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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att optimera den territoriella utvecklingens roll i sammanhållningspolitiken
(2011/2312(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
avdelning XVIII,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/19991,

– med beaktande av rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens 
strategiska riktlinjer för sammanhållningen2,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens 
femte sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 20133,

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 om lägesrapport om och framtida 
synergier för ökad effektivitet mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra 
strukturfonder4,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla5,

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 om programmet för städer i Europa 
och dess framtid i sammanhållningspolitiken6, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 om mål 3: En utmaning för det 
territoriella samarbetet – en framtida dagordning för gränsöverskridande, transnationellt 
och interregionalt samarbete7,

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om EU:s sammanhållnings- och 
regionalpolitik efter 20138,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om sammanhållningspolitikens bidrag 
till att uppnå Lissabon- och EU 2020-målen9,

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25-78.
2 EUT L 291, 21.10.2006, s. 11-32.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0316.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0286.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
6 Antagna texter, P7_TA(2011)0284.
7 Antagna texter, P7_TA(2011)0285.
8 Antagna texter, P7_TA(2010)0356.
9 Antagna texter, P7_TA(2010)0191.
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– 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 unionen1, 

– med beaktande av den studie som offentliggjorts av Europaparlamentet, ”Cohesion policy 
after 2013:  a critical assessment of the legislative proposals”,

– med beaktande av det polska ordförandeskapets slutsatser av den 24–25 november 2011 
om EU-politikens territoriella dimension och den framtida sammanhållningspolitiken2,

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
av den 6 oktober 2011 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som 
omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
av den 6 oktober 2011 om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2010 om slutsatserna i 
den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: 
sammanhållningspolitikens framtid (COM(2010)0642),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2010 om översyn av 
EU:s budget (COM(2010)0700) och dess tekniska bilagor (SEC(2010)7000),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 om regionalpolitik 
som bidrar till smart tillväxt i Europa 2020 (COM(2010)0553),

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020 – En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av ”An agenda for a reformed cohesion policy – A place-based approach to 
meeting European Union challenges and expectations”, en oberoende rapport som på 
begäran av Danuta Hübner, dåvarande kommissionsledamot med ansvar för 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0189.
2 Det polska ordförandeskapets slutsatser om EU-politikens territoriella dimension och den framtida 
sammanhållningspolitiken, ”Towards an integrated, territorially differentiated and institutionally smart response 
to EU challenges”, den 24–25 november 2011, Poznań.
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regionalpolitik, utarbetades i april 2009 av Fabrizio Barca,

– 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 (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A Sammanhållningspolitiken syftar till att minska skillnaderna mellan EU:s regioner genom 
att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Denna politik har 
på ett effektiv sätt kunnat främja den europeiska integrationen genom social och 
ekonomisk utveckling.

B. I förordningen om gemensamma bestämmelser (grundförordningen) finns gemensamma 
bestämmelser för alla de fem europeiska finansieringsprogram (Eruf, ESF, 
Sammanhållningsfonden, EJFLU och EHFF) som är avsedda att genomföra 
sammanhållningspolitiken, landsbygdspolitiken och fiskeripolitiken.

C. I den gemensamma strategiska ramen beaktas mekanismer för en större samordning 
mellan de fonder som omfattas av grundförordningen (Eruf, ESF, 
Sammanhållningsfonden, EJFLU och EHFF) och en bättre integrering av de fonder som 
omfattas av grundförordningen med andra av EU:s politikområden.

D. Den territoriella dimensionen är en övergripande aspekt av sammanhållningspolitiken som 
ger de europeiska regionerna möjlighet att utnyttja sin individuella territoriella potential 
för att uppnå sammanhållningspolitiska mål.

E. Territoriell sammanhållning är i och med Lissabonfördraget fastställt som ett av 
EU:s grundläggande mål.

Övergripande frågor: en förstärkning av det territoriella målet

1. Europaparlamentet anser att ett förenklat system med flernivåstyre är avgörande för 
beslutsfattandet i sammanhållningspolitiken, och att samarbete krävs på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå i alla stadier av planeringen, utvecklingen och 
genomförandet av europeiska finansieringsprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att se till att detta avspeglas i utformningen av tydliga och väldefinierade 
partnerskapskontrakt. 

