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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om bedste praksis på det regionalpolitiske område og hindringer for anvendelsen af 
strukturfondene
(2008/2061(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 
2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 158 og artikel 159,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. 
marts 2000, 

– der henviser til den femte situationsrapport om økonomisk og social samhørighed –
Vækst i regionerne, vækst i Europa (KOM(2008)0371),

– der henviser til Grønbog om territorial samhørighed – Territorial forskelligartethed skal 
være en styrke (KOM(2008)0616),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Regioner for økonomisk forandring" 
(KOM(2006)0675),

– der henviser til undersøgelsen fra Parlamentets temaafdeling om struktur- og
samhørighedspolitik med titlen "God praksis inden for det regionalpolitiske område og 
hindringer for anvendelsen af strukturfondene",

– der henviser til den offentlige høring, som Regionaludviklingsudvalget i Europa-
Parlamentet afholdt den 17. juli 2008,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A6-0000/2009),

A. der henviser til, at samhørighedspolitikken er et af EU's væsentligste politikområder, 
hvilket ikke kun gælder med hensyn til de finansielle midler, men især også områdets 
betydning for den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed i EU samt udviklingen 
i de i alt 268 regioner,

                                               
1 EUT L 239 af 1.9.2006, s. 248.
2 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1.
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B. der henviser til, at EU's regioner står over for udfordringer, der i vid udstrækning er 
sammenlignelige, såsom 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,

C. der henviser til, at det trods udfordringerne ikke er muligt at udnytte 
samhørighedspolitikkens fulde potentiale, eftersom potentielle ansøgere om anvendelse af 
EU's strukturmidler er stillet over for store hindringer, såsom

store bureaukratiske skranker
– for omfattende regler, der er vanskelige at forstå
– uigennemsigtige samfinansieringsregler
– ringe muligheder for erfaringsudveksling blandt de projektansvarlige 
– få muligheder for interregional koordinering,

D. der henviser til, at mange af de eksisterende misforhold inden for samhørighedspolitikken 
skyldes disse hindringer,

Fjernelse af hindringer 
1. opfordrer Kommissionen til at fjerne de nævnte hindringer og

– fastsætte langsigtede evalueringskriterier for projekter, der samfinansieres af EU's 
strukturmidler

– undlade at evaluere projekterne efter de kriterier, som gælder for andre projekter, men 
derimod udarbejde specifikke kriterier, som er tilpasset innovative projekter, og som i 
realiteten tillader en højere fejlprocent

– reducere den maksimale opbevaringstid for projektdokumentationen fra de nuværende 
ti år til tre år med henblik på Kommissionens kontrol

– udvide ydelsen af støtte i form af faste beløb til tekniske hjælpemidler i forbindelse 
med ESF-projekter til også at omfatte projekter, som samfinansieres af Den 
Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU);

2. henstiller til Kommissionen, at den derudover udvikler en samlet tilgang til interregional 
udveksling af bedste praksis-metoder (best practice), således at aktørerne inden for 
samhørighedspolitikken kan få glæde af hinandens erfaringer;

Generelle og temaspecifikke kriterier til identificering af bedste praksis
3. anerkender tiltagene inden for initiativet "Regioner for økonomisk forandring" til dels at 

uddele og offentliggøre den årlige RegioStar-pris, som hædrer bedste praksis, og dels 
etablere en hjemmeside for "bedste praksis";

4. kritiserer den manglende gennemsigtighed i Kommissionens objektive grundlag for 
formidlingen af bedste praksis; 

5. opfordrer på grund af en alsidig anvendelse af begrebet bedste praksis og de ofte parallelt 
brugte begreber "god praksis" eller "succeshistorier" Kommissionen til at udarbejde en 
liste over kriterier, som er skræddersyet til samhørighedspolitikken, og som kan anvendes 
til at definere bedste praksis i forbindelse med andre projekter;

6. anbefaler Kommissionen at anvende følgende punkter til at identificere bedste praksis: 
– projektets kvalitet 
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– sikring af partnerskabsprincippet  
– foranstaltningens bæredygtighed
– overholdelse af princippet om lige muligheder
– projektets innovativitet 
– effektiviteten af midlernes anvendelse  
– projektets varighed frem til dets gennemførelse påbegyndes
– tids- og planmæssig gennemførelse af projektet
– væsentlig impulskraft for regionen eller for EU som helhed
– muligheden for overførsel af projektet med henblik på gennemførelse i andre EU-

regioner;

