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Åbenhed i regionalpolitikken og finansieringen heraf 

Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2010 om åbenhed i regionalpolitikken og 

finansieringen heraf (2009/2232(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, især artikel 174-

178, 

 

- 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 Samhørighedsfonden1, 

 

- der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling2, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 284/2009 af 7. april 2009 om ændring af 

forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt 

angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning3, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 397/2009 af 6. maj 

2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og 

vedvarende energi i boliger4, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse af 22. april 2008 om decharge for 

gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, 

Sektion III - Kommissionen5, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for 

gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, 

Sektion III - Kommissionen6, 

 

- der henviser til sin beslutning af 19. februar 2008 om åbenhed i finansielle anliggender7, 

 

                                                 
1  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25. 
2  EUT L 371 af 27.12.2006, s. 1.  
3  EUT L 94 af 8.4.2009, s. 10.  
4  EUT L 126 af 21.5.2009, s. 3.  
5  EFT L 88 af 31.3.2009, s. 23. 
6  EUT L 255 af 26.9.2009, s. 24. 
7  EUT C 184 E af 6.8.2009, s. 1. 



 

- der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2008 om forvaltning og partnerskab på 

nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik1, 

 

- der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om gennemførelsen af 

strukturfondsforordningen 2007-2013: resultaterne af forhandlingerne vedrørende de 

nationale samhørighedsstrategier og de operationelle programmer2, 

 

- der henviser til den af Europa-Parlamentet offentliggjorte undersøgelse "Initiativet om 

datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken", 

 

- der henviser til Kommissionens grønbog af 3. maj 2006 om det europæiske 

åbenhedsinitiativ (KOM(2006)0194), 

 

- der henviser til rapporten af 21. december 2009 fra Kommissionen: "Den 20. årsrapport 

om strukturfondene - gennemførelse 2008" (KOM(2009)0617/2), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

 

- der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0139/2010), 

 

A. der henviser til, at det europæiske åbenhedsinitiativ blev vedtaget af Kommissionen i 

2005, og at der efterfølgende blev offentliggjort en grønbog i 2006 med det formål at 

forbedre gennemsigtighed, åbenhed og ansvarlighed i EU’s forvaltning, og til, at 

offentliggørelsen af oplysninger om modtagerne af EU-støttemidler er en hjørnesten i det 

europæiske åbenhedsinitiativ, 

 

B. der henviser til, at oplysninger om modtagere af EU-støttemidler forvaltes på 

medlemsstatsniveau under ordningen med delt forvaltning, og til, at det niveau, på hvilket 

sådanne oplysninger lægges frem for offentligheden, uden en specifik forpligtelse over 

for EU eller en stærk styring fra Kommissionens side, vil være væsentligt forskelligt fra 

medlemsstat til medlemsstat, hvilket vil gøre det vanskeligt at foretage en sammenligning 

på tværs af hele EU, 

 

C. der henviser til, at offentliggørelse af modtagere af EU-midler giver mulighed for 

offentlig deltagelse i en meningsfuld debat om, hvordan offentlige midler anvendes, 

hvilket er afgørende for fungerende demokratier, 

 

D. der henviser til, at der ikke er skabt nogen forbindelse mellem åbenhedsinitiativet og det 

mere regulerede og bindende spørgsmål om finanskontrol og revision, 

 

E. der henviser til, at åbenhedsinitiativet bør få betydelig effekt, idet det sikrer 

gennemsigtige partnerskaber i såvel forudgående som efterfølgende faser af 

programmeringscyklussen på samhørighedsområdet; der henviser til, at forordningerne 

imidlertid hverken beskriver præcist, i hvilket omfang partnere involveres i de forskellige 

programmeringsprocesser, eller beskriver, under hvilke former en sådan involvering 

foregår, 

 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0492. 
2  Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0165. 