2. Europaparlamentet understryker att budgeten för sammanhållningspolitiken efter 2013 
måste bibehållas på sin nuvarande nivå om stöd ska kunna nå sådana områden som är i 
behov av ekonomisk och social förnyelse.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att sätta ett resultatinriktat 
tillvägagångssätt i centrum i grundförordningen, med fokus på mätbara resultat som 
uppnås med hjälp av sammanhållningspolitiken i syfte att öka investeringars hållbarhet 
och garantera att finansieringsprogrammen är effektiva.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens övergripande förslag i hela grundförordningen 
om att minska den administrativa bördan. Parlamentet betonar därför att regler, kontroller 
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och valbarhet måste klargöras från början, och att en förenkling av de administrativa 
förfarandena kan ske endast om man intar ett integrerat synsätt i fråga om utbetalningar av 
medel.

5. Europaparlamentet betonar att man måste garantera flexibilitet för finansieringsprogram 
utifrån lokala och regionala mål, och att intressenter på regional nivå måste involveras i 
alla stadier så att det säkerställs att de europeiska finansieringsprogrammen verkligen tar 
itu med sociala och ekonomiska skillnader.

6. Europaparlamentet understryker att flexibilitet bör säkras så att projekt i större 
utsträckning kan finansieras med medel från olika fonder som omfattas av 
grundförordningen, och att denna ökade flexibilitet skulle bidra till att underlätta 
projektens genomförande och öka EU-finansieringens kompletterande och övergripande 
aspekter.

7. Europaparlamentet inser att sammanhållningspolitiken i hög grad kan bidra till 
uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin, men konstaterar emellertid att 
sammanhållningspolitiken, såsom ett av EU:s permanenta och juridiskt bindande mål, inte 
får användas enbart som ett medel för att genomföra Europa 2020-strategin.

8. Europaparlamentet betonar att man, i arbetet för att uppfylla Europa 2020-målen, även bör 
överväga att använda andra finansieringsprogram (t.ex. Horisont 2020), eventuellt 
parallellt med finansiering inom sammanhållningspolitiken.

9. Europaparlamentet erkänner att den ökade inriktningen på städer och stadsområden är en 
drivkraft för den ekonomiska tillväxten.

10. Europaparlamentet uttrycker oro över definitionen av städer och stadsområden, med tanke 
på att städerna i EU varierar i fråga om storlek, resurser och sociala och ekonomiska 
aspekter.

En större integrering av EU-fonder för perioden 2014–2020

11. Europaparlamentet välkomnar de förslag i grundförordningen som uppmuntrar till bättre 
samordning och integrering av finansieringsprogrammen i syfte att garantera att medlen 
får större effekt, och den starkare betoningen av den territoriella dimensionen i 
sammanhållningspolitiken i ramen för perioden 2014–2020.

12. Europaparlamentet betonar att en större harmonisering mellan sammanhållningspolitiken 
och andra politikområden enligt grundförordningen kommer att göra det möjligt för 
europeiska regioner att fortsätta utvecklas ekonomiskt genom att ta till vara sina 
individuella starka sidor.

13. Europaparlamentet ger som exempel Wales European Funding Office (WEFO) och dess 
avsikt att integrera EU-fonder i Wales genom att upprätta en enda ”portal” som ger 
tillgång till information om alla fonder som omfattas av grundförordningen. Parlamentet 
framhåller att denna portal skulle kunna innehålla en gemensam plattform med 
förfaranden för ansökningar, betalningar, övervakning och utvärdering som är 
gemensamma för alla fonder som omfattas av grundförordningen. Parlamentet betonar att 
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detta angreppssätt skulle göra det lättare att identifiera potentiella synergier och integrera 
olika finansieringskanaler, och på så vis harmonisera och förenkla förfarandet för att 
ansöka om europeiska medel.