7. anbefaler på grundlag af en analyse af talrige projekter fra adskillige EU-regioner for så 
vidt angår samhørighedspolitikkens områder, der er af særlig betydning for 
videreudviklingen af både de enkelte regioner og EU som helhed, og som er kendetegnet 
ved deres meget forskelligartede gennemførelse, at der anvendes supplerende faktorer til 
identificering af bedste praksis;

8. anbefaler, at der tages hensyn til følgende faktorer i forbindelse med "Forskning og 
udvikling/innovation":

– investering i betydningsfulde projekter af høj kvalitet inden for videnskab og 
forskning

– tæt forbindelse mellem økonomi og videnskab 
– tæt forbindelse mellem videnskabelige institutter og forskningsinstitutter
– videreudvikling og/eller nyudvikling af nye teknologier;

9. anbefaler, at der tages hensyn til følgende faktorer i forbindelse med "Miljøbeskyttelse, 
klimabeskyttelse og bæredygtig energipolitik":

– beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med særligt sårbare zoner, som er tilpasset 
den pågældende zone (sensibilitet)

– beskyttelse og effektiv udnyttelse af knappe råstoffer 
– ansvarlig omgang med råstoffer
– forbedring af energieffektiviteten i særdeleshed 
– reducering af energiforbruget i særdeleshed
– forøgelse af andelen af vedvarende energi
– foranstaltninger til nedsættelse af CO2-emissioner
– metoder og/eller procedurer til ressourceskånsom omgang med knappe eller truede 

råstoffer; 

10. anbefaler, at der tages hensyn til følgende faktorer i forbindelse med "Skabelse af 
arbejdspladser af høj kvalitet":
– forbedring af arbejdsforholdene
– skabelse af fremtidsorienterede arbejdspladser 
– produktivitetsstigning
– højnelse af konkurrenceevnen
– skabelse af arbejdspladser, der ikke er geografisk afhængige 
– anvendelse af moderne informations- og kommunikationsmedier;

11. anbefaler, at der tages hensyn til følgende faktorer i forbindelse med "Livslang læring": 
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– kvalitetsforbedring af uddannelsesvilkårene og en kvantitativ øgning af 
uddannelsesudbudet, navnlig med hensyn til mulighederne for de særligt ugunstigt 
stillede eller mest udsatte befolkningsgrupper 

– tæt forbindelse mellem almen og faglig uddannelse  
– erhvervsuddannelsesprojekter, som er tilpasset kravene både med hensyn til kvalitet 

og kvantitet 
– indførelse og anvendelse af moderne teknologier og fremgangsmåder
– skabelse og bevarelse af viljen til at gennemgå en erhvervsuddannelse 
– øget deltagelse i videreuddannelse;

12. anbefaler, at der tages hensyn til følgende faktorer i forbindelse med "Integreret 
byudvikling":
– større forenelighed mellem den offentlige personnærtrafik, fodgængere og biltrafikken
– fremme af virksomheders investeringer, forbedring og opretholdelse af beskæftigelsen 

samt forbedring af det sociale liv 
– sanering af brakarealer i byområder 
– højnelse af opholdskvaliteten i byerne;

13. anbefaler, at der tages hensyn til følgende faktorer i forbindelse med den "Demografiske 
udvikling":

– adgang til tjenesteydelser, uanset hvor man befinder sig 
– foranstaltninger til at øge tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft
– foranstaltninger til at øge erhvervsfrekvensen for ældre arbejdstagere;

14. anbefaler, at der tages hensyn til følgende faktorer i forbindelse med 
"Grænseoverskridende samarbejde":
– kvalitativ og kvantitativ udvidelse af grænseoverskridende kontakter 
– etablering af varige netværk henholdsvis langfristede samarbejdsaftaler
– harmonisering af forskellige systemer og procedurer 
– inddragelse af nye samarbejdspartnere
– økonomisk uafhængighed
– varig grænseoverskridende videnformidling og -udveksling
– fælles udvikling af partnerregionernes potentiale 
– infrastrukturel forbindelse mellem partnerregioner;

15. anbefaler, at der tages hensyn til følgende faktorer i forbindelse med "Offentlig-private 
partnerskaber": 
– kvalitativ forbedring af projektets gennemførelse
– fremme af projektgennemførelsen;

16. opfordrer Kommissionen til med henblik på den fremtidige anvendelse af begreberne 
"bedste praksis", "god praksis" og "succeshistorier" ved hjælp af og i overensstemmelse 
med disse faktorer at udarbejde en klar og gennemsigtig underopdeling eller graduering 
for udvælgelseskriterierne for projektet;