F. der henviser til, at der ikke er tilstrækkelige forhåndsoplysninger om Kommissionens 

afgørelser om at yde støtte til større projekter, og at der således ikke er tilstrækkelig 

åbenhed, hvilket der bør rettes op på, 

 

G. der henviser til, at logikken med åbenhed bør ledsages af en forenkling af procedurerne 

for tildeling af støttemidler fra strukturfondene, 

 

1. er af den opfattelse, at åbenhed omkring samhørighedspolitikken og dens 

programmeringscyklus, fordeling af udgifter og adgang til oplysninger for potentielle 

modtagere af støttemidler fra strukturfondene er nøgleforudsætninger for, at man kan 

opfylde samhørighedspolitikkens overordnede mål, og at åbenhed derfor bør indføres som 

et ledende princip på tværs af alle sektorer i programmerings- og 

beslutningstagningsprocesserne på samhørighedsområdet; 

 

Adgang til oplysninger om modtagere af samhørighedsstøtte 

 

2. bemærker med tilfredshed, at Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik i 

overensstemmelse med åbenhedsinitiativets krav på sin webside offentliggør interaktive 

kort med links til de fortegnelser over modtagere af støtte fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling og Samhørighedsfonden, som er til rådighed på de respektive nationale 

eller regionale websider; opfordrer medlemsstaterne til gennem hensigtsmæssige metoder 

at støtte Generaldirektoratet for Regionalpolitiks hjemmeside med henblik på at give 

størst mulig adgang til denne database; bemærker, at det imidlertid fortsat er yderst 

vanskeligt for interesserede parter at følge med i, hvordan offentlige midler anvendes; 

opfordrer Kommissionen til i vid udstrækning at høre disse parter om mulige løsninger; 

 

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indrette disse medlemsstatsdatabaser 

på en sådan måde, at der kan søges i dem, og at de er kompatible, således at det er 

nemmere at få et overblik over de tilgængelige oplysninger på EU-niveau samtidig med, 

at de bevarer deres relevans på lokalt niveau; mener, at der i denne forbindelse er et 

presserende behov for tosprogede versioner (det/de lokale sprog og et af Kommissionens 

arbejdssprog); 

 

4. understreger, at det er nødvendigt at forbedre anvendeligheden af de tilgængelige 

oplysninger om støttemodtagere, hvad angår såvel indhold som præsentation; opfordrer 

derfor Kommissionen til at fastlægge et mere detaljeret og præskriptivt format med 

specifikation af strukturen, formen og indholdet af de oplysninger, der skal stilles til 

rådighed; mener, at det, at der stilles de nødvendige oplysninger til rådighed, også bør 

fremme kriteriebaseret søgning med henblik på at opnå et umiddelbart billede af de 

elementer, der søges på; 

 

5. opfordrer til, at der i forbindelse med offentliggørelsen af fortegnelsen over 

støttemodtagere og, hvor det er nødvendigt, af andre aktører bør stilles yderligere 

væsentlige oplysninger til rådighed; anbefaler derfor, at det ud over de nuværende 

minimumskrav overvejes, om beliggenhed, korte beskrivelser af godkendte projekter, 

støtteformer og en beskrivelse af projektdeltagere skal indgå som en del af oplysningerne 

om modtagerne; mener, at de indsamlede data bør præsenteres og forvaltes på en 

struktureret, sammenlignelig måde for at sikre, at de bliver fuldt anvendelige og for at 

fremme ægte åbenhed; mener, at dette kan gøres, uden at det medfører ekstra udgifter; 

 



 

6. anmoder om, at samtlige støttemodtagere fra programmer inden for rammerne af målet 

for det europæiske regionale samarbejde anføres og ikke kun de største støttemodtagere; 

 

7. understreger, at fuld overholdelse af kravene i åbenhedsinitiativet er nødvendig og kan 

opnås gennem passende regulering, bedre retningslinjer, en advarselsmekanisme og 

sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse som en sidste udvej; 

 

Åbenhed og delt forvaltning 
 

8. opfordrer Kommissionen til at gøre det klart, hvordan åbenhedsinitiativets principper bør 

omsættes i praksis ud fra en operationel synsvinkel, for så vidt angår de operationelle 

programmer og de dertil hørende kommunikationsplaner; understreger derfor behovet for 

indførelse af klarere bestemmelser for offentliggørelse af oplysninger om modtagere af 

støttemidler under delt forvaltning; 

