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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forvaltning og partnerskab på nationalt, regionalt og projektplan inden for 
regionalpolitik
(2008/2064(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til artikel 158 og 159 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab,

− der henviser til artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

− der henviser til den territoriale dagsorden, Leipzigcharteret og handlingsprogrammet for 
gennemførelsen af den territoriale dagsorden,

− der henviser til undersøgelsen fra temaafdelingen (struktur- og samhørighedspolitik) om 
styreformer og partnerskab inden for regionalpolitik (PE 397.245),

− der henviser til udtalelsen Udvalget om Regioner (COTER-...) og udtalelsen fra Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om styreformer og partnerskab,

− der henviser til den sonderende udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg med titlen "Pour une évolution équilibrée du milieu urbain: Défis et opportunités" 
("Mod en afbalanceret udvikling af bymiljøet: Udfordringer og muligheder"),

− der henviser til Kommissionens publikation "Praktisk guide til EU-støtte til forskning, 
udvikling og innovation,

− der henviser til anden fase af URBACT-programmet (2007-2013), et EU-program der har 
til hensigt at fremme udvekslingen af erfaringer mellem europæiske byer, og især de syv 
nye, tematiske netværk vedrørende forvaltningspraksis,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra 
Budgetkontroludvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at de praktiske løsninger, som borgerne forventer, hvad angår offentlige 
serviceydelser (såsom offentlig transport, drikkevand, socialt boligbyggeri etc.), kun kan 
opnås ved god forvaltning på to gensidigt supplerende niveauer: for det første via det 
institutionelle system, som muliggør fordelingen af kompetencer og budgetmidler mellem 
staten og de regionale og lokale myndigheder, og for det andet det system af 
partnerskaber, som samler de forskellige offentlige og private aktører, der er engagerede 
inden for samme interessesfære i et givent geografisk område,

B. der henviser til, at et bedre samarbejde mellem de parter, som er involveret i 
gennemførelsen af programmer, der er finansieret af midler fra struktur- og 
samhørighedsfondene, vil gøre det muligt at øge effektiviteten og virkningen af 
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samhørighedspolitikken,

C. der henviser til, at en integreret tilgang ikke kun skal tage de økonomiske, sociale og 
miljømæssige aspekter vedrørende territoriel udvikling i betragtning, men ligeledes 
varetage koordinationen af de forskellige, involverede aktørers interesser ved at tage 
hensyn til den territorielle egenart for således at kunne håndtere de lokale og regionale 
udfordringer,

D. der henviser til, at en bedre koordination af de forskellige, politiske tiltag og en vellykket 
forvaltning er afgørende for at fremme den bæredygtige udvikling af territorierne,

E. der henviser til, at den integrerede tilgang nu betragtes som uundværlig, og at det herefter 
gælder om den konkrete gennemførelse heraf,

F. der henviser til, at der bør organiseres et mere effektivt samspil mellem forskellige 
myndigheder og offentlige og private institutioner, dog uden nødvendigvis at overføre 
juridiske kompetencer og uden at skabe nye myndighedsorganer, men ved at øge de 
enkelte aktørers effektivitet gennem samarbejde,

G. der henviser til, at de regionale og lokale myndigheder bør inddrages så tidligt som 
muligt før forhandlingerne om fællesskabslovgivning, især hvad angår forhandlingerne 
vedrørende den nye lovpakke på samhørighedsområdet,

H. der henviser til, at begreberne oplandsområde og industriområde består i, at overvejelser 
på forvaltningsniveau inddrager konkrete områder af betydning for behandlingen af de 
grundlæggende spørgsmål vedrørende borgernes dagligliv (transport, offentlige 
serviceydelser, livskvalitet, beskæftigelse og lokaløkonomiske aktiviteter, social 
sikkerhed etc.),