14. Europaparlamentet betonar att eftersom de fonder som omfattas av grundförordningen har 
gemensamma karaktärsdrag med andra finansieringsprogram (t.ex. Horisont 2020 och 
Life+) skulle EU-finansieringen kunna göras mer effektiv om man undersöker om dessa 
fonder skulle kunna anpassas till varandra. 

15. Europaparlamentet instämmer i att även om finansieringsprogram som Horisont 2020 i 
första hand är inriktade på spetskompetens så har strukturfonderna tidigare spelat en 
framgångsrik ”kapacitetsuppbyggande” roll genom att tillhandahålla finansiering för 
utveckling av företag och organisationer som sedan har blivit partner i det sjunde 
ramprogrammet eller i projekt inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation.

Mekanismer för att integrera EU-fonderna

16. Europaparlamentet välkomnar förslagen till rättslig ram med lokal inriktning för lokal och 
integrerad utveckling genom ”lokalt ledda strategier för lokal utveckling”, ”gemensamma 
handlingsplaner” och ”integrerade territoriella investeringar” (i detta dokument används 
följande förkortningar: LLSLU, ITI och GH).

17. Europaparlamentet betonar att man efter kommissionens förslag måste utarbeta tydliga 
kopplingar mellan dessa genomförandeinstrument i syfte att säkerställa att alla 
investeringar kompletterar lokala behov och inte överlappar andra projekt.

18. Europaparlamentet anser att relaterade genomförandeinstrument (LLSLU, ITI och GH) 
bör integreras helt, så att lokala partnerskap utifrån sina egna behov kan välja olika 
kombinationer av dessa instrument, och att dessa instrument bör användas för att 
genomföra mer än en tematisk prioritering med finansiering från mer än en fond 
samtidigt.

19. Europaparlamentet belyser exemplet med delegering till kommuner i Nederländerna, där 
delar av finansieringsprogram (t.ex. Eruf) delegeras från de regionala myndigheterna till 
stora kommunala myndigheter, med åtgärder som genomförs på lokal nivå för att bemöta 
lokala behov. Parlamentet betonar att man genom att överlåta förvaltningsansvaret på 
kommunala myndigheter i högre grad möjliggör en integrering av den bästa 
kombinationen av fonder, särskilt anpassad till lokala behov. Med förvaltningsstrukturer 
redan på plats på lokal nivå framhåller parlamentet att denna strategi skulle kunna vara till 
nytta vid genomförandet av ITI, GH och LLSLU.

Lokalt ledda strategier för lokal utveckling 

20. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om lokalt ledda strategier för lokal 
utveckling (LLSLU) som en viktig bestämmelse i grundförordningen som kommer att 
fokusera på att utveckla synergieffekter mellan alla fonder som omfattas av 
grundförordningen.

21. Europaparlamentet anser att detta instrument är ett utmärkt medel för att uppmuntra 
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bottom-up-medverkan från ett tvärsnitt av lokala aktörer som arbetar för att uppnå 
territoriella mål.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga sina förslag om LLSLU i 
genomförandefasen i syfte att låta eventuella deltagare helt fastställa det troliga syftet, 
tillämpningsområdet och effekten av LLSLU genom förberedandet av delegerade akter 
och genomförandeakter.

23. Europaparlamentet värdesätter de framsteg som gjorts sedan 2007, med samarbetet mellan 
lokala aktionsgrupper för fiske och lokala aktionsgrupper inom Leader som ett exempel på 
hur det framtida LLSLU på lokal nivå skulle kunna kombinera de fonder som omfattas av 
grundförordningen. Parlamentet framhåller exemplet med elva lokala partnerskap i 
Danmark som använder både EJFLU (Leader) och Europeiska fiskerifonden 
(prioritetsområde 4) för att finansiera projekt med samma genomförandesystem och 
administration.