Udveksling af bedste praksis
17. opfordrer Kommissionen til at tilrettelægge udvekslingen af bedste praksis ved hjælp af 

et af Kommissionen koordineret regionsnetværk;

18. anbefaler Kommissionen inden for rammerne af den nuværende forvaltning at etablere en 
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tilsvarende myndighed inden for Generaldirektoratet for Regionalpolitik, som – med det 
formål at sikre en langfristet, kontinuerlig, pålidelig og succesrig udveksling af bedste 
praksis inden for samhørighedspolitikken – i samarbejde med regionsnetværket skal 
forestå evalueringen, indsamlingen og udvekslingen af bedste praksis og til stadighed 
fungere som en samtalepartner for så vidt angår både udbud og efterspørgsel;

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

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.

Hindringer i forbindelse med gennemførelsen af strukturfondene 
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, alt for 
omfattende og vanskeligt forståelige regler, der kun gælder på kort- eller mellemlang sigt, 
samt uigennemsigtige samfinansieringsbestemmelser. 

Af hensyn til bureaukratiet skal projektansvarlige for øjeblikket opbevare 
projektdokumenterne i ti år fra projektets afslutning med henblik på kontroller, som i givet 
fald foretages af Kommissionen. Denne regel indebærer en alt for stor bureaukratisk 
belastning navnlig i forbindelse med mindre projekter. Med henblik på at mindske og afskaffe 
dette bureaukrati kræver Europa-Parlamentet, at dette tidsrum nedsættes til tre år.
Ud over disse bureaukratiske hindringer står projektansøgerne også over for et væsentligt 
problem med hensyn til det tekniske udstyr, som er af stor betydning for gennemførelsen af 
projektet. Mens der ydes støtte i form af et fast beløb til tekniske hjælpemidler i forbindelse 
med projekter, der samfinansieres af ESF, så gælder dette ikke for projekter, som finansieres 
af EFRU. På denne baggrund opfordrer Europa-Parlamentet Kommissionen til også at yde 
støtte i form af et fast beløb til tekniske hjælpemidler i forbindelse med projekter, der 
samfinansieres af EFRU.

Dertil kommer, at Kommissionens projektevalueringskriterier ikke er fastsat på lang sigt. 
Europa-Parlamentet opfordrer som følge af den dermed forbundne usikkerhed hos de 
projektansvarlige Kommissionen til at fastsætte evalueringskriterierne på lang sigt og 
evaluere projekterne efter de kriterier, som var gældende ved projektets gennemførelse. 
Kommissionens evalueringskriterier udgør imidlertid også til stadighed et væsentligt problem 
i forbindelse med innovative projekter. Dette skyldes, at der anvendes de samme 
evalueringskriterier ved innovative projekter som ved andre projekter. Der tages således ikke 
højde for, at innovative projekter i sagens natur indebærer en øget risiko for, at der begås fejl, 
eller projektet endda mislykkes i forhold til andre projekter. Europa-Parlamentet anbefaler 
frem for alt også henset til Lissabonmålene, der skal gøre EU til det mest innovative 
vidensamfund i verden, at der indrømmes disses projekter en større fejlmargen.  I modsat fald 
risikerer man at kvæle ethvert innovativt tiltag, hvilket ville være helt i modstrid med 
Lissabonmålene og betydningen af EU's samhørighedspolitik.
En anden hindring for en effektiv anvendelse af strukturmidlerne skyldes initiativtagernes 
nuværende ringe muligheder for at udveksle erfaringer og de utilstrækkelige muligheder for 
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så vidt angår interregional koordinering. Fjernelsen af disse hindringer for de 
projektansvarlige og for regionerne ville allerede på kort sigt have en direkte positiv effekt i 
forbindelse med overvindelsen af de bureaukratiske hindringer, forståelsen af de eksisterende 
regler eller de uigennemsigtige samfinansieringsbestemmelser.

