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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna
(2008/2061(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av 
den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden2,

– med beaktande av artiklarna 158 och 159 i EG-fördraget,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 
24 mars 2000, 

– med beaktande av den femte rapporten om ekonomisk och social sammanhållning –
tillväxt i regionerna, tillväxt i Europa (KOM(2008)0371),

– med beaktande av grönboken om territoriell sammanhållning – att omvandla territoriell 
mångfald till styrka (KOM(2008)0616),

– med beaktande av kommissionens meddelande om regioner för ekonomisk förändring 
(KOM(2006)0675),

– med beaktande av den studie som genomförts av parlamentets utredningsavdelning 
(struktur- och sammanhållningspolitik) om ”bästa praxis inom regionalpolitiken och 
hinder för användning av strukturfonderna”,

– med beaktande av den offentliga utfrågning som anordnades av Europaparlamentets 
utskott för regional utveckling den 17 juli 2008,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
budgetutskottet (A6-0000/2009), och av följande skäl:

A. Sammanhållningspolitiken är ett av EU:s viktigaste politikområden, inte bara när man ser 
till dess budgetanslag utan även när man ser till dess betydelse för den sociala, 
ekonomiska och territoriella sammanhållningen i Europeiska unionen och utvecklingen i 
de totalt 268 regionerna.

B. EU:s regioner står inför utmaningar som i stor utsträckning liknar varandra, exempelvis 
globaliseringen med dess ekonomiska omstruktureringar som sker i allt snabbare takt, 

                                               
1 EUT L 239, 1.9.2006, s. 248.
2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1.
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nya handelskontakter, följderna av den tekniska revolutionen, den kunskapsbaserade 
ekonomins utveckling, den demografiska förändringen och den ökande invandringen.

C. Sammanhållningspolitiken kan inte utnyttjas fullt ut för att möta dessa utmaningar, 
eftersom potentiella projektsökande står inför stora svårigheter när det gäller utnyttjandet 
av EU:s strukturmedel. Svårigheterna är bland annat

- stora byråkratiska hinder,
- en alltför omfattande och svårbegriplig lagstiftning,
- samfinansieringsregler med bristfällig insyn,
- små möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan de projektansvariga, samt
- små möjligheter till interregional samordning.

D. Dessa hinder orsakas av det stora antalet missförhållanden som fortfarande råder inom 
sammanhållningspolitiken.

Avskaffande av hinder 
1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avskaffa de nämnda hindren genom 

- att fastställa långsiktiga utvärderingskriterier för projekt som samfinansierats med 
EU:s strukturmedel,

- att inte utvärdera innovativa projekt enligt samma utvärderingskriterier som används 
för andra projekt, utan att utarbeta särskilda kriterier som är anpassade efter innovativa 
projekt och som i praktiken tillåter en större felmarginal,

- att förkorta den längsta period under vilken projekthandlingar ska behöva bevaras för 
kommissionens kontroll, från nuvarande tio år till tre år,

- att utöka användningen av schablonbelopp för tekniska hjälpmedel, så att de inte bara 
används för ESF-projekt utan även för projekt som samfinansieras genom Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (ERUF).

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dessutom utveckla en samordnad strategi 
för det interregionala utbytet av bästa praxis, så att sammanhållningspolitikens aktörer 
kan använda sig av andras erfarenheter.

Allmänna och specifika kriterier för att fastställa bästa praxis
3. Europaparlamentet uppskattar den idé som presenteras i initiativet ”Regioner för 

ekonomisk förändring”, bland annat om att årligen dela ut och offentliggöra RegioStars-
utmärkelsen för bästa praxis och att skapa en särskild hemsida för bästa praxis.

4. Europaparlamentet ställer sig kritisk till den bristfälliga insynen när det gäller 
kommissionens tillämpning av objektiva kriterier för fastställandet av bästa praxis.

5. Med tanke på den omfattande användningen av begreppet ”bästa praxis”, liksom ”god 
praxis” och ”framgångshistoria” som är begrepp som ofta likställs med bästa praxis, 
uppmanar Europaparlamentet kommissionen att utarbeta en samling kriterier som är 
särskilt avsedda för sammanhållningspolitiken och som kan användas för att göra 
åtskillnad mellan bästa praxis för andra projekt.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa bästa praxis på grundval av 
följande kriterier: 

- Projektets kvalitet. 
- Tillämpning av principen om partnerskap. 
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- Åtgärdernas hållbarhet.
- Hänsyn till lika möjligheter.
- Projektets innovationsgrad. 
- Effektivitet i användning av medel. 
- Tidsåtgång fram till att projektet inleds.
- Tidsmässig och organisatorisk effektivitet i genomförandet av projektet.
- Betydelse som pådrivande faktor i regionen eller för hela EU.
- Möjlighet till genomförande av projektet även i andra EU-regioner.

7. Europaparlamentet begär mot bakgrund av en analys som har gjorts av ett stort antal 
projekt från flera olika EU-regioner, vilka rör sammanhållningspolitiken, är av stor 
betydelse för den fortsatta utvecklingen både i de enskilda regionerna och i hela EU, och 
genomförs på mycket olika sätt, att vissa kompletterande kriterier används för att fastställa 
bästa praxis.

8. Europaparlamentet begär att man på området ”forskning och utveckling/innovation” 
använder följande kriterier:

- Kvalitativt betydelsefulla investeringar i vetenskap och forskning.
- Koppling mellan näringslivet och den akademiska världen. 
- Koppling mellan vetenskapliga institut och forskningsinstitut.
- Utveckling och/eller vidareutveckling av ny teknik.

9. Europaparlamentet begär att man på området ”miljöskydd, klimatskydd och hållbar 
energipolitik” använder följande kriterier:

- Skyddsåtgärder för särskilt utsatta områden. Dessa åtgärder ska vara särskilt anpassade 
efter respektive område (känslighet).

- Skydd och effektivt utnyttjande av knappa resurser. 
- Ansvarsfull hantering av resurser.
- Avsevärt förbättrad energieffektivitet. 
- Avsevärd minskning av energiförbrukningen.
- Ökning av andelen förnybara energikällor.
- Åtgärder för att minska CO2-utsläppen. 
- Resurssnåla metoder och/eller förfaranden för att hantera knappa eller hotade resurser.

10. Europaparlamentet begär att man på området ”skapande av högkvalitativa 
arbetstillfällen” använder följande kriterier:
- Förbättring av arbetsvillkoren.
- Skapande av framtidsorienterade arbetstillfällen.
- Ökad produktivitet.
- Ökad konkurrenskraft.
- Skapande av arbetstillfällen som inte är knutna till någon bestämd plats. 
- Användning av modern informations- och kommunikationsteknik.

11. Europaparlamentet begär att man på området ”livslångt lärande” använder följande 
kriterier: 
- Förbättrade utbildningsvillkor och fler utbildningsplatser i synnerhet för att förbättra 

möjligheterna för särskilt missgynnade eller utsatta befolkningsgrupper. 
- Nära koppling mellan grundutbildning och yrkesutbildning. 
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- Krav på kvalitativt och kvantitativt anpassade projekt på utbildningsområdet. 
- Införande och användning av modern teknik och moderna metoder.
- Åtgärder för att skapa och bevara beredvilligheten att genomgå utbildning