24 Europaparlamentet betonar att man behöver beakta exempel såsom en integrerad 
användning av EJFLU- och EFF-medel genom LLSLU i nästa programperiod som ett sätt 
att utveckla synergier mellan alla fonder som omfattas av grundförordningen.

Gemensamma handlingsplaner

25. Europaparlamentet stöder förslagen i grundförordningen om att införa gemensamma 
handlingsplaner (GH) för att grupper av projekt ska kunna finansieras av mer än ett 
operativt program.

26. Europaparlamentet välkomnar GH som ett positivt steg mot en resultatbaserad förvaltning, 
i linje med ett av de övergripande målen för sammanhållningspolitiken efter 2013.

27. Europaparlamentet framhåller att dessa instrument måste utvecklas parallellt med LLSLU 
så att man kan säkerställa att LLSLU utvecklas till något mer än bara ett strategiskt 
verktyg som är beroende av GH eller ITI för att genomföra programmen.

28. Europaparlamentet önskar ett förtydligande av tillämpningsområdet och integreringen av 
GH, och av huruvida detta instrument kommer att användas för att genomföra hela eller 
endast delar av program.

Integrerad territoriell investering (ITI)

29. Europaparlamentet välkomnar förslagen om ITI, som kommer att erbjuda städer 
möjligheten att bemöta sina egna specifika behov genom att erhålla finansiering från mer 
än ett prioritetsområdet för att genomföra operativa program på ett integrerat sätt.

30. Europaparlamentet välkomnar ett ytterligare förtydligande av tillämpningsområdet för ITI 
och potentialen för detta instrument att användas utanför stadsområden om det passar de 
lokala behoven.

31. Europaparlamentet framhåller exemplet med en föreslagen modell för ITI från 
Greater Manchester, som integrerar finansiering från så många relevanta källor som 
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möjligt för att få ut mer av investeringar. Parlamentet betonar att utformningen av denna 
modell inte är avslutad och att den eventuellt skulle kunna användas för att stödja en 
strategi som medför många ekonomiska och sociala fördelar för statsregionen. 
Parlamentet understryker att det föreslagna ITI skulle integrera Eruf-prioriteringar med 
ESF-åtgärder och att det, med tanke på Eruf:s ökade fokus på små och medelstora företag 
och innovation, är möjligt att ITI skulle kunna inbegripa stöd från Horisont 2020- projekt i 
framtiden. 

Finansieringsinstrument

32. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om utbredd användning av och ett 
utvidgat tillämpningsområde för finansieringsinstrument genom enklare och tydligare 
regler i syfte att göra alla de fem fonder som omfattas av grundförordningen mer 
effektiva.

33. Europaparlamentet framhåller att finansieringsinstrument skulle kunna ge många olika 
aktörer tillgång till alternativa finansieringskällor, som ett komplement till traditionella 
finansieringsmetoder.

34. Europaparlamentet betonar att finansieringsinstrument, såsom mekanismer som möjliggör 
samarbete mellan företag, organisationer i offentliga sektorn och utbildningsanstalter, 
också bör uppmuntras som ett sätt att utveckla en integrerad strategi för finansiering.
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MOTIVERING

I detta initiativbetänkande ligger fokus på att utforska effektiva och ändamålsenliga 
mekanismer för att skapa synergieffekter mellan de europeiska finansieringsprogram som 
omfattas av kommissionens gemensamma strategiska ram. Genom att integrera 
genomförandet av finansieringsprogram kommer man att göra EU-finansieringen på lokal och 
regional nivå mer effektiv. I detta dokument tar föredraganden upp exempel på mekanismer 
som tillämpas idag eller sådana som övervägs för genomförande i europeiska regioner. 
Föredraganden välkomnar ytterligare diskussioner och fler exempel på integrering av 
europeiska finansieringsprogram, särskilt där man utforskar möjligheten att kombinera flera 
separata finansieringsprogram för att skapa en enda fond.

Det lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 2014–2020 som kommissionen lade 
fram den 6 oktober 2011 innehåller gemensamma bestämmelser för alla de fem fonder som 
omfattas av grundförordningen (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden).