Bedste praksis - Metode til fjernelse af de eksisterende hindringer 

En af metoderne til at overvinde disse hindringer og de ofte dermed forbundne misforhold i 
forbindelse med anvendelsen af EU's samhørighedsfondsmidler består i at udvikle en samlet 
tilgang til interregional udveksling af bedste praksis, således at aktørerne i regionerne kan få 
glæde af hinandens erfaringer. Dette er formålet med denne betænkning. I denne forbindelse 
rejser der sig dog spørgsmål af både organisatorisk og indholdsmæssig art. Et af de vigtigste 
spørgsmål består i at præcisere, hvad bedste praksis er. Begrebet bliver ganske vist anvendt 
både hyppigt og på mange måder – bl.a. også parallelt til begreber som "god praksis" eller 
"succeshistorier" – men der mangler en klar og entydig definition. Kommissionens 
Generaldirektorat for Regionalpolitik undersøger således inden for rammerne af initiativet 
"Regioner for økonomisk forandring", hvilken bedste praksis der skal tildeles den årlige 
RegioStar-pris og offentliggør det bl.a. via internettet. I øjeblikket foretages udvælgelsen 
imidlertid på et uigennemsigtigt og ikke nærmere defineret objektivt grundlag  

Generelle og temaspecifikke kriterier for formidlingen af bedste praksis 
For så vidt angår de eksisterende hindringer er det dog muligt at opstille visse faktorer for 
EU's regional- og strukturpolitik, der kan bruges til at identificere bedste praksis. Europa-
Parlamentet anbefaler følgende kriterier: 
– projektets kvalitet 
– sikring af partnerskabsprincippet 
– foranstaltningernes bæredygtighed
– overholdelse af princippet om lige muligheder
– projektets innovativitet 
– effektiviteten af midlernes anvendelse samt 
– projektets varighed fra dets påbegyndelse til dets gennemførelse 
– tids- og planmæssig gennemførelse af projektet
– væsentlig impulskraft for regionen eller for EU som helhed
– muligheden for overførsel af projektet med henblik på gennemførelse i andre EU-

regioner. 

For så vidt angår regional- og strukturpolitikken, der er af særlig betydning såvel for 
videreudviklingen af de enkelte regioner som for EU som helhed, og som er kendetegnet ved 
store forskelle i gennemførelsen, er det nødvendigt at anvende specifikke faktorer til 
kvalificering af "bedste praksis". Der er i den forbindelse tale om otte sektorer. 

 forskning og udvikling/innovation
– investeringer i betydningsfulde projekter af høj kvalitet inden for videnskab og 

forskning
– tæt forbindelse mellem økonomi og videnskab  
– tæt forbindelse mellem videnskabelige institutter og forskningsinstitutter   
– videreudvikling og/eller nyudvikling af nye teknologier

 miljøbeskyttelse - klimabeskyttelse - og bæredygtig energipolitik
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– beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med særligt sårbare zoner, som er tilpasset 
den pågældende zone (sensibilitet)  

– beskyttelse og effektiv udnyttelse af begrænsede råstoffer 
– ansvarlig omgang med råstoffer
– forbedring af energieffektiviteten i særdeleshed 
– reducering af energiforbruget i særdeleshed
– forøgelse af andelen af vedvarende energi
– foranstaltninger til nedsættelse af CO2-emissioner 
– metoder og/eller procedurer til ressourceskånsom omgang med begrænsede eller 

truede råstoffer;

 skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet
– forbedring af arbejdsforholdene
– skabelse af fremtidsorienterede arbejdspladser 
– produktivitetsstigning
– højnelse af konkurrenceevnen
– skabelse af arbejdspladser, der ikke er geografisk afhængige
– anvendelse af moderne informations- og kommunikationsmedier; 

 livslang læring
– kvalitetsforbedring af uddannelsesvilkårene og en kvantitativ øgning af 

uddannelsesudbudet, navnlig med hensyn til mulighederne for de særligt ugunstigt 
stillede eller mest udsatte befolkningsgrupper 

– tæt forbindelse mellem almen og faglig uddannelse
– erhvervsuddannelsesprojekter, som er tilpasset kravene både med hensyn til kvalitet 

og kvantitet 
– indførelse og anvendelse af moderne teknologier og fremgangsmåder
– skabelse og bevarelse af viljen til at gennemgå en erhvervsuddannelse  
– øget deltagelse i videreuddannelse

 integreret byudvikling 
– større forenelighed mellem den offentlige personnærtrafik, fodgængere og biltrafikken
– fremme af virksomheder, der fortager investeringer, forbedring og opretholdelse af 

beskæftigelsen samt forbedring af det sociale liv 
– sanering af brakarealer i byområder 
– højnelse af opholdskvaliteten i byerne

 demografisk udvikling
– anvendelse af metoder, som giver adgang til tjenesteydelser uanset hvor man befinder 

sig (f.eks. ved hjælp af it-platforme inden for sundhedsvæsenet, e-læring osv.) 
– foranstaltninger til at øge tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft
– foranstaltninger til at øge erhvervsfrekvensen for ældre arbejdstagere;

 grænseoverskridende samarbejde
– kvalitativ og kvantitativ udvidelse af grænseoverskridende kontakter 
– etablering af varige netværk henholdsvis langfristede samarbejdsaftaler
– harmonisering af forskellige systemer og procedurer 
– inddragelse af nye samarbejdspartnere
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– økonomisk uafhængighed
– varig grænseoverskridende videnformidling og -udveksling
– fælles udvikling af partnerregionernes potentiale 
– infrastrukturel forbindelse mellem partnerregioner; 

