbindelse med gennemførelsen af mindre 
programmer;

55. understøtter Kommissionens forslag om først at yde udgiftsgodtgørelse til de nationale 
myndigheder, når det tilsvarende EU-bidrag er blevet udbetalt til modtageren; mener, at 
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dette kan give en effektivisering af udbetalingerne samt virke som betydeligt incitament 
for de strenge, nationale kontroller; henviser dog til, at medlemsstaternes og 
forbundslandenes eventuelle likviditetsproblemer kan forekomme, og at der således skal 
findes nogle sikringsløsninger;

56. går ind for Kommissionens forslag om konsekvent at anvende "n+2-reglen" med 
undtagelse af det første støtteår og at afskaffe undtagelser; mener, at dette sikrer et 
afbalanceret forhold mellem investeringer af høj kvalitet og en problemfri og hurtig 
gennemførelse af programmerne;

Naboskabs- og udvidelsespolitikker

57. understreger den samhørighedspolitiske betydning af det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument (ENPI) i forbindelse med det grænseoverskridende samarbejde 
med stater uden for Den Europæiske Union; mener, at dette kan skabe positive effekter, 
navnlig i den infrastrukturelle forbindelse (transport, energi) for nabostater – herunder for 
de europæiske grænseregioner; kræver, at ENPI-midlerne i højere grad fokuseres på den 
strategiske nødvendighed af energiforsyning og transportinfrastrukturer;

58. understreger derudover EU-udvidelsesprocessens samhørighedsrelevans i forbindelse med 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), som bl.a. støtter kandidatlandene i 
forbindelse med den indholdsmæssige og organisatoriske forberedelse af 
samhørighedsstrukturer;

59. understreger kravet om en ansvarlig inddragelse af Udvalget om Regional Udvikling i 
forbindelse med den fremtidige udformning af begge instrumenter;

60. henviser i henhold til en aktuel beregning på ny til de ekstreme finansielle konsekvenser 
for samhørighedspolitikken af EU-medlemskabet for nye lande;1 understreger, at denne 
dimension ud fra et samhørighedspolitisk synspunkt ville overstige Fællesskabets 
optagelseskapaciteter i omfattende grad; kræver en åbning af IPA-instrumentet til 
forberedelse også med henblik på foreløbige, særlige former af et EU-naboskab eller -
medlemskab og kræver igen et trinvist samhørighedspolitisk koncept til store 
kandidatlande såsom Tyrkiet;

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

                                               
1 Mener, at Tyrkiet og Kroatien, som pt. indgår i tiltrædelsesforhandlinger, ville blive støttet i programperioden 
2007 til 2013 via det gennemsnitlige pr. indbygger-finansvolumen i de nye medlemsstater (EU 12), og at det 
samlede finansvolumen således ville ligge på 132,5 mia. euro. De 124,9 mia. euro eller 94,3 % heraf tilfalder 
Tyrkiet, og 7,6 mia. euro eller 5,7 % tilfalder Kroatien. Hvis man tager udgangspunkt i en støtte på den 
gennemsnitlige BNP-andel i de nye medlemsstater (2006), ville det supplerende finansvolumen endvidere lyde 
på 109,1 mia. euro. Heraf går 99,8 mia. euro til Tyrkiet og 9,3 mia. euro til Kroatien (Untiedt, G. (2011) 
Volumen og fordeling af EU-strukturfondsmidlerne for støtteperioden 2007 til 2013 under hensyntagen til 
Tyrkiet og Kroatien, udtalelse fra Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, efter anmodning fra Dr. Markus Pieper, 
MdEP).
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BEGRUNDELSE

1. Rammebetingelser

EU vil komme til at miste indflydelse som følge af de globale vækst- og 
befolkningsprognoser. Mens EU-27 i dag stadig udgør omkring 8 % af verdens befolkning, vil 
det i 2050 kun være 5 %. De økonomiske kræfter vil på grund af væksten i navnlig Kina og en 
række vigtige vækstøkonomier falde fra 20 % i dag til omkring 12 %.1

Hvis EU vil gøre sig gældende inden for den økonomiske og politiske konkurrence, og hvis 
dette relative indflydelsestab ikke skal gå ud over velfærden, så skal EU have et stærkere 
samarbejde inden for de vigtige spørgsmål til fremtidssikring. Dette gælder både for udenrigs-
og sikkerhedspolitikken og inden for de afgørende spørgsmål vedrørende det indre marked, 
forskning, energiforsyning og råstofsikring. EU skal på endnu kraftigere vis end hidtil 
fokusere på den hurtige udvikling af vedvarende energier og deres lagring.

