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Behovet av förvaltning för att föra den hållbara utvecklingen framåt

För att lyckas med den regionala utvecklingen räcker det inte med att komma överens om vad 
man ska göra. Man måste också fastställa mekanismer för hur det ska göras, dvs. för 
förvaltningen.
Politiken på regional och urban nivå måste ingå i en integrerad utvecklingsstrategi. Det måste 
införas mekanismer som gör det möjligt att förhindra att politiken på olika områden 
motverkar varandra. Det går bara att göra framsteg med den hållbara utvecklingen genom att 
förbättra förvaltningen.
Den undersökning som beställdes av Europaparlamentets utredningsavdelning för förvaltning 
och partnerskap inom regionalpolitiken visade på skillnader och problem i tillämpningen av 
partnerskapsprincipen. Det finns i själva verket ingen enhetlig partnerskapsmodell, utan 
27 olika metoder för att tillämpa den med hänsyn till de institutionella egenskaperna hos varje 
medlemsstat. Ett lyckat partnerskap kräver vissa investeringar när processen inleds men lönar 
sig sedan i fråga om tid, pengar och effektivitet.
Ute på fältet krockar ofta utformningen och genomförandet av den regionala utvecklingen 
med konstlade uppdelningar mellan sektorer eller administrativa och politiska enheter. 
Strukturerna motsvarar i allt mindre grad medborgarnas behov i en värld där det ömsesidiga 
beroendet ökar allt mer.
Nedan följer några exempel på blockeringar som bör lösas genom förvaltningen:

 Offentliga organisationer (EU, stat, region, kommun, m.m.) har egna befogenheter, 
budgetar, strategiska val, tidsplaner. Hur ska man skapa samstämmighet i gemensamma 
frågor?

 På varje nivå fastställs sektoriella strategier: transport, utbildning, sociala frågor, kultur,
bostäder, energi osv. Kan beslutsfattarna förutse konsekvenserna för andra 
politikområden?

 Inom ett och samma territorium (t.ex. kommun eller region) förordas en integrerad 
strategi i EU:s bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). 
Fungerar det så i verkligheten? Hur går det med utnyttjandet av andra EU-fonder, som 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), 
Europeiska socialfonden (ESF) och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling 
inom samma territorium?

 Vilka arbetsmetoder används regelmässigt av tjänsteavdelningarna vid institutionerna 
(såväl vid Europeiska kommissionens generaldirektorat som vid lokala myndigheter och 
ministerier och tjänsteavdelningar vid de regionala myndigheterna) för att garantera den 
övergripande funktionen?

 Inom vissa EU-medlemsstater behöver decentraliseringen kompletteras för att regionala
och lokala frågor ska kunna behandlas bättre.

Från konceptet med den integrerade strategin till förvaltningsverktyg

Konceptet med den integrerade strategin, dvs. att alla politikområden som har territoriella, 
ekonomiska och sociala konsekvenser ska integreras mer, främjas allt mer i 
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EU-lagstiftningen. Detta koncept har uppstått ur behovet av att undanröja de vattentäta 
skotten.
Det anses nu vara nödvändigt och återfinns i många texter från EU-institutionerna, särskilt i 
samband med sammanhållningspolitiken. Det har blivit ett ledmotiv för att effektivisera 
EU:s politik. Men hur går man från ett koncept till konkret handling?
Om den integrerade strategin betraktas som ett behov av att ta hänsyn till de olika 
tematiska områden som är förknippade med ett och samma projekt är förvaltning den 
metod som måste användas för att förverkliga detta. Förvaltningen är metoden för att 
fastställa samarbets- och beslutsformer
 för ett gemensamt ämne,
 mellan olika offentliga och privata aktörer,
 mellan olika territoriella enheter,
 mellan olika offentliga politikområden.