I. der henviser til, at kendskab til projektledelse blandt de aktører, som er involveret i 
gennemførelsen af samhørighedspolitikken, er af afgørende betydning for forbedringen 
og udførelsen af forvaltningsarbejdet,

J. der henviser til, at erfaringen fra de vellykkede forsøg med nye forvaltningspraksisser bør 
udnyttes,

Forvaltning og fællesskabsfonde

1. anmoder Kommissionen, Rådet, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder 
om at sikre en bedre inddeling af de forskellige fællesskabsfonde (strukturfondene, 
fællesskabsprogrammet inden for forskning og udvikling, EU-fonde til udvikling af 
landområder etc.) beregnet til at fremme udviklingen af byer og regioner;

2. opfordrer de regionale og lokale myndigheder til at intensivere anvendelsen af den 
integrerede tilgang inden for den nuværende programmeringsperiode;

3. foreslår inden for rammerne af den fremtidige samhørighedspolitik at gøre den 
integrerede tilgang obligatorisk;
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4. foreslår at undersøge muligheden for at sammenlægge de forskellige EU-fonde inden for 
den fremtidige samhørighedspolitik 2014–2020, især EFRU, ESF og 
samhørighedsfondene, med henblik på at forenkle og effektivisere systemet;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med de regionale og lokale 
myndigheder straks at overveje tiltag til forenkling af samhørighedsfondenes 
anvendelsesprocedurer med henblik på at reducere den bureaukratiske arbejdsbyrde for 
de involverede aktører;

Forvaltning og partnerskab

6. opfordrer Kommissionen til at evaluere medlemsstaternes anvendelse af 
partnerskabsprincippet i forbindelse med udarbejdelsen af deres nationale strategiske 
referencerammer og operationelle programmer, og herunder opregne vellykkede og 
mislykkede forvaltningspraksisser;

7. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en vejledning i gennemførelse af partnerskaber, 
som respekterer de enkelte medlemsstaters institutionelle rammer;

8. konstaterer, at partnerskabsprocessen ikke kan fungere, hvis partnerne ikke har de 
nødvendige kompetencer og midler til rådighed, og anmoder forvaltningsmyndighederne 
om at bidrage til tilvejebringelsen af disse forudsætninger;

9. understreger forpligtelsen til at inddrage borgerne i programmeringen, og konstaterer, at 
offentlighedens deltagelse i den forberedende fase af de operationelle programmer for 
2007–2013 var utilstrækkelig, og opfordrer derfor Kommissionen til at fastlægge de gode 
praksisser med henblik på at forbedre borgernes deltagelse i den næste 
programmeringsperiode;

10. anmoder medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne om at sikre en bedre integration 
af partnerne i alle faser af programmeringen af strukturfondene, herunder i forbindelse 
med evaluering og med møderne for opfølgningsudvalgene for de operationelle 
programmer;

Forvaltning på flere niveauer

11. opfordrer medlemsstaterne til snarest at formulere konkrete tiltag vedrørende første 
handlingsprogram til gennemførelse af den territoriale dagsorden, især inden for 
rammerne af aktion 3.1, med det sigte at forbedre styringen på flere niveauer;

12. foreslår at den forvaltningsmæssige dimension indføjes i aktion 4.1 i 
handlingsprogrammet til gennemførelse af den territoriale dagsorden, som pålægger 
observationscentret for EU's fysiske og funktionelle udvikling (ORATE) at udvikle nye 
indikatorer for den territoriale samhørighed; 

13. opfordrer medlemsstaterne til at decentralisere gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken for dermed at tillade en velfungerende forvaltning på flere 
niveauer i henhold til subsidiaritetsprincippet, og opfordrer dem til at tage de nødvendige 
skridt vedrørende decentralisering;
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14. opfordrer medlemsstaterne til at uddelegere forvaltningen af strukturfondsmidlerne til de 
regionale og lokale myndigheder for således bedre at kunne inddrage dem i udarbejdelsen 
og gennemførelsen af de operationelle programmer, eller som minimum tildele dem 
omfattende midler, der vil gøre disse myndigheder i stand til at indgå i 
forvaltningsmekanismerne på flere niveauer;

