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Regional- och strukturpolitiken hör till de viktigaste politiska områdena i EU. Inte enbart med 
tanke på de finansiella medlen, utan framför allt på grund av dess betydelse för den 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU och för utvecklingen i de 
sammanlagt 268 regionerna. 

På många håll står EU:s regioner i stor utsträckning inför likartade utmaningar. Till dessa hör 
hantering av globaliseringen med dess ekonomiska omstruktureringar som sker i allt snabbare 
takt, nya handelskontakter, följderna av den tekniska revolutionen, utvecklingen av 
kunskapsbaserad ekonomi, den demografiska förändringen och den ökande immigrationen.  

Trots att målet med EU:s strukturpolitik är att regionerna ska få hjälp att hantera dessa 
utmaningar så står potentiella sökande inför stora svårigheter när det gäller utnyttjande av 
EU:s strukturmedel. Det handlar bland annat om stora byråkratiska hinder, en alltför 
omfattande och svårbegriplig lagstiftning, samfinansieringsregler utan insyn, små chanser till 
erfarenhetsutbyte mellan de projektansvariga, och i stort sett inga möjligheter till interregional 
samordning. 

Ett sätt att övervinna dessa svårigheter är att göra ett samordnat försök till interregionalt 
utbyte av bästa praxis, så att aktörer i regionerna kan använda sig av andras erfarenheter. Det 
är målet med denna rapport. I detta sammanhang ställs emellertid både organisatoriska och 
innehållsmässiga frågor. En av de viktigaste frågorna är att klargöra vad bästa praxis innebär. 
Förvisso används begreppet ofta inom många områden, men det saknas en klar och entydig 
definition av det.   

Trots detta är det möjligt att ställa upp vissa faktorer för EU:s regional- och strukturpolitik i 
syfte att identifiera bästa praxis. Föredraganden rekommenderar följande punkter: 

 Projektets kvalitet. 

 Garanterad tillämpning av principen om partnerskap. 

 Åtgärdernas hållbarhet.

 Hänsyn till lika möjligheter.

 Projektets innovationsgrad. 

 Effektivitet i användning av medel. 

 Tidseffektivitet fram till projektets genomförande.

 Möjlighet till genomförande av projektet även i andra EU-regioner. 
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Med hänsyn till den innehållsliga mångfalden i EU:s sammanhållningspolitik kommer 
rapporten att koncentreras på vissa centrala punkter. Det handlar om:

 Forskning och utveckling/innovation.

 Miljöskydd, klimatskydd och hållbar energipolitik.

 Skapande av högkvalitativa arbetstillfällen.

 Livslångt lärande.

 Integrerad stadsutveckling. 

 Demografisk förändring.

 Gränsöverskridande samarbete.

 Offentlig-privata partnerskap.

Utöver ovan angivna allmänna faktorer ska på grundval av projekt från regionerna även 
särskilda faktorer identifieras som anpassats till de centrala kriterierna för bästa praxis. 

Vid sidan av dessa innehållsliga punkter kommer även organisatoriska frågor att behandlas i 
betänkandet. Detta framför allt med avseende på de medel och åtgärder som gör att 
identifierad bästa praxis ska kunna utbytas mellan aktörerna i regionerna respektive göras 
tillgängliga för dem. 

Betänkandet om bästa praxis när det gäller regionalpolitik och hinder för användning av 
strukturfonderna kommer att innehålla slutsatser och rekommendationer till kommissionen. 
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