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Inledning 
 
Detta arbetsdokument består av två delar. Den första delen behandlar de grundläggande 
principerna och beståndsdelarna i kommissionens förslag samt de frågor som är föremål för 
debatt. Den andra delen behandlar den aktuella situationen i förhandlingarna om det konkreta 
innehållet i utkastet till förordning. 
 
I. FÖRSLAGETS GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER OCH BESTÅNDSDELAR 
 
i) Bakgrund 
 
Kommissionens förslag till förordning om allmänna bestämmelser följer nära slutsatserna i 
dess tredje rapport om ekonomisk och social sammanhållning1, som lades fram i 
februari 2004. Den presenterar en sammanhängande total arkitektur för strukturfonderna på 
grundval av ett strategiskt förhållningssätt till följande tre aspekter: 
 
− betydelsen av att visa solidaritet med mottagande länder och konvergensområden, en 

betydelse som förstärkts på grund av utvidgningen, 

− ett nära förhållande mellan alla nationella, regionala och lokala aktörer och 
dagordningarna från Lissabon och Göteborg genom att skapa ett mål för regional 
konkurrenskraft och sysselsättning, där hänsyn tas till viktiga skillnader i genomförandet 
och syftar till att komplettera konvergensmålet i resten av gemenskapens territorium, 

− förstärkning av territoriellt samarbete. 

Den utgör således den utan jämförelse viktigaste politiken för att främja EU:s mål med 
medborgare på lokal nivå. 

ii) Ekonomiska aspekter 
 
För att se dessa beståndsdelar i deras fulla perspektiv är det nödvändigt att behandla den 
budgetbalans som inkluderas i förslaget, även om en detaljerad diskussion om hela det 
finansiella paketet måste äga rum någon annanstans.  
 
Kommissionen föreslår att anslagen till sammanhållningspolitiken skall vidmakthållas räknat i 
procent av den europeiska bruttonationalinkomsten (BNI). Detta skulle innebära att en summa 
som uppgår till 0,41 procent av EU:s BNI anslås till struktur- och sammanhållningsfonderna, 
vilket är lika med 0,46 procent före överföringen till de enskilda instrumenten för landsbygd 
och fiske som kommer att tilldelas 0,5 procent av EU:s BNI. 
 
För att uppnå detta har kommissionen inte föreslagit en höjning av taken för egna medel för 
EU:s budget som skulle förbli oförändrad på 1,24 procent av BNI, men den föreslår en ökad 
användning av dessa medel inom det taket.  
 

                                                
1 Ännu ej offentliggjord i EUT, EU Bulletin /2004/1/ 1.3.131, (KOM(2004)0107 – C5-0092/2004). 
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iii) Fördelning av resurser 
 
Kommissionen föreslår följande fördelning av resurser: 
 

Förslag till fördelning av resurser för perioden 2007–2013 

 
Belopp (i 
miljarder euro) 

Procent av 
totalsumman 

Konvergensmål 
varav: 264,0 78,54 % 

Regioner med BNP lägre än 75 % av genomsnittet för 
EU-25 177,8 52,90 % 
Regioner där stöden successivt skall dras in (statistisk 
effekt) 22,1 6,58 % 
Sammanhållningsfonden 63,0 18,74 % 
Yttersta randområden  1,1 0,33 % 

Målet regional konkurrenskraft och sysselsättning  
varav: 57,9 17,22 % 

Regioner där stödåtgärderna inleds (lämnar mål 1 
genom BNP-tillväxt) 9,6 2,85 % 
Regionala program (ERUF) 24,1 7,18 % 
Nationella program (ESF) 24,1 7,18 % 

Målet territoriellt samarbete 
varav: 13,2 3,94 % 

Gränsöverskridande samarbete 4,7 1,40 % 
Gränsöverskridande del av grannskapsinstrumentet 1,6 0,48 % 
Transnationellt samarbete 6,3 1,87 % 
Samarbetsnätverk och utbyte av erfarenheter 0,6 0,18 % 

Resultatreserv 10,1 3,00 % 
Tekniskt bistånd 1,0 0,30 % 
SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN TOTALT 336,1 100,00 % 
 
 
iv) Viktiga förändringar i förhållande till föregående period 
 
De viktigaste nya beståndsdelarna i förslaget är följande: 
− En starkare koncentration på konvergensmålet som utgör nästan 80 procent av 

totalsumman jämfört med något mindre än 70 procent under föregående period. 

− En relativ minskning av anslagen till det nya målet regional konkurrenskraft och 
sysselsättning jämfört med de gamla målen 2 och 3: 23,8 procent under 2000–2006 
jämfört med 14,3 procent under perioden efter 2007 (med undantag av de regioner där 
stödåtgärder inleds som tidigare inkluderades i mål 1). 

− En betydande ökning av resurserna för målet territoriellt samarbete jämfört med initiativet 
Interreg III under föregående period i syfte att skapa utrymme för 

o en ökning av gränsöverskridande program efter utvidgningen 
o det nya grannskapsinstrumentet 
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o de transnationella aspekternas växande betydelse. 

− Gemenskapsinitiativ som Urban, Equal och Leader har integrerats i den allmänna 
programplaneringen. 

− Ett utökat partnerskap mellan behöriga regionala, lokala och andra offentliga 
myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens parter och andra lämpliga organ som 
representerar det civila samhället, partner på miljöområdet, icke-statliga organisationer. 

− Tillämpning av proportionalitetsprincipen, varigenom gemenskapens kontrollsystem ökas 
eller minskas i förhållande till hur mycket gemenskapsmedel som anslås till ett projekt. 

− Införande av ett strategiskt synsätt som bygger på strategiska riktlinjer för 
sammanhållningen inom gemenskapen och nationella, strategiska referensramar. 

− Ett förenklat och decentraliserat genomförandesystem med avseende på förvaltning, 
övervakning och programplanering med tonvikt på programplaneringens kontraktuella 
karaktär. Dessa förändringar kommer att innebära slutet för gemenskapsramarna för stödet 
och programkompletteringar så att endast operativa program finns kvar. 

− Inrättande av en betydande gemenskapsreserv för kvalitet och resultat för att belöna 
framsteg som gjorts i förhållande till utgångsläget och inrättandet av nationella reserver 
som kan användas i oväntade lokala eller sektoriella krissituationer. 

Till sist bör det påpekas att tack vare regeln om återtagande av oanvända fonder (N+2), som 
kommer att bibehållas, kommer överskridandet av program sannolikt inte att upprepas under 
nästa period. Belopp från EU:s budget som inte har betalats ut inom två år sedan de anslagits 
kommer att vara definitivt förlorade. 
 
II. DEN AKTUELLA SITUATIONEN 
 
Mot bakgrund av ovanstående ögonblicksbild av förslagets viktigaste beståndsdelar är det 
tydligt att den debatt som pågår i rådet om utkastet till förordning koncentreras på två 
huvudfrågor: 
 
− debatten om de ekonomiska aspekterna mot bakgrund av att sammanhållningspolitiken är 

en av de viktigaste punkterna i budgetplanen, 

− de politiska aspekterna och frågan om styrelseformer, balansen mellan 
gemenskapsåtgärder och nationella åtgärder för att uppnå sammanhållningsmålen och en 
balans mellan kommissionen och medlemsstaterna i förvaltning och övervakning av 
gemenskapens politik. 

Dessa frågor sammanfattas nedan följt av en genomgång av de viktigaste tvistefrågorna i 
förslaget. 
 



 

DT\550276SV.doc 5/10 PE 350.252v01-01 
Extern översättning  

 SV 

i) Debatten om ekonomiska frågor 
 
När det gäller de ekonomiska frågorna är vi förhindrade från att inleda en detaljerad 
diskussion på grund av det arbete som pågår i det tillfälliga utskottet för politiska utmaningar 
och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013. Anledningen till detta är att 
Europaparlamentet skall kunna tala med en röst i denna fråga. 
 
Debatten på detta område är icke desto mindre oerhört viktig eftersom det finansiella paketet 
utgör ett avgörande, integrerat element för sammanhållningspolitikens framgång. Den måste 
dessutom betraktas mot bakgrund av de hot om budgetnedskärningar som har framförts av sex 
medlemsstater, vilka har krävt ett utgiftstak på 1 procent av BNI. Oavsett hur stor den exakta 
siffran som man till slut kommer överens om blir, är det emellertid uppenbart att EU:s budget 
kommer att förbli oerhört liten. Till och med om den skulle uppgå till 1,24 procent av BNI 
skulle det endast utgöra omkring 2,5 procent av de samlade offentliga utgifterna i unionen. 
 
Eftersom besluten om jordbruksutgifter (den andra huvuddelen av EU:s budget) i allt 
väsentligt redan är fattade för perioden fram till 2013 är det, icke desto mindre, uppenbart att 
eventuella nedskärningar i unionens budget skulle drabba sammanhållningspolitiken hårdast. 
Under normala förhållanden skulle man komma överens om den nya budgetplanen innan 
kommissionen börjar förbereda sitt preliminära budgetförslag för 2007. Om man inte kan 
komma överens kommer man att vara tvungen att använda sig av årliga budgetar vilket, allra 
minst, skulle leda till en period av betydande ovisshet och innebära ett ifrågasättande av de 
fleråriga program som bedrivs inom strukturfonderna. 
 
ii) Debatten om politiska frågor 
 
Det råder ett brett samförstånd om att Europeiska unionen bör spela en viktig roll när det gäller 
att hjälpa de fattigaste områdena i Europa. Frågan kvarstår dock vilka gemenskapsåtgärder som 
bör vidtas utanför konvergensmålet och i vilken utsträckning unionens politik bör fastställas, 
ledas och övervakas på central nivå. Frågan gäller med andra ord om politiska initiativ bör 
återföras till den nationella nivån och om medlemsstater bör tillerkännas större flexibilitet att 
genomföra övrig gemenskapspolitik så som de finner för gott. 
 
Flera debatter om dessa frågor ägde rum efter offentliggörandet av Sapir-rapporten1 
sommaren 2003. De analyserades av kommissionen, som efter en grundlig undersökning 
uttalade sig för sin nuvarande hypotes att Europeiska unionen skall förbli en ”solidarisk 
gemenskap”, i övertygelse om att gemenskapens ingripanden inte bara ger betydande 
mervärde i form av ekonomisk och social sammanhållning, utan även ger verklig valuta för 
pengarna för unionen och medlemsstaterna. EU:s sammanhållningspolitik står för betydligt 
mindre än 1 procent av de samlade offentliga utgifterna i Europa, men har trots de relativt 
blygsamma resurserna ändå kapacitet att inom ramen för strukturfonderna utöva en 
betydelsefull hävstångseffekt på den ekonomiska utvecklingen. Som kommissionen har 
framhållit visar erfarenheterna att regioner som omfattas av sammanhållningspolitiken 
genomgående har haft en högre tillväxttakt än EU i genomsnitt. Därtill kommer att 

                                                
1 Rapport författad av en oberoende studiegrupp på hög nivå ledd av André Sapir, som inrättats på initiativ av 
Europeiska kommissionens ordförande, Bryssel, juli 2003. 
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medlemsstater som är nettobidragsgivare får betydande ekonomiska fördelar av denna politik, 
där varje spenderad euro ger flera i gengäld.1 
 
Denna debatt måste ses mot bakgrund av den så kallade Lissabonstrategin att till 2010 göra 
EU till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen 
med hållbar ekonomisk tillväxt och större social sammanhållning. Vilken roll bör unionens 
sammanhållningspolitik spela för att uppnå detta mål? I vilken utsträckning bör 
medlemsstater, regioner och andra socioekonomiska aktörer engageras i strategin?  
 
Det gäller framför allt frågan om vi erkänner att partnerskap har kapacitet att frambringa 
resultat som motsvarar våra mål. Debatten handlar därför om det verkligen är meningsfullt att 
förlita sig på att en top-down-strategi skall skapa en hållbar ekonomisk utveckling, eller om 
det inte är bättre att fullt ut engagera ett aktivt deltagande av alla relevanta regionala och 
lokala aktörer på alla nivåer i processen.  
 
Samtidigt avspeglas denna övergripande diskussion i de ståndpunkter som intagits när det 
gäller de tekniska detaljer om hur gemenskapens sammanhållningspolitik bedrivs. Det pågår 
därför en diskussion om förfarandena inte bör förenklas i långt högre grad och om inte 
politikens förvaltning bör vara mycket mer flexibel. I grund och botten gäller det om man bör 
lägga tyngdpunkten på gemenskapsinitiativ eller på nationella initiativ och i vilken 
utsträckning det är nödvändigt eller önskvärt att utöva kontroll från centrum. 
 
Denna nyckelfråga återkommer i de specifika punkterna nedan. 
 
iii) Tänkbara tvistefrågor i förslaget 
 
Behandlingen av förslaget på rådsnivå har gjort stora framsteg under det nederländska 
ordförandeskapet, och en grundlig granskning av texten har genomförts av arbetsgruppen för 
strukturåtgärder. Även om Europaparlamentet formellt sett är utestängt från dessa 
diskussioner har det icke desto mindre framkommit ett antal indikationer på områden där det 
eventuellt kan finnas meningsskiljaktigheter. 
 
De behandlas nedan med hänvisning till den ståndpunkt som parlamentet antog i sin 
resolution om den tredje lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen 
torsdagen den 22 april 2004.2 I hänvisningarna avser ”punkter” denna resolution, medan 
”artiklar” avser kommissionens förslag (KOM(2004)0492). 
 
Partnerskap (artikel 10) 
 
Denna princip bör välkomnas och särskilt förslaget att medlemsstater absolut bör involvera 
regionerna i ett aktivt partnerskap, inte bara i genomförandet av strukturåtgärder, utan även 
när det gäller förberedelser och kontroll av de nationella strategiska referensramarna. I detta 
avseende förklarade Europaparlamentet i sin resolution att det ”stöder förslagen om att stärka 

                                                
1 3 euro i mål 2-regioner. 
2 Europaparlamentet resolution om den tredje lägesrapporten om den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen, torsdagen den 22 april 2004, (KOM(2004)0107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), 
A5-0272/2004, P5_TA-PROV (2004)0368. 
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partnerskapet och samarbetet mellan lokala, regionala, nationella och gemenskapsmässiga 
behörighetsområden och att uppmuntra medlemsstaterna att utnyttja möjligheten att ingå 
trepartsavtal i de fall det är lämpligt”. Parlamentet bad dessutom ”kommissionen att utveckla 
harmoniserade och bindande regler och kriterier för partnerskap och utveckling inom ramen 
för bestämmelserna för strukturfonder 2007–2013, och samtidigt garantera ett effektivt 
partnerskap genom att täcka kostnaderna för deltagande” (punkt 94). 
 
Det tycks råda allmän enighet i rådet om förslaget att behålla partnerskapsprincipen, och det 
tycks även finnas ett brett erkännande av det mervärde som den kan ge upphov till. Det finns 
däremot ett motstånd mot att kommissionen har inkluderat ”andra lämpliga organ som 
representerar det civila samhället, partner på miljöområdet, icke-statliga organisationer samt 
organ som ansvarar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män” i listan över partner. 
 
Insatser enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (artikel 11) 
 
Införandet av en proportionalitetsprincip har i stort sett välkomnats. Enligt denna princip skall 
administrativa arrangemang och kontrollåtgärder stå i proportion till hur stor del av resurserna 
som finansieras av gemenskapen för att minska överföringskostnader. Europaparlamentet 
reserverade sig i denna fråga med beaktande av att ”kommissionen bör bibehålla rätten att 
självständigt övervaka och kontrollera genomförandet av strukturella insatser samt deras 
överensstämmelse med gemenskapslagar och -målsättningar.” Parlamentet förbehöll sig dock 
rätten att ”slutgiltigt uttala sig först när det tagit del av förslagen till förordningar om 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden” (punkt 86). 
 
Några medlemsstater kräver nu att proportionalitetsprincipen skall förenklas och vidgas 
ytterligare. I praktiken skulle detta innebära en minskning av kommissionens 
”kontrollfunktioner”. 
 
Europaparlamentet har alltid ansett att förenklingen av sammanhållningspolitiken måste ha 
hög prioritet och att det måste bli enklare för företag, universitet och frivilligorganisationer att 
”delta i projekt utan att verksamheten i onödan störs av exempelvis byråkrati och 
utbetalningsrapporter” (punkt 88). Det finns dock en tunn skiljelinje mellan mindre reglering 
och ingen reglering alls. 
 
Europaparlamentet måste överväga hur man skall gå till väga för att få en korrekt balans. 
 
Additionalitet (artikel 13) 
 
Det råder ett brett samförstånd om att additionalitet bör förbli en nyckelprincip för 
sammanhållningspolitiken. I kommissionens förslag formuleras detta som att ”stödet från 
strukturfonderna får inte ersätta medlemsstaternas offentliga utgifter eller motsvarande”. 
Därför måste bidrag från EU ge ett mervärde till vad en medlemsstat i alla händelser redan 
planerade att spendera. 
 
Detta är uppenbarligen svårt att kontrollera. I detta avseende framhöll Europaparlamentet 
dock ”behovet av att fästa särskild uppmärksamhet vid hur behöriga nationella och regionala 
myndigheter uppfyller additionalitetsprincipen, eftersom gemenskapsanslagen bör 
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komplettera och inte ersätta de nationella anslagen. Kommissionen måste också förfoga över 
nödvändiga kontrollinstrument” (punkt 95). 
 
Därför måste kommissionens beslutsamhet att se till att denna princip respekteras, särskilt 
genom de nationella strategiska referensramarna, välkomnas. Det förefaller dock märkligt att 
översynen efter halva tiden skall begränsas till konvergensmålet och inte även gälla målet 
regional konkurrenskraft och sysselsättning. Det finns desto större anledning till detta 
eftersom syftet med detta mål är att främja en mera balanserad utveckling. 
 
Det har faktiskt även påpekats att denna uppfattning kan stå i strid med principen om 
likabehandling och att den kan vara diskriminerande gentemot de fattigaste medlemsstaterna. 
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män (artikel 14) 
 
Kommissionens förslag om jämställdhet mellan män och kvinnor och införlivandet av ett 
genusperspektiv är redan en vedertagen del av gemenskapens regelverk. Det har redan 
framförts många önskemål om att denna princip skall utsträckas till andra sociala grupper. 
Europaparlamentet har självt påpekat att ”missgynnade grupper borde integreras i samhället 
och hinder för funktionshindrade människor avskaffas” (punkt 19). 
 
Europaparlamentet måste därför noga överväga sådana önskemål. 
  
EU:s strategiska riktlinjer för sammanhållning (artiklarna 23–24) 
Nationella strategiska referensramar (artiklarna 25–26) 
 
Europaparlamentet har konsekvent sökt att uppnå bättre samordning med andra sektoriella 
politikområden och har, i detta sammanhang, erkänt att ”samstämmigheten och 
komplementariteten förbättras genom att regionpolitiken koncentreras till ett begränsat antal 
ämnesområden och genom att det finns en omfattande sammanhållningsstrategi” (punkt 74). I 
sin resolution understöder Europaparlamentet uttryckligen ”antagandet av ett allmänt 
europeiskt strategidokument för sammanhållningspolitik samt medlemsstaternas utarbetande 
av strategipolitiska dokument” (punkt 87). 
 
Som redan har diskuterats motsätter sig några medlemsstater en sådan gemenskapsorienterad 
strategi och skulle föredra en mer nationellt inriktad strategi. I denna fråga har 
Europaparlamentet intagit en konsekvent och orubblig ståndpunkt. I dess resolution sägs 
således att ”Europaparlamentet välkomnar kommissionens erkännande att europeisk 
regionalpolitik berör samtliga regioner och medlemsstater i EU och uttrycker därför sin 
tillfredsställelse över att en åternationalisering av sammanhållningspolitiken inte föreslagits” 
(punkt 4). 
 
Kommissionens förslag går inte längre när det anger de viktigaste inslagen i de strategiska 
riktlinjerna. Det kommer att vara nödvändigt att överväga om det skulle vara lämpligt att i 
denna förordning mera i detalj behandla hur de viktigaste sammanhållningsmålen skall 
uppnås eller om detta bör lämnas därhän tills de strategiska riktlinjerna skall antas. 
 
Det är hur som helst uppenbart att den process som planeras för antagande av dessa riktlinjer 
– samtyckesförfarandet enligt artikel 161 i EG-fördraget – inte tillfredsställer 
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Europaparlamentets krav på jämbördigt deltagande i lagstiftningsarbetet. Som 
Europaparlamentet har hävdat bör ”det europeiska strategidokumentet för sammanhållning 
[...] bli föremål för en gemenskapslagstiftning som inbegriper Europaparlamentets 
fullständiga deltagande i lagstiftningsarbetet i enlighet med artikel III-119 i utkastet till 
konstitution för Europa” (punkt 89). 
 
När det gäller de nationella strategiska referensramarna har det redan framförts en lång rad 
uppfattningar om den exakta balansen mellan de föreslagna strategiska och de operativa 
avsnitten och innehållet i dessa. I denna fråga torde Europaparlamentet vilja upprepa sin 
ståndpunkt att ”en sund förvaltning av strukturfonderna” måste vara det viktigaste (punkt 91). 

Strategisk uppföljning och årlig debatt (artiklarna 27–30) 
 
Kommissionens förslag om en årsrapport från medlemsstaterna, en årsrapport från 
kommissionen och en årlig granskning tycks inte ha vunnit anklang hos en majoritet av 
medlemsstaterna. Det tycks däremot finnas ett brett stöd för ett mellanrum på tre år. 
 
Europaparlamentet har redan svarat positivt på förslaget om ”en årlig översyn, som skall 
genomföras av EU-institutionerna i syfte att diskutera de framsteg som uppnåtts. Parlamentet 
föreslår att denna översyn skall utföras under Europeiska rådets vårmöte, efter samråd med 
parlamentet” (punkt 90). 
 
Utvärdering (artiklarna 45–47) 
 
När det gäller utvärdering hade Europaparlamentet särskilt uppmanat ”kommissionen att inför 
nästa programplaneringsperiod utveckla mer praktiska förfaranden för att kontrollera 
additionalitetsprincipen. Dessa förfaranden skall integreras i ramarna för programplanering, 
övervakning och utvärdering och skall kunna användas tillsammans med tillgänglig 
budgetrelaterad och statistisk information”. Det hade dessutom bett kommissionen ”att 
utforma specifika åtgärder, såsom sanktioner, för att säkra att denna princip respekteras” 
(punkt 97). 
 
Det framgår nu att kommissionens förslag, särskilt med avseende på utvärderingar på förhand, 
har mött betydande motstånd från medlemsstater som anser dem vara onödiga och 
betungande. Dessa medlemsstater är för ett bevarande av det nuvarande, mera flexibla, 
systemet. 
 
EU-reserv för kvalitet och resultat (artikel 48) 
 
Reserven för kvalitet och resultat utgör en viktig del av kommissionens förslag, som 
Europaparlamentet stödde i sin resolution som en mekanism för att belöna framsteg 
(punkt 96). 
 
De flesta medlemsstater tycks nu motsätta sig denna idé. Det är emellertid nödvändigt att 
bevara några positiva medel för att garantera fokuseringen på de olika målen.  
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Nationell reserv för oförutsedda utgifter (artikel 49) 
 
Europaparlamentet välkomnade uttryckligen ”inrättandet av nationella reserver som kan 
användas i oväntade sektoriella eller lokala krissituationer, under förutsättning att dessa 
fonder har verklig substans och inte endast är symboliska handlingar” (punkt 96). 
 
Det tycks nu finnas ett samförstånd bland medlemsstaterna om att dessa reserver bör vara 
frivilliga och att det skall stå den enskilda medlemsstaten fritt att avgöra om de önskar inrätta 
en sådan eller inte. 
 


