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Regional- og strukturpolitikken er et af EU's væsentligste politikområder. Dette gælder ikke 
kun med hensyn til de finansielle midler, men især også områdets betydning for den sociale, 
økonomiske og territoriale samhørighed i EU samt udviklingen af de i alt 268 regioner.

Mange steder står EU's regioner over for udfordringer, der i vid udstrækning er 
sammenlignelige. De skal eksempelvis forholde sig til globaliseringen og de dermed 
forbundne hurtigere samfundsmæssige omstruktureringer, muligheden for nye 
handelsforbindelser, følgerne af den tekniske revolution, udviklingen af et videnbaseret 
samfund, de demografiske ændringer og den tiltagende indvandring.  

Selv om et af målene i EU's strukturpolitik er at støtte regionerne i håndteringen af disse 
udfordringer, oplever potentielle ansøgere om anvendelse af EU's strukturmidler, at de er 
stillet over for store hindringer. Der er bl.a. tale om store bureaukratiske skranker, for 
omfattende regler, der er vanskelige at forstå, ugennemsigtige samfinansieringsregler, ringe 
muligheder for erfaringsudveksling blandt de projektansvarlige og ikke særligt gode 
muligheder for interregional koordinering.

En af metoderne til at overvinde disse hindringer består i at udvikle en samlet tilgang til 
interregional udveksling af bedste praksis (best practice), således at aktørerne i regionerne kan 
få glæde af hinandens erfaringer. Det er formålet med denne betænkning. I denne forbindelse 
rejser der sig dog både organisatoriske og indholdsmæssige spørgsmål. Et af de vigtigste 
består i at præcisere, hvad bedste praksis er. Begrebet bliver godt nok anvendt både hyppigt 
og på mange måder, men der mangler en klar og entydig definition.

Det er dog muligt at opstille visse faktorer for EU's regional- og strukturpolitik, der kan 
bruges til at identificere bedste praksis. Ordføreren anbefaler følgende punkter:

 projektets kvalitet

 sikring af partnerskabsprincippet

 foranstaltningernes bæredygtighed

 overholdelse af princippet om lige muligheder

 projektets innovativitet

 effektiviteten af anvendelsen af midlerne

 varighed fra projektets påbegyndelse til gennemførelse og

 mulighed for overførelse af projektet med henblik på gennemførelse i andre 

EU-regioner.

. 

Betænkningen vil dog koncentrere sig om nogle hovedpunkter med henblik på den 
indholdsmæssige mangfoldighed i EU's samhørighedspolitik Det drejer sig om følgende:  
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 forskning og udvikling/innovation

 miljøbeskyttelse - klimabeskyttelse - og bæredygtig energipolitik

 skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet

 livslang læring

 integreret byudvikling

 demografisk udvikling

 grænseoverskridende samarbejde

 offentlig-private partnerskaber.

På grundlag af projekter fra regionerne skal der ud over ovennævnte generelle faktorer 
identificeres specifikke faktorer for bedste praksis, der er tilpasset hovedtemaerne.

Foruden disse indholdsmæssige punkter vil betænkningen også omhandle organisatoriske 
anliggender. Dette sker især med henblik på de midler og foranstaltninger, som skal gøre det 
muligt at udveksle de identificerede bedste praksisser blandt aktørerne og gøre dem 
tilgængelige.

Betænkningen "Bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen 
af strukturfondene" vil indeholde konklusioner og anbefalinger til Kommissionen.
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