För att förvaltningen ska fungera i praktiken måste man använda verktyget projektledning. 
Projektledning bygger på vissa regler som ofta är mycket enkla. Verktyget kommer främst 
från näringslivet och gör det inte bara möjligt för ett företag att skapa en ny produkt i en allt 
mer komplex miljö, utan är lika användbart för att nå framgång med projekt som finansieras 
genom strukturfonderna. Det är ett verktyg för att organisera samspelet mellan olika berörda 
aktörer och gör det alltså möjligt att genomföra den integrerade strategin i praktiken.

Nya förvaltningsformer har redan införts av EU

Exempel:

 Gemenskapsinitiativ som URBAN I och II i tätortsområden och LEADER i 
landsbygdsområden har visat systemets prestanda.

 Europeiska kommissionen har inrättat en arbetsgrupp för tätortsfrågor där 
tolv generaldirektorat ingår, under samordning av GD REGIO.

 URBACT har inneburit att antalet nätverk där förvaltningen sker genom projektledning 
har flerdubblats. Och sedan maj 2008 har sju nätverk ägnats särskilt åt förvaltning.

 I artikel 11 i den allmänna strukturfondsförordningen krävs att partnerskapsprincipen 
ska tillämpas, dvs. att det civila samhället och socioekonomiska aktörer ska rådfrågas 
och delta i utformningen och genomförandet av operativa program.

 Medlemsstaterna har kommit överens om den territoriella agendan, som är ett strategiskt 
dokument för att öka hänsynen till den territoriella dimensionen i den nationella 
politiken och i EU-politiken. En handlingslinje i det första programmet för att 
genomföra den territoriella agendan, som innehåller ett flertal åtgärder, ägnas helt och 
hållet åt att förstärka den territoriella förvaltningen på flera nivåer. För att ta större 
hänsyn till den offentliga politikens territoriella konsekvenser och kontrollera dem bättre
är det nödvändigt att skapa ett så gott samspel som möjligt mellan olika territoriella 
enheter.

 Införandet av europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS) (där 
det första exemplet är Eurométropole de Lille-Tournai-Courtrai i januari 2008) innebär 
också användning av en ny förvaltningsform.
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 Inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling (stödåtgärd) 
har Europeiska kommissionen lanserat SOCIAL POLIS – en social plattform för social 
sammanhållning i städer.

 Europeiska kommissionen kommer att ta upp förvaltning i sin kommande grönbok om 
territoriell sammanhållning.

 Slutligen krävs det också i den del av Lissabonfördraget som handlar om territoriell
sammanhållning att förvaltningsfrågan ska uppmärksammas särskilt.

FÖRSLAG

Inledning
De nya förvaltningsmetoderna ersätter inte de offentliga institutioner (på europeisk, nationell, 
regional och lokal nivå) som har befogenheter och budgetar, utan ger dessa institutioner 
möjlighet att genomföra sin egen politik i samklang med alla aktörer (offentliga och privata) 
som påverkas av en fråga.

Vi måste alltså välja ut och tillämpa de åtgärder som gör det möjligt att utveckla dessa nya 
förvaltningsmetoder kvalitativt och kvantitativt.

Förvaltning och EU-fonder
 Hur kan förvaltningen i genomförandet av strukturfonderna förbättras så att de 

operativa programmen för 2007–2013 blir så effektiva som möjligt?
 Vilka förvaltningsåtgärder kan Europeiska kommissionen ta initiativ till för att knyta 

samman de olika gemenskapsfonderna (strukturfonderna, ramprogrammet för 
forskning och utveckling, fiskerifonden, EJFLU osv.)?

 Bör vi slå samman sammanhållningsfonden och Eruf med andra fonder i den 
kommande sammanhållningspolitiken efter 2013?

 Bör vi från och med 2014 införa förordningar som gör det obligatoriskt att tillämpa 
den integrerade strategin och använda förvaltningsverktyg för att få tillgång till 
EU-finansiering (med respekt för subsidiaritetsprincipen)?