Forvaltning og den territoriale dimension

15. kræver af medlemsstaterne, at de snarest muligt tilpasser deres nationale lovgivning til 
gennemførelsen af den europæiske gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), hvis de 
ikke allerede har gjort det;

16. opfordrer Kommissionen til, uden at ville rejse tvivl om anvendeligheden af NUTS 2-
niveauet, at overveje endnu mere hensigtsmæssige tilgange til gennemførelsen af reelle,
integrerede politikker for udvikling af lokalområder og projektrelaterede områder, nemlig 
tilgange med afsæt i:

 oplands- og industriområder, det vil sige byer og deres tilstødende landområder,

 områder med territoriel egenart, såsom bjergområder, og områder, der gennemkrydses 
af floder og kystområder;

Forvaltning og EU-institutionerne

17. glæder sig over den øgede anerkendelse af regionale og lokale myndigheder og styrkelsen 
af subsidiaritetsprincippet i Lissabontraktaten, og opfordrer EU-institutionerne til straks 
at overveje den konkrete betydning af denne udvikling;

18. konstaterer, at Rådet ikke har nedsat en særskilt enhed til varetagelse af 
samhørighedspolitikken for at sikre strategisk sammenhæng på dette politikområde, der 
udgør EU's største udgiftspost, og kræver, at medlemsstaterne afholder særskilte 
samlinger i Rådet for ministrene med ansvar for samhørighedspolitikken;  

19. glæder sig over, at der inden for Kommissionen er oprettet grupper på tværs af 
tjenestegrenene, såsom gruppen for byer og gruppen for den integrerede tilgang, og 
opfordrer Kommissionen til at udbygge dette tværgående samarbejdstiltag og til at holde 
Parlamentet jævnligt underrettet om udbyttet af disse gruppers arbejde;

20. forpligter sig til at gennemgå anvendelsen af Parlamentets interne reglement med henblik 
på at skabe tværgående samarbejde på de politikområder, der angår flere parlamentariske 
udvalg (midlertidige udvalg og andre), især hvad angår indsatsen hos Arbejdsgruppen om 
Reform af Parlamentet;

21. opfordrer Udvalget for Regionaludvikling til at intensivere bestræbelserne på at udvikle 
en forvaltningspraksis, både i kvantitativt og som kvalitativt henseende;

Redskaber til fremme af vellykket forvaltning
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22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte udviklingen af en politik for 
uddannelse i forvaltningspraksis med deltagelse af alle offentlige og private 
uddannelsesinstitutioner med henblik på at håndtere de udfordringer, EU står over for;

23. opfordrer de folkevalgte repræsentanter og embedsmændene på nationalt, regionalt og 
lokalt plan, der er involveret i forvaltningen af de operationelle programmer og 
samhørighedspolitikken, til at anvende programmernes finansielle ressourcer til teknisk 
assistance til at tilpasse sig en forvaltningspraksis, der er beregnet til disse programmer, 
især vedrørende projektstyring; 

24. mener, at EU-netværkerne til udveksling af gode praksisser bør udvide deres tiltag til at 
omfatte forvaltningspraksis og således bidrage til at gøre praksisserne mere operationelle; 

25. glæder sig over initiativet fra det franske formandskab om at udarbejde et indeks over 
bæredygtige og solidariske byer, og kræver, at dette indeks inkluderer 
forvaltningsdimensionen;

26. foreslår oprettelsen af et Erasmus-program for folkevalgte i lokale organer;