Europaparlamentets mandat för förhandlingar om lagstiftningen har nu fastställts, med sådana 
prioriteringar som ett större deltagande av lokala och regionala myndigheter och ökad 
flexibilitet för regioner att fastställa prioriteringar efter sina egna territoriella behov. 
Parlamentets förhandlingsposition framhåller också behovet av ett ökat fokus på stimulans av 
tillväxt och konkurrenskraft, med en betoning på finansieringsinstrument som en viktig 
mekanism för att uppnå dessa mål.

Nu när den territoriella sammanhållningen har lagts till den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen som ett fördragsmål enligt artikel 174 finns det ett växande behov av en 
bottom-up-strategi för att mobilisera potentialen i lokal och regional utveckling. För att detta 
ska kunna uppnås anser föredraganden att man måste ha gemensamma bestämmelser för och 
nära samordning av alla fonder som omfattas av grundförordningen. Dessutom bör ansvaret 
för genomförandestrategier på lokal nivå ligga hos lokala aktörer och myndigheter, så att 
ekonomiska och sociala behov bemöts på den nivå som är närmast medborgarna.

Övergripande frågor: en förstärkning av det territoriella målet

I dagens ekonomiska klimat står det klart att finansiering inom ramen för 
sammanhållningspolitiken blir allt viktigare för Europas regioner, och att man i allt högre 
grad behöver säkerställa att pengarna används effektivare, så att medborgarna kan ha full 
nytta av EU-finansieringen. Lokala och regionala myndigheter måste involveras i varje 
stadium av planeringen, utvecklingen och genomförandet av de europeiska 
finansieringsprogrammen för att man ska kunna säkerställa att lokala behov bemöts. 

Den territoriella dimensionen är en övergripande aspekt av sammanhållningspolitiken som ger 
de europeiska regionerna möjlighet att utnyttja sin individuella territoriella potential för att 
uppnå sammanhållningspolitiska mål. Föredraganden välkomnar förslagen om förenkling och 
ett mer resultatstyrt synsätt för sammanhållningspolitiken för 2014–2020. Ett resultatstyrt 
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synsätt kan bidra stort till en effektiv och ändamålsenlig sammanhållningspolitik, och insatser 
för att förenkla tillämpningen och genomförandet av program kommer att gagna myndigheter 
och stödmottagare.

Föredraganden välkomnar den ökade fokusen på regionala och lokala myndigheter, särskilt 
avseende att upprätta partnerskapskontrakt i linje med ett flernivåstyre. Partnerskapsavtal bör 
ange huvuddragen i ett integrerat angreppssätt avseende territoriell utveckling genom att 
inkludera åtgärder som t.ex. syftar till att säkerställa att nationella och regionala mekanismer 
är införda för att uppmuntra till samordning mellan fonder som omfattas av 
grundförordningen och andra europeiska och nationella finansieringsinstrument.

En större integrering av EU-fonder för perioden 2014–2020 

En större integrering av finansieringskanaler för 2014–2020 har efterfrågats såväl av de flesta 
EU-institutioner (Europeiska rådet, Europaparlamentet, Regionkommittén) som av regionala 
myndigheter och lokala och regionala intressenter i hela EU. 

Föredraganden anser att om medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter ges 
möjlighet att använda mer än ett europeiskt finansieringsprogram för att stödja projekt så blir 
EU-finansieringen mer effektiv, förenklingsnivån höjs och eventuella stödmottagare ges 
bättre tillgång till finansiering.

Grundförordningen inför flera nya instrument som ska stärka den lokala dimensionen av 
sammanhållningspolitiken, öka det territoriella samarbetets strategiska fokus och introducera 
ett mer samordnat angreppssätt på alla förvaltningsnivåer.

Men trots att förslagen anger instrument för en eventuell integrering av EU-finansiering så 
behöver genomförandet av dessa instrument förklaras bättre. Dessutom är det fortfarande 
oklart hur dessa instrument kan användas, och ytterligare förtydliganden behövs från 
kommissionens sida. 