Förslag till utveckling av förvaltningen inom offentliga organisationer

 Kan Europeiska kommissionen utarbeta riktlinjer för att genomföra en förvaltning 
som respekterar medlemsstaternas institutionella ram?

 Måste de regionala myndigheternas ansvarsområden definieras närmare med hänsyn 
till artikel 274 i Lissabonfördraget, där det föreskrivs att ansvaret för att genomföra 
programmen ska decentraliseras till regional nivå?

 Behöver det inrättas en formell konstellation i rådet med ansvar för territoriell 
utveckling för att föra sammanhållningspolitiken och den territoriella dimensionen 
framåt?



DT\727694SV.doc 5/6 PE407.823v01-00

SV

 Hur kan Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna uppmuntra utvecklingen av en verklig förvaltning av projekt mellan 
landsbygd och tätorter samt i förortsområden?

 Hur kan EU-institutionerna främja användningen av europeiska grupperingar för 
gränsöverskridande samarbete (EGGS) som gränsöverskridande förvaltningsinstrument,
och vilka verktyg bör användas för att garantera framgång?

 Hur ska vi uppmuntra till att åtgärder vidtas i fråga om förvaltningen av det första 
genomförandeprogrammet för den territoriella agenda som antogs vid rådets möte på 
Azorerna den 23 november 2007?

 Hur behöver Europaparlamentets arbetsordning anpassas för att möjliggöra ett 
gränsöverskridande arbete i ämnen som berör flera parlamentsutskott genom att ge en 
tillfällig arbetsgrupp ansvar för uppgiften (t.ex. på samma sätt som det tillfälliga 
utskottet för budgetramen)?

Indikatorer och resultatmått för de nya förvaltningsmetoderna
 Hur kan Europeiska kommissionen tillsammans med de berörda aktörerna utveckla

indikatorer för genomförandet av förvaltningen?
 Hur kan vi använda det nya programmet ORATE för att arbeta med 

förvaltningsindikatorer?

 Inom ramen för det franska ordförandeskapet för EU kommer ett förslag om att skapa en 
märkning för hållbara städer att lanseras, och ett referenssystem för hållbara städer ska 
utarbetas. Hur kan vi se till att förvaltningsdimensionen ingår i begreppet hållbar stad
och alltså ingår i referenssystemet för en hållbar stad?

 Hur kan vi tillämpa partnerskapsprincipen i utvärderingsfasen? 

 I vilken utsträckning kan förfarandet för efterhandsgranskning i högre grad inriktas på 
projektens konsekvenser?

 Vilka mekanismer kan införas för att göra ett kvalitetsurval av partner inom ramen för 
tillämpningen av partnerskapsprincipen?

 I vilken utsträckning kan efterhandsgranskningen i högre grad inriktas på projektets 
kvalitativa aspekter?

 Hur kan vi främja införandet av obligatoriska förfaranden för konsekvensbedömning av 
projekt?

Förklara – övertyga – utforma – sprida goda förvaltningsmetoder
 Vilka ytterligare åtgärder är tänkbara för att utveckla spridningen av goda 

förvaltningsmetoder?

 I vilken utsträckning skulle de befintliga europeiska nätverken kunna utveckla sina 
förvaltningsinsatser och på så sätt bidra till att göra förvaltningsmetoderna mer 
operativa?

 Hur kan vi utnyttja de många befintliga nätverken mellan städer och regioner för att 
sprida projektledningskunskaperna?
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 Hur kan vi motivera folkvalda och tjänstemän inom den offentliga förvaltningen att 
utnyttja de ekonomiska resurserna för tekniskt stöd för utbildning i förvaltning och 
särskilt projektledning?

 Går det att ge universitet och andra institut för högre eller teknisk utbildning en mer 
strukturerad roll i förvaltningsutvecklingen?

 Vilken roll kan Regionkommittén spela för att främja nya förvaltningsmetoder?
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