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

Behovet for forvaltningspraksis for at fremme den bæredygtige udvikling

For at sikre en vellykket regional udvikling er det ikke tilstrækkeligt at blive enige om, hvad 
der skal gøres. Det er også nødvendigt at etablere forvaltningsmekanismer for, hvordan det 
skal gøres.
Regional- og bypolitikkerne bør indgå i en integreret udviklingsstrategi. Der bør indrettes 
mekanismer, som kan forhindre forskellige politikker i at modarbejde hinanden. Det er kun 
muligt at fremme en bæredygtig, territoriel udvikling gennem en bedre forvaltningspraksis.
I praksis støder både udarbejdelsen og gennemførelsen af regionaludviklingsprojekter ofte på 
problemer i form af administrativ opdeling i den offentlige sektor (stat, region, kommune og 
andre), der hver især råder over deres egne beføjelser, budgetter og tidsplaner.  De 
geografiske og administrative inddelinger stemmer ikke nødvendigvis overens med det 
område, der har behov for en homogen løsning angående transport, uddannelse, social 
boligpolitik etc. Strukturerne bør altså svare til borgernes behov i en verden, der er 
karakteriseret ved stadig større gensidig afhængighed og en rivende udvikling.

EU's omformende indflydelse på forvaltningspraksis

EU har i betydelig grad ført til en udvikling af den bestående forvaltningspraksis i de 
forskellige medlemsstater. EU's politikker, og i særdeleshed samhørighedspolitikken, har 
iværksat en forandringsproces inden for offentlig styring: Fra et som oftest meget centraliseret 
og opdelt system (både hvad angår geografi og sektorer), har forvaltningspraksis udviklet sig 
til et stadig mere integreret system, der fungerer på mange niveauer.  

Under fuld hensyntagen til subsidiaritetsprincippet, hver medlemsstats institutionelle rammer 
og opdeling af beføjelser og til subsidiaritetsprincippet har EU's institutioner formået at 
stimulere en fornyelsesproces inden for forvaltningspraksis på alle planer:  EU-plan, nationalt, 
regionalt og lokalt plan.

Fællesskabsinitiativer, såsom Urban I og II i byområderne og Leader i landdistrikterne, har 
påvist systemets effektivitet. Systemet er blandt andet karakteriseret ved en integreret, 
territorielt orienteret tilgang på tværs af flere sektorer og baseret på bottom-up-princippet.
Dette indbefatter også et nært partnerskab med de lokale myndigheder og samfund. Systemet 
råder bl.a. over forskellige nyskabende redskaber til både at fremme den vedvarende 
oplæringsproces og til at varetage indslusningen.

Bedre forvaltning: fra ide til praktisk gennemførelse

EU-lovgivningen fremmer i stadigt højere grad konceptet om integreret tilgang, dvs. en 
dybere integration af alle de politikker, der har en territorial, økonomisk og social 
indvirkning. Dette koncept er affødt af behovet for at nedbryde skellene mellem de politiske 
og administrative strukturer.
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Den bliver fremover betragtet som en nødvendighed. Den optræder i en lang række tekster fra 
EU-institutionerne, og er især fremtrædende i forbindelse med samhørighedspolitikken. Det er 
blevet et ledemotiv, der skal effektivisere de EU-politiske tiltag. 
Den integrerede tilgang skal opfattes som et nødvendigt redskab til at kunne tage højde for 
de forskellige temaer, der knytter sig til et og samme projekt, mens forvaltningspraksis 
skal forstås som en gennemførelsesmekanisme.
Denne betænkning har til formål at stille en række konkrete forslag til forbedring af de 
eksisterende forvaltningspraksisser.  Der lægges især vægt på anvendelsen af 
partnerskabsprincippet, idet dette anses for et nøglebegreb inden for forvaltningen af 
samhørighedspolitikken.
De nye forvaltningsmetoder erstatter ikke de offentlige institutioner (EU-institutioner, 
nationale, regionale og lokale), der råder over beføjelser og budgetter, men de giver 
institutionerne mulighed for at iværksætte deres egne politikker i samråd med alle de aktører 
(offentlige og private), der berøres af det samme emne.