 

9. understreger behovet for at formulere retsregler og gennemførelsesbestemmelser på en 

sådan måde, at procedurerne er gennemskuelige, giver bedre adgang til strukturfondene 

for potentielle støttemodtagere og mindsker deltagernes administrative byrder, navnlig 

gennem en række centrale foranstaltninger som f.eks. offentliggørelse af 

gennemførelsesvejledningerne, som aftalt mellem Kommissionen og medlemsstaterne; 

opfordrer forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne til åbent at fremlægge alle faser 

af projekter, der er finansieret med midler fra strukturfondene; gentager sit synspunkt, at 

gennemskuelige og klare procedurer er elementer i god forvaltning, og glæder sig i denne 

forbindelse over Kommissionens indsats for at fremlægge forslag om forenklinger; 

 

10. bemærker, at grænseoverskridende og tværnationale programmer står over for specifikke 

problemer som følge af forskellighed i forvaltningsmæssig kultur, nationale bestemmelser 

og de sprog, der anvendes i medlemsstaterne, og som påvirker ikke alene de kvantitative, 

men også de kvalitative aspekter af sådanne initiativer; mener derfor, at det er yderst 

vigtigt, at der udformes specifikke bestemmelser om åbenhed i samordningen og 

samarbejdet mellem de forskellige forvaltningsmyndigheder; 

 

11. understreger, at den manglende opfyldelse af åbenhedsinitiativets minimumskrav ifølge 

Europa-Parlamentets undersøgelse af åbenhedsinitiativet og dets indvirkning på 

samhørighedspolitikken snarere skyldes manglende administrativ kapacitet hos 

forvaltningsmyndighederne end manglende vilje til at stille sådanne data til rådighed; 

påpeger i denne forbindelse behovet for sikre, at adgangen til yderligere data og 

oplysninger ikke medfører en yderligere administrativ byrde for potentielle 

støttemodtagere, navnlig for dem, der allerede har svært ved at opfylde de eksisterende 

administrative og finansielle krav til tilskud og offentlige kontrakter; 

 

12. påpeger, at Kommissionen må tilpasse kravene til yderligere oplysninger og data ved at 

stille yderligere teknisk bistand til rådighed (workshopper med deltagelse af 

Kommissionens embedsmænd og det lokale/regionale personale, der er ansvarlig for 

forvaltningen af strukturfonde, udveksling af bedste praksis mellem 

forvaltningsmyndigheder og offentliggørelse af konkrete vejledninger) for potentielle 

støttemodtagere, som ikke har den nødvendige tekniske kapacitet; mener, at det kun på 

denne måde kan sikres, at deltagernes bestræbelser på at opfylde de yderligere krav med 

hensyn til data og oplysninger, der stilles til rådighed, ikke medfører forvridning af 

midlerne i forbindelse med selve projektets gennemførelsesaktiviteter; 



 

13. understreger betydningen af, at medlemsstaterne giver præcise og rettidige oplysninger i 

forbindelse med kontrolsystemet, og understreger dermed behovet for at skabe en 

forbindelse mellem åbenhedsinitiativet og finanskontrol og revision; gentager sit 

synspunkt, at varslingssystemet (Early Warning System, EWS) ligeledes bør arbejde tæt 

sammen med den centrale database om udelukkelser; 

 

14. anmoder Kommissionen om at overvåge brugen af øgede forudbetalinger til 

medlemsstaterne i overensstemmelse med forenklingerne i 2009, jf. forordning (EF) nr. 