 Offentlig-private partnerskaber

– kvalitativ forbedring af projektgennemførelsen
– fremme projektgennemførelsen.

Europa-Parlamentet foreslår med henblik på den fremtidige anvendelse af begreberne "bedste 
praksis", "god praksis" og "succeshistorier" Kommissionen at udarbejde en klar og 
gennemsigtig underopdeling henholdsvis -inddeling for projektkvalifikationen ved hjælp af og 
i overensstemmelse med disse faktorer. 

Udveksling af "bedste praksis" 
Der findes i organisatorisk henseende flere muligheder for at udveksle bedste praksis. Det 
ville for det første være en mulighed, at ansøgere etablerer et netværk og selv varetager dette, 
eller for det andet, at udvekslingen sker som et led i Kommissionens Generaldirektorat for 
Regionalpolitik, som varetager denne opgave uden et netværk. 

Med hensyn til de opgaver, som er forbundet med denne udveksling, såsom evalueringen af 
bedste praksis, foretrækker Europa-Parlamentet, at der – inden for rammerne af den 
nuværende forvaltning – etableres en tilsvarende myndighed inden for Kommissionens 
Generaldirektoratet for Regionalpolitik, som i samarbejde med regionsnetværket skal forstå 
evalueringen, indsamlingen og udvekslingen af "bedste praksis" og til stadighed fungere som 
en samtalepartner for så vidt angår både udbud og efterspørgsel. Ifølge Europa-Parlamentet er 
dette den eneste model, hvorefter det er muligt at sikre en langfristet, kontinuerlig, pålidelig 
og succesrig udveksling af "bedste praksis" inden for regional- og strukturpolitikken i EU. 

Projekter til identificering af bedste praksis-faktorer (udvalg)

Forskning og udvikling/innovation
– Lasere til mikrobearbejdning og diagnosticering (Litauen)
– NaMLab – Nanoelectronic Materials Laboratory (Tyskland)
– Research i forbindelse med CO2-materialer (Slovakiet)

Miljøbeskyttelse – klimabeskyttelse – bæredygtig energipolitik
– Centre of Excellence for Environmental Technologies (Slovenien) 
– MOBIZENT – Mobilitätszentrale Burgenland (Østrig) 
– Rekonstruktion af en mindre mineralvandsfabrik (Slovakiet)

Skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet
– "Brainhunt" – konkurrence vedrørende forretningsplaner (Estland)
– Nyopførelse af "Neubau des Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie" 

(Tyskland)
– Udvikling af redskaber til videnforvaltning i små og mellemstore virksomheder 

(Østrig)
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Livslang læring
– Specialister i bioteknologi – Tyskland
– Udvikling af erhvervsuddannelsen og erhvervsuddannelsesmiljøet i Narva Vocational 

Training Centre – Estland 
– People for modern office – Slovakiet

Integreret byudvikling 
– Udvikling af det problemfyldte byområde "Leipziger Osten" (Tyskland)
– Projekt om udvidelse af "Parque de las Ciencias" i Granada (Spanien)
– Byplanlægning med henblik på at gøre bybilledet i "Hörnum" mere attraktivt 

(Tyskland)

Demografisk udvikling
– Personalemanagement inden for håndværk (Tyskland)
– TELEWORK (Estland) 
– BSR eHealth – Integrated regional health care structures: E-sundhed i Østersøområdet 

(DE – DK – SE – NO – FI – LT – PL)

Grænseoverskridende samarbejde
– ECRN – European Chemical Regions Network (ES – DE – EST – PL – NL – IT –

UK)
– Baltic Sea Virtual Campus (DE – DK– SE – FI – LV – LT – RU – PL)
– New Hansa (DE – DK – SE – FI – LV – LT – PL)

Offentlig-private partnerskaber
– "Brainhunt" – konkurrence vedrørende forretningsplaner (Estland)
– NaMLab – Nanoelectronic Materials Laboratory (Tyskland)
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