Forvaltning og fællesskabsfonde

Strukturfondenes struktur er som følge af de forskellige mål, kriterier for modtagelse af støtte 
og involverede aktører fortsat meget kompleks, men alle samhørighedsfondene, såvel som 
andre fællesskabsfonde, har det samme sigte, nemlig at fremme en bæredygtig udvikling af 
byerne og regionerne i EU.

Fondenes struktur og deres forvaltningspraksisser bør fungere således, at de finansielle 
instrumenter supplerer hinanden og kan koordineres på optimal vis. En sådan optimal 
koordination er kun mulig, såfremt strukturerne er enkle og gennemskuelige. De forskellige 
fondes struktur bør derfor være sammenhængende og gensidigt supplerende.

Forvaltning og partnerskab

Et centralt princip, der er specifikt for forvaltning af strukturfonde, er partnerskabsprincippet. 
Princippet om partnerskab har gjort forvaltningspraksis inden for samhørighedspolitikken 
mere gennemskuelig, åben og modtagelig for integrerede tilgange, men anvendelsen er i vid 
udstrækning fortsat utilstrækkelig. 
Undersøgelsen om "Styreformer og partnerskab inden for regionalpolitik", som Europa-
Parlamentets temaafdeling har bestilt, har understreget de forskelle og vanskeligheder, der 
præger anvendelsen af partnerskabsprincippet. Der findes således ikke en enkelt 
partnerskabsmodel, men 27 forskellige måder at anvende modellen på, alt efter 
medlemsstaternes individuelle institutionelle karakteristika. 
Et vellykket partnerskab vil i begyndelsen af processen kræve visse investeringer, men vil på 
længere sigt være en gevinst med hensyn til at spare tid og udgifter og øge effektiviteten.
Kommissionen bør under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet og de enkelte 
medlemsstaters institutionelle rammer analysere anvendelsen af partnerskabsprincippet i de 
forskellige regioner i medlemsstaterne. Med udgangspunkt i denne analyse bør der udarbejdes 
en vejledning, især til fremme og udbredelse af gode praksisser. 
Desuden anses det for nødvendigt via uddannelsespolitiske tiltag at styrke partnernes 
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kompetencer med henblik på at forberede dem på fuld deltagelse. 
Inddragelse af borgerne er et vigtigt element i partnerskabsprincippet. I forbindelse med 
forberedelserne til den igangværende programperiode var borgernes deltagelse i forløbet 
utilstrækkelig i størsteparten af regionerne. De nye metoder skal udvikles med dette mål for 
øje.

Forvaltning på flere niveauer

Styring på flere niveauer indebærer, at hvert politisk niveau – EU-plan, nationalt, regionalt og 
lokalt – råder over de rette beføjelser og den rette kapacitet til at bidrage til gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken. Anvendelsen af subsidiaritetsprincippet indebærer en vis grad af 
decentralisering i samhørighedspolitikken. 

Alle aktører, som er involveret i gennemførelsen af samhørighedspolitikken, bør indgå i et tæt 
samarbejde inden for rammerne af de forskellige administrative og institutionelle strukturer. 
Hvorvidt samarbejdet mellem disse aktører bliver vellykket eller mislykket afhænger i ringe 
grad af det institutionelle system. Hvad gennemførelsen af et projekt angår, så kan et givent 
system lige så vel føre til gode som dårlige resultater. Det er vigtigt at foretage yderligere 
undersøgelser af faktorerne for succes og fiasko, uafhængigt af medlemsstaternes 
institutionelle strukturer. Handlingsprogrammet til gennemførelse af den territoriale 
dagsorden eller det nye ORATE-program vil i denne forbindelse integrere de forskellige 
forvaltningselementer.

