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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utnyttjandet av struktur- och sammanhållningsfonderna: lärdomar till nytta för 
EU:s framtida sammanhållningspolitik
(2010/2305(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 med titeln 
Regionalpolitikens bidrag till Europa 2020-strategins mål för hållbar tillväxt 
(KOM(2011)0017),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar med titeln 
Regionalpolitikens bidrag till Europa 2020-strategins mål för hållbar tillväxt 
(SEK(2011)0092),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar 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 kommissionens meddelande av den 31 mars 2010 med titeln 
Sammanhållningspolitiken: strategirapport 2010 om genomförandet av programmen 
2007–2013 (KOM(2010)0110),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av 
den 31 mars 2010 med titeln Accompanying document to the Commission’s 
Communication of 31 March 2010 – Cohesion policy: Strategic Report 2010 on the 
implementation of the programmes 2007-2013 (SEK(2010)0360),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)2020),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 539/2010 av 
den 16 juni 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på 
vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 437/2010 av den 
19 maj 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för bostadsinsatser till förmån för 
marginaliserade befolkningsgrupper2,

                                               
1 EUT L 158, 24.6.2010, s. 1.
2 EUT L 132, 29.5.2010, s. 1.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 397/2009 av 6 maj 
2009 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi i bostäder1,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 284/2009 av den 7 april 2009 om ändring av 
förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa 
bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen2,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 85/2009 av 19 januari 2009 om ändring av 
förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa 
bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen3,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 
5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1784/19995,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 
5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1783/19996,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden7,

– med beaktande av rådets beslut av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska 
riktlinjer för sammanhållningen (2006/702/EG)8,

– med beaktande av rådets slutsatser om kommissionens strategiska rapport 2010 om 
genomförandet av programmen inom sammanhållningspolitiken, som antogs vid mötet i 
rådet (utrikes frågor) den 14 juni 2010,

                                               
1 EUT L 126, 21.5.2009, s. 3.
2 EUT L 94, 8.4.2009, s. 10.
3 EUT L 25, 29.1.2009, s. 1.
4 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.
5 EUT L 210, 31.7.2006, s. 12.
6 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1.
7 EUT L 371, 27.12.2006, s. 1.
8 EUT L 291, 21.10.2006, s. 11.
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–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
14 juli 2010 med titeln Främjande av ett effektivt partnerskap i förvaltningen av 
sammanhållningsprogrammen, baserat på välfungerande metoder från programperioden 
2007–2013 (ECO/258),

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

– med beaktande av sin resolution av den ... 2011 om 2010 års rapport om genomförandet 
av programmen inom sammanhållningspolitiken 2007–20131,

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2010 om att uppnå verklig 
territoriell, social och ekonomisk sammanhållning inom EU – en nödvändig förutsättning 
för global konkurrenskraft?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 program3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Utnyttjandekapacitet är en medlemsstats förmåga att på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt använda ekonomiska medel från struktur- och sammanhållningsfonderna, och denna 
kapacitet är avgörande för att medlen från EU-fonderna ska kunna bidra maximalt till den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen.

B. Utnyttjandekapacitet är en variabel, inte en parameter, som varierar stort i de olika 
medlemsstaterna, och individuella lösningar måste därför användas för att öka denna 
kapacitet.

C. För att kunna utnyttja så mycket ekonomiskt stöd som möjligt krävs kontinuerliga insatser 
från medlemsstaterna och ett deltagande från lokal och regional administration i varje steg 
av processen.

D. Bestämmelserna för struktur- och sammanhållningsfonderna är komplicerade och därför 
svåra att efterleva, vilket leder till misstag, och medlemsstaterna måste lägga ner 
oproportionerligt mycket tid på att försöka hantera och kontrollera dessa misstag.

E. I synnerhet de medlemsstater som anslutit sig till EU under den innevarande 
programperioden har svårt att utnyttja de avsevärt större belopp som finns tillgängliga nu 
jämfört med före anslutningen.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)....
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0473.
3 Antagna texter, P6_TA(2009)0165.
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1. Europaparlamentet framhåller den allt större utnyttjandekapaciteten och framstegen med 
genomförandet av sammanhållningspolitiken under 2010, och kan se den positiva effekten 
av de sammanhållningspolitiskt relaterade insatserna inom ramen för den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa för att skynda på genomförandet av program och 
snabbare betala ut medel till stödmottagarna.

2. Europaparlamentet påpekar att problemet med låg utnyttjandekapacitet huvudsakligen har 
uppstått till följd av

 problem med att slutföra bedömningen av överensstämmelse när det gäller det nya 
förvaltnings- och kontrollsystemet vid början av programperioden,

 den globala konjunkturnedgången,

 otillräckliga resurser för att medfinansiera projekt,

 dröjsmål i fastställandet och införandet av EU-regler, nationella regler och riktlinjer, 
samt ofullständiga eller oklara regler,

 förseningar i samband med översättningen av riktlinjerna och med besked från 
kommissionen samt inkonsekventa riktlinjer från kommissionen,

 alltför komplicerade och stränga nationella krav och ofta förekommande ändringar av 
dem,

 behovet av att inrätta nya institutioner,

 en otillräcklig gränsdragning mellan myndigheterna i medlemsstaterna, hierarkiska 
problem mellan institutionerna och problem i fråga om arbets- och ansvarsfördelning,

 begränsade personalresurser, otillräckligt utbildad personal på nationell och regional 
nivå och problem med att behålla personal,

 svårigheter att inrätta IT-system,

 obalans mellan kontroll och innehåll,

 dålig förberedelse för genomförande av projekt och avsaknad av projektplanering,

 politiskt motiverade ändringar av investeringsprioriteringar.

3. Europaparlamentet upprepar att det finns ett behov av att förenkla regler och förfaranden 
såväl på EU-nivå som på nationell nivå utan att detta skapar stora problem för 
stödmottagarna. Parlamentet anser att en förenkling skulle bidra till en snabbare 
utbetalning av medel, högre utnyttjandegrad, ökad effektivitet, färre fel och kortare 
betalningsperioder. En balans bör dock uppnås mellan förenkling och stabila regler och 
förfaranden.
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4. Europaparlamentet anser att tonvikten bör ligga på att göra utbetalningar för att få resultat 
snarare än på att kontrollera insatserna. En bättre balans bör uppnås mellan å ena sidan de 
regler och förfaranden som krävs för att se till att EU:s utgifter uppfyller lagar och 
förordningar, och å andra sidan en sammanhållningspolitik som är mer inriktad på resultat 
och kostnadseffektivitet.

5. Enligt Europaparlamentet bör man fokusera mer på bedrägerier än på formella 
oriktigheter, och på en mer differentierad och flexibel behandling av oriktigheter beroende 
på hur allvarliga de är.

6. Europaparlamentet betonar att proportionaliteten mellan stödens omfattning och 
kontrollkraven bör stärkas, och framhåller att samordningen av revisionsverksamhet bör 
öka och att principen om samordnad granskning bör följas under nästa programperiod.

7. Europaparlamentet betonar hur enormt viktigt det är att den fleråriga budgetramen antas i 
god tid och att det finns tydliga och exakta regler och riktlinjer för medlemsstaterna så att 
inledande svårigheter kan undvikas vid början av nästa programperiod.

8. Europaparlamentet framhåller fördelarna med synergieffekter mellan Eruf, ESF och 
EJFLU, och anser att man bör öka flexibiliteten att stödja ESF-liknande åtgärder i Eruf-
program, samt att en harmonisering av regler och förfaranden skulle leda till förenklade 
leveranssystem och främja eventuella stödmottagares deltagande i program som 
medfinansieras av EU-medel. Parlamentet påminner här om de möjligheter som 
korsfinansiering innebär och som ännu inte har utnyttjats helt.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga mer kraft på projektförberedelser 
och att utarbeta en projektplanering så att risken för kostnadsöverskridande kan minimeras 
och en hög utnyttjandekapacitet bibehållas.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att arbeta hårdare för att locka till sig och 
behålla kvalificerad personal för förvaltningen av EU-medel.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta forum eller nätverk mellan deras 
genomförandestrukturer i syfte att diskutera erfarenheter och svårigheter samt utbyta bästa 
praxis. Medlemsstaterna uppmanas dessutom att hjälpa stödmottagarna att följa striktare 
kontrollkrav genom att tillhandahålla stöd.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett samarbetsprogram för hela EU 
baserat på erfarenheterna från programmet för partnersamverkan, i syfte att förbättra 
samarbetet mellan regioner med hög utnyttjandekapacitet och regioner med låg 
utnyttjandekapacitet, samt att underlätta spridningen av bästa praxis.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att införa 
harmoniserade informations- och kommunikationssystem, med beaktande av olikheterna i 
förvaltnings- och kontrollsystemen medlemsstaterna emellan.

14. Europaparlamentet konstaterar att upprättandet av offentlig-privata partnerskap ofta är en 
lång och tung process, men anser likväl att offentlig-privata partnerskap som förbereds i 



PE464.796v01-00 8/12 PR\866286SV.doc

SV

god tid kan bidra till en ökad utnyttjandekapacitet och till att lösa problem i samband med 
medfinansiering.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge medborgare och regionala och 
lokala myndigheter full information om finansieringsmöjligheter, valbarhet för 
medfinansiering från struktur- och sammanhållningsfonderna, reglerna för 
medfinansiering och återbetalning samt om var man hittar inbjudningar att lämna förslag.

16. Europaparlamentet upprepar att flernivåstyre och partnerskapsprincipen är avgörande för 
att man ska kunna uppnå effektivitet i verksamhetsprogrammen och en hög 
utnyttjandekapacitet. Parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att hela tiden tillämpa 
partnerskaps- och öppenhetsprincipen vid genomförandet av verksamhetsprogrammen, 
och att involvera regionala och lokala myndigheter redan från början i arbetet med att 
fastställa investeringsprioriteringar, i själva beslutsfattandet och vid genomförandet av 
programmen.

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

Inledning

Sedan slutet av 1990-talet har utnyttjandet av struktur- och sammanhållningsfonderna varit ett 
stort problem i samband med genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik. För många 
medlemsstater har det varit svårt att utnyttja struktur- och sammanhållningsstödet i EU:s 
budget, särskilt under de första åren efter anslutningen till EU. I detta initiativbetänkande 
behandlas problemen, orsakerna och god praxis under innevarande programperiod 
(2007-2013), och lärdomar dras inför EU:s framtida sammanhållningspolitik.

Allmän bakgrund

Föredraganden definierar utnyttjandekapacitet som en medlemsstats förmåga att på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt använda ekonomiska medel från struktur- och 
sammanhållningsfonderna. Denna kapacitet är avgörande för att medlen från EU-fonderna ska 
kunna bidra maximalt till ekonomisk och social sammanhållning. På efterfrågesidan innebär 
utnyttjandekapacitet de sökandes faktiska förmåga att utforma godtagbara projekt. På 
utbudssidan kan utnyttjandekapaciteten fastställas med hjälp av följande tre grundläggande 
faktorer:

 Makroekonomisk utnyttjandekapacitet, definierad och mätt genom BNP.

 Ekonomisk utnyttjandekapacitet, definierad som förmågan att medfinansiera program 
och projekt som stöds av EU, att planera och garantera dessa nationella bidrag i 
fleråriga budgetar, samt att få in bidrag från parter som deltar i olika program och 
projekt.

 Administrativ kapacitet, definierad som centrala och lokala myndigheters förmåga och 
kvalifikationer att utarbeta program och lämpliga projekt, att fatta beslut om dessa, att 
sörja för samordning av deltagande parter, att uppfylla krav på administration och 
rapportering, samt att finansiera och övervaka genomförandet av program och projekt 
och undvika oegentligheter.

Utnyttjandekapaciteten är inte en parameter utan en variabel. Kapaciteten hos de olika 
medlemsstaterna varierar kraftigt, varför det behövs individuella lösningar.

För att kunna utnyttja så mycket ekonomiskt stöd som möjligt krävs kontinuerliga insatser 
från medlemsstaterna och deltagande av lokala och regionala myndigheter i varje steg av 
processen.

Orsaker till utnyttjandeproblem

 Inledande problem i början av programperioden

Medlemsstaterna hade problem med att genomföra den bedömning av överensstämmelse 
när det gäller det nya förvaltnings- och kontrollsystemet som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för 
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Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden. Detta ledde till försenade utbetalningar eftersom kommissionens 
godkännande av systemet var en förutsättning för de första löpande betalningarna. Det 
parallella genomförandet av två programperioder (2000–2006 och 2007–2013) anses 
också ha medfört en stor arbetsbörda som orsakade förseningar i början av innevarande 
period. 

 Ekonomiska problem

Den globala konjunkturnedgången orsakade problem i många medlemsstater när det 
gällde användningen av medlen. Några av följderna var svårigheter att uppnå resultat, 
förändringar i förväntad efterfrågan och ökade nedskärningar av offentliga och 
kommunala anslag. Det blev ännu svårare att skaffa tillräckliga anslag för att 
samfinansiera projekt.

 Rättsliga krav

Regelverket för 2007–2013 var generellt en förbättring jämfört med den tidigare 
versionen, men det krävs ytterligare ansträngningar. Medlemsstaternas svårigheter att 
uppfylla de rättsliga kraven har bland annat orsakats av oförenliga bestämmelser, då 
EU-kraven i vissa fall inte var förenliga med befintliga nationella regler, som därför 
behövde revideras. 

Andra problem orsakades av dröjsmål i fastställandet och införandet av EU-regler, 
nationella regler eller riktlinjer, eller av luckor i regelverket eller oklara regler. Vissa 
rättsliga krav bör anpassas ytterligare för att ta hänsyn till erfarenheterna av 
genomförandet. Även fastställandet av regler för stödberättigande har orsakat problem. I 
en del av de territoriella verksamhetsprogrammen för samarbete uppstod problem till följd 
av nationella regler för stödberättigande, eftersom det fanns ett antal olika uppsättningar 
nationella regler beroende på hur många medlemsstater som deltog. 

Stora förseningar kunde noteras i samband med översättningen av riktlinjerna och 
beskedet från kommissionen om t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar och stödberättigade 
kostnader. Andra problem orsakades av att de nationella kraven ofta ändrades och att 
riktlinjerna från EU var inkonsekventa på grund av att EU-institutionerna ändrade sin 
tolkning av reglerna under budgetperioden.

 Organisatoriska krav

Medlemsstaternas svårigheter att uppfylla de organisatoriska kraven berodde på behovet 
av att inrätta nya institutioner, en otillräcklig gränsdragning mellan olika myndigheter, 
hierarkiska problem mellan institutionerna och problem i samband med arbets- och 
ansvarsfördelning. I vissa fall fanns det för många organisationer och överlappande roller.

 Personal

Det fastställs inga konkreta krav i den allmänna förordningen på utbildningsnivå och antal 
när det gäller den personal som behövs för att uppfylla kraven på förvaltning och kontroll. 
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Mot bakgrund av de strängare kraven på kontroll är begränsade personalresurser och 
otillräckligt utbildad personal på nationell och regional nivå ett stort problem. Det fanns 
problem när det gäller förmågan att behålla personal. Personalnedskärningar inom den 
offentliga sektorn till följd av krisen har lett till att allt fler kontroller läggs ut på 
underleverantörer. Personalomsättning inom kommissionen kan medföra att vissa regler 
tolkas på olika sätt under genomförandet av det operativa programmet. 

 IT-system

Stora förseningar kunde noteras på grund av svårigheter att införa IT-system, otydliga 
eller sena riktlinjer från kommissionen om kommunikations- och informationssystem samt 
på kvaliteten och tidpunkten för nationella riktlinjer om kommunikations- och 
informationssystem.

 Kontrollkrav

Skärpta kontrollkrav ledde till större tydlighet, men det saknas en balans mellan kontroll 
och innehåll. De rättsliga kraven under 2007–2013 tenderar att handla om kontrollfrågor 
medan innehållet ägnas mindre uppmärksamhet. Stödmottagarna avskräcks av 
kontrollkraven och förvaltarna av stödet ägnar mer tid åt att bedöma uppfyllandet av 
kontrollkraven än åt att uppnå målen med det operativa programmet. De nationella 
kontrollkraven går dessutom ofta längre än EU-förordningen.

Förslag för att förbättra utnyttjandekapaciteten

Reglerna för struktur- och sammanhållningsfonderna är komplicerade och svåra att efterleva, 
vilket leder till misstag. Medlemsstaterna ägnar därför oproportionerligt mycket tid åt att 
försöka hantera och kontrollera dessa misstag. Föredraganden anser att regler och förfaranden 
bör förenklas i syfte att uppnå högre utnyttjandegrader, minska felaktigheter och öka 
effektiviteten. Samtidigt bör en lämplig balans uppnås mellan förenkling och stabila regler 
och förfaranden. 

Tonvikten bör snarare ligga på att göra utbetalningar för att få resultat än på att kontrollera 
insatserna. En ökad fokusering på bedrägerier snarare än på formella oriktigheter, och på en 
mer differentierad behandling av oriktigheter kan övervägas, eftersom det skulle möjliggöra 
en större flexibilitet beroende på oriktigheternas allvar. Det kan till och med vara nödvändigt 
att överväga felmarginaler i projektkostnader. Dessutom bör samordningen av 
revisionsverksamhet öka och principen om samordnad granskning följas. Föredraganden 
framhåller att det bör finnas en större proportionalitet mellan stödets omfattning och kraven 
på kontroll. 

En bättre balans bör uppnås mellan å ena sidan de regler och förfaranden som krävs för att se 
till att EU:s utgifter följer lagar och förordningar, och å andra sidan en 
sammanhållningspolitik som är mer inriktad på resultat och kostnadseffektivitet. 
Kommissionen bör lägga fram förslag om hur man kan öka fokuseringen på att uppnå målen 
utan att göra avsteg från huvudprincipen om en sund ekonomisk förvaltning.
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Föredraganden betonar att ett snabbt antagande av den fleråriga budgetramen och av klara och 
definitiva regler och riktlinjer för medlemsstaterna är av yttersta vikt.

Han anser också att det finns stora möjligheter att göra program- och genomförandesystemen 
mer enhetliga. En harmonisering av regler och förfaranden kan leda till enklare 
utbetalningssystem och uppmuntra potentiella stödmottagare att delta i program som 
medfinansieras av EU. Möjligheten att skapa större flexibilitet att stödja insatser med 
anknytning till Europeiska socialfonden i Eruf-program och vice versa bör övervägas.

Enligt föredraganden bör medlemsstaterna ägna större uppmärksamhet på förberedelse och 
planering av projekt i syfte att framgångsrikt kunna förvalta medel från struktur- och 
sammanhållningsfonderna. Dessutom måste de arbeta för att locka till sig och behålla 
kvalificerad personal på alla nivåer när det gäller att förvalta och utnyttja EU-medel.

Föredraganden uppmärksammar på den stora skillnaden i fråga om utnyttjandekapacitet 
mellan medlemsstaterna. Han föreslår därför att ett samarbetsprogram mellan 
medlemsstaterna upprättas i syfte att utbyta bästa praxis. Slutligen betonar han hur viktigt det 
är med flernivåstyrning och partnerskapsprincipen vid förvaltningen av medel från struktur-
och sammanhållningsfonderna.