1083/2006; 

 

15. gentager sin opfordring til, at der stilles oplysninger til rådighed vedrørende inddrivelser 

og annulleringer under åbenhedsinitiativet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at 

stille disse oplysninger til rådighed i fuldt omfang, og Kommissionen til at stille dem til 

rådighed for budgetmyndigheden og offentligheden sammen med oplysninger om 

finansielle korrektioner som følge af bekræftede tilfælde af svig for således at sikre høje 

standarder for troværdighed og ansvar over for den europæiske offentlighed; 

 

16. opfordrer indtrængende revisorerne til at stramme op på kommunikations- og 

oplysningskravene, herunder "naming and shaming"-procedurerne - især hvis en 

regeringsaktør er involveret - og på brugen af finansielle korrektioner i bekræftede 

tilfælde af svig; 

 

17. glæder sig over Kommissionens og Revisionsrettens indsats for at harmonisere deres 

revisionsmetoder; 

 

Åbenhed og partnerskab 
 

18. understreger, at minimumsstandarder for høring indgår i åbenhedsinitiativet, og glæder 

sig over, at disse standarder er blevet fremmet og anvendt af Kommissionen i forbindelse 

med samhørighedspolitikken; opfordrer dog Kommissionen til at give involverede parter 

mulighed for at give relevant tilbagemelding om kvaliteten af selve høringsprocessen; 

opfordrer regionerne og medlemsstaterne til at trække på eksisterende erfaring i EU ved at 

høre berørte parter; 

 

19. gentager sin opfattelse, at partnerskaber er en forudsætning for øget åbenhed, lydhørhed, 

effektivitet og legitimitet i alle faser af programmeringen og gennemførelsen af 

samhørighedsfondstiltag og kan styrke engagementet i og ejerskabsfølelsen over for 

programmernes resultater; opfordrer derfor medlemsstaterne og 

forvaltningsmyndighederne til fuldt ud at involvere regionale og lokale myndigheder og 

andre relevante partnere i alle faser af programmeringen og gennemførelsen på 

samhørighedsområdet, herunder gennem en internetplatform på nationalt niveau, der 

giver overblik over eksisterende fonde og operationelle programmer, og gennem fremme 

af bedste praksis på anden vis, og at give dem fuld adgang til al projektdokumentation 

med henblik på bedre at udnytte deres erfaring, viden og bedste praksis; 

 

20. kræver mere vejledning fra Kommissionens side i, hvordan man kan anvende 

partnerskabsbestemmelsen i praksis inden for rammerne af de nuværende programmer, og 

kræver tilstrækkeligt bindende regler om partnerskab i kommende lovgivningsmæssige 

tekster, navnlig hvad angår inddragelsen af regionale og lokale myndigheder, f.eks. valgte 



 

organer, der er afgørende partnere i hele processen; 

 

21. opfordrer til, at der stilles mere målrettede og regelmæssige og rettidige oplysninger til 

rådighed for partnerorganisationer, især dem, der er medlemmer af 

forvaltningsstrukturerne, og at der gøres øget brug af teknisk bistand til at understøtte 

partnerskaber, bl.a. ved at give partnerorganisationerne mulighed for at deltage i 

kursusarrangementer organiseret for gennemførelsesorganer; opfordrer til, at disse 

kursusarrangementer bliver tilgængelige i multimedieversioner med henblik på at udvide 

målgruppen og muliggøre efterfølgende høring af partnerorganisationer; understreger 

anvendeligheden af en sådan foranstaltning for partnerne i de fjerneste regioner i EU, 

f.eks. regioner i den yderste periferi; 

 

Forbedring af åbenheden i forbindelse med EU-støtte til større projekter 

 

22. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre onlineoplysninger i god tid og til at sikre 

direkte adgang til projektdokumentation, herunder JASPERS-projekter (anvendelse, 

gennemførlighedsundersøgelse, cost-benefit-analyse, vurdering af virkningerne på miljøet 

osv.) for større projekter så hurtigt som muligt, efter at Kommissionen har modtaget en 

ansøgning om støtte fra en medlemsstat, og før den træffer afgørelse om finansiering; 

mener, at der på denne webside hos Kommissionen bør være mulighed for at komme med 

kommentarer til sådanne projekter; 

 

23. opfordrer til, at oplysninger om større projekter, der er godkendt eller indstillet til 

godkendelse i programmeringsperioden 2007-2013, offentliggøres på internettet med 

tilbagevirkende kraft; 

 

24. foreslår, at der etableres forhold, under hvilke uudnyttede midler kan genbruges, og hvor 

institutionen har ansvaret for beslutningen om at omfordele sådanne midler; 

 

 

o 
o     o 

 

 

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

 