Forvaltning og den territoriale dimension

Den territoriale dimension er i stadig større grad i centrum for overvejelserne i forbindelse 
med samhørighedspolitikken. Med Lissabontraktaten er den territoriale samhørighed blevet 
gjort til en EU-målsætning på linie med den økonomiske og sociale samhørighed. 
Kommissionen vil i det kommende efterår udgive en grønbog om den territoriale 
samhørighed, og vil i dette perspektiv vise spørgsmålet om forvaltningspraksis særlig 
opmærksomhed.

Indarbejdelsen af den territoriale dimension i samhørighedspolitikken indebærer også, at der 
gøres overvejelser om det rette territoriale niveau for indsatsen. De nyudviklede begreber, 
såsom oplands- og industriområder, er værd at analysere nærmere. 

Den europæisk gruppe for territorialt samarbejde er et velegnet redskab til indretning af en 
grænseoverskridende, tværnational forvaltningspraksis, men dette redskab er endnu ikke 
blevet tilstrækkeligt anvendt, hvilket skyldes manglende tilpasning af lovgivningen i 
medlemsstaterne eller ligefrem manglende, politisk vilje.

Forvaltning og EU-institutionerne

Fællesskabets institutioner bør også tilpasse deres egne organisationsstrukturer med henblik 
på effektivisering, ved anvendelse af principperne om den integrerede tilgang. 
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Den nuværende adskillelse – inden for Parlamentet mellem de forskellige udvalg og inden for 
Kommissionen mellem de forskellige generaldirektorater – er en hindring for at kunne løse en 
lang række spørgsmål, der spænder over flere politikområder.

Således har for eksempel transportområdet også betydning for spørgsmål om forurening, 
ophævelsen af sociale skel, urbanisering etc., spørgsmål som hører ind under flere forskellige 
parlamentariske udvalgs og generaldirektoraters kompetenceområde.

Endvidere gør størrelsen af strukturfondenes budgetpost (36 % af EU's budget) det 
hensigtsmæssigt, at Rådet retter en særlig opmærksomhed mod dette politikområde.

Redskaber til fremme af vellykket forvaltning

For at gøre styreformerne operationelle er det nødvendigt at anvende projektstyring som 
redskab. Projektstyring er baseret på en række enkle regler. Dette redskab bruges i øjeblikket 
først og fremmest i erhvervslivet. Det tillader ikke blot en virksomhed at skabe et nyt produkt 
under mere og mere komplekse forhold, men kan også anvendes til at gennemføre projekter, 
der finansieres af strukturfondene. Det er et redskab, der organiserer samspillet mellem de 
forskellige, involverede aktører, og som derved kan gøre den integrerede tilgang operationel.
De nye metoder inden for forvaltning, såsom projektstyring, bør endvidere fremmes og 
udbredes. Et forløb af løbende efter- og videreuddannelse bør således iværksættes og være 
henvendt til de mange involverede aktører, især de folkevalgte repræsentanter og 
embedsmændene i de nationale, regionale og lokale administrationer.
Desuden vil oprettelsen af et Erasmusprogram for lokalpolitikere udgøre endnu en metode, 
hvormed der kan bidrages til udvekslingen af gode praksisser inden for forvaltningspraksis.
Endelig skal de tematiske netværk i EU-regi intensivere deres indsats, hvad angår 
forvaltningspraksis, for dermed at medvirke til at gøre dem mere operationelle.

Konklusion

Forvaltningspraksis, og især partnerskabsprincippet, anerkendes i dag som en essentiel faktor 
til bestemmelse af effektiviteten ved anvendelse af strukturfondene. Der er udviklet en lang 
række koncepter på dette område, men de er ofte ikke særlig operationelle eller bliver ikke 
anvendt i konkrete sammenhænge.

Det er velkendt, at EU er en yderst effektiv kraft i forbindelse med omformning af
forvaltningspraksis. Ved at realisere disse forslag vil EU kunne anvende sin omformende 
kapacitet under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet, og dermed fremme den bæredygtige 
territoriale udvikling.
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