Föredraganden belyser exempel på strategier som liknar de föreslagna instrumenten (LLSLU, 
ITI) som regionala och lokala myndigheter tillämpade under den förra finansieringsperioden.  
Dessa exempel kan ge andra regionala och lokala myndigheter uppslag om hur LLSLU och 
ITI kan användas.

LLSLU kan, som ett alternativ till Eruf och ESF och ett obligatoriskt inslag i EJFLU och 
EHFF, utvecklas till en mycket viktig faktor för genomförandet av bottom-up-styrda lokala 
utvecklingsinitiativ. LLSLU kan användas för att bemöta alla sorters territoriella utmaningar 
(i stads- eller landsbygdsområden, gränsöverskridande utmaningar osv.) och finansieras av 
flera EU-instrument. För att LLSLU ska bli ett framgångsrikt instrument måste det emellertid 
i tillräcklig grad beskrivas i både den gemensamma strategiska ramen och uppförandekoden. 
Operativa program måste också framhålla LLSLU:s särskilda bidrag till integreringen av 
fonder genom att fastställa på vilka områden instrumentet skulle kunna tillämpas.

Exemplet från Greater Manchester visar på en eventuell modell där ITI skulle kunna fungera 
som hävstång för finansiering från större EU-program. Föredraganden välkomnar denna 
utveckling av modeller som en illustration av hur de nya instrumenten skulle kunna användas 
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för finansieringsperioden 2014–2020. 

I dokumentet tar föredraganden dessutom upp ett exempel på en mekanism som förbereds i 
Wales, där Wales European Funding Office är förvaltningsmyndighet och attesterande 
myndighet för alla strukturfonder. Den brittiska regeringen delegerar ansvaret för utveckling, 
genomförande och övervakning av strukturfonderna och landsbygdsutvecklingsfonderna i 
Wales till den walesiska regeringen. I Wales faller alla EU-fonder inom samma 
ministerportfölj, och detta är en fördel vid en eventuell ytterligare integrering av europeiska 
finansieringskanaler.  Den ”portal” som föreslås av Wales European Funding Office kommer 
att tillhandahålla ett centraliserat system där alla organisationer från offentlig, privat och 
tredje sektor ges information om eventuell EU-finansiering. 

Det förekommer redan idag att strukturfonderna används i en kapacitetsuppbyggande roll, 
som en hävstång för forsknings- och innovationsinvesteringar (t.ex. EU:s ramprogram för 
forskning och innovation, tidigare sjunde ramprogrammet, numera Horisont 2020). Detta 
visar att det redan finns synergier mellan de fonder som omfattas av grundförordningen och 
andra finansieringsprogram, och dessa synergier bör utnyttjas till fullo i arbetet för att uppnå 
kompletterande tematiska mål. Till exempel skulle både de fonder som omfattas av 
grundförordningen och Horisont 2020 kunna tillämpas på projekt som syftar till att stärka 
forskning, teknisk utveckling och innovation. Målet att öka användningen av och höja 
kvaliteten hos det internationella samarbetet är ett exempel på hur ESF skulle kunna samordna 
med ”Erasmus för all” för att tillhandahålla finansiering. Projekt inriktade på det femte, sjätte 
eller sjunde tematiska målet avseende låga koldioxidutsläpp, klimatförändringar och miljö 
skulle kunna använda de fonder som omfattas av grundförordningen i kombination med 
Life+-programmet eller Ner300-programmet. 

Slutligen välkomnar föredraganden ytterligare förhandlingar om kommissionens 
lagstiftningspaket och diskussioner med kommissionen, regionala tillämpare och 
stödmottagare om möjliga mekanismer för att harmonisera EU-finansieringen. Föredraganden 
hoppas att de instrument som kommissionen föreslår för främjande av större synergier mellan 
fonderna slutligen kommer att stödjas av konkreta mekanismer för genomförande på regional 
och lokal nivå.