2. Regionernes rolle og samhørighedspolitikkens merværdi

Samhørigheds- og strukturpolitikken får en nøglerolle i forbindelse med den fremtidige 
konkurrenceevne. De europæiske regioner og byer og deres virksomheder er allerede stærkt 
integreret i den globale økonomi. Dette hænger sammen med den europæiske historie for 
individuelle nationalstater. Den europæiske erhvervsstruktur er således meget mere kompleks 
end de asiatiske eller nordamerikanske strukturer. Over halvdelen af de globale forbindelser 
mellem de multinationale virksomheder og deres datterselskaber har deres oprindelse i EU. 
Samhørighedspolitikken bliver nødt til i højere grad at gribe denne fordel med den 
internationale forbindelse, som stadig eksisterer. 

En sådan vækst- og innovationsorienteret politik fungerer dog kun inden for et barrierefrit 
indre marked, som skal yderligere harmoniseres. En sådan politik kan endvidere kun være 
bæredygtig, hvis de regionalpolitiske målsætninger forbindes med de fælles europæiske mål 
om innovation og forskning samt de økologiske udfordringer. Derudover skal de rigere 
regioners knowhow inddrages. 

Der er ud over vækstkomponenterne endvidere behov for regionale og sociale 
udligningstanker. Det er kun, hvis befolkningen og regionerne står sammen som samlet enhed 
i forbindelse med denne politik, at samhørigheds- og strukturpolitikken kan få den accept, 
som skal til for at sikre en succesrig gennemførelse. På baggrund af dette skal det 
understreges, at EU's samhørighedspolitik i henhold til principperne om delt ansvar for 
program og midler udgør en globalt set enestående, integreret og anerkendt politisk tilgang.
Således skal der defineres en tydeligere og mere offensiv europæisk merværdi – også af 
hensyn til accepten af det nødvendige budget for strukturfondene. Det skal i større omfang 
lykkes at forbinde de europæiske mål med målene for den regionale udvikling. Den 
tvangsbinding i forbindelse med tildelingen af midler til en innovationsorienteret politik, som 
der hidtil har været praktiseret i forbindelse med Lissabonprocessen, er i denne sammenhæng 

                                               
1 Kilder: Offentliggørelser fra FN 2006 og IMF 2009.
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en vellykket tilgang og skal føres videre for EU-2020-strategien – dog med en større 
resultatorientering. 

Det spørgsmål, der bliver nødt til at blive stillet i forbindelse med den europæiske merværdi, 
er: I hvilken udstrækning har samhørighedspolitikken reelt taget initiativ til projekter? Ville 
mange af disse projekter, bosættelser og infrastrukturbebyggelser ikke også være blevet 
realiseret inden for det nationale, regionale eller virksomhedsmæssige ansvar? Det er kun, når 
de europæiske programmer fungerer som grundlæggende impulsgivere til projekter og således 
giver en merværdi, at samhørighedspolitikken kan retfærdiggøres. Ellers finansierer Unionen 
kun følgevirkninger via en række bureaukratiske omveje.

Ordføreren mener netop, at der inden for nogle af nøgleområderne i EU 2020-strategien 
(færre, der forlader skolen i utide, flere eksamener på et højt uddannelsesniveau, flere 
erhvervsaktive, mindre fattigdom og flere kommunale miljøinvesteringer) først og fremmest 
er tale om et nationalt eller sågar regionalt/lokalt politisk ansvar. Samhørighedspolitikken skal 
i denne sammenhæng ikke være en katalysator for en grundlæggende europæisering af social-
eller miljøpolitikken. Dette ville overstige samhørighedspolitikkens formåen. Derimod skal 
fokus i større omfang rettes mod det regionale bidrag til fælles europæiske anliggender 
(miljøbeskyttelse, klimaforandring, energi, transportinfrastruktur osv.), vækst- og 
innovationsimpulser (SMV'er i internationale netværk osv.), sociale modelprojekter 
(integrerede udviklingsplaner, sundhed, demografi osv.) og under alle disse overskrifter særlig 
mod udligningstanken for ugunstigt stillede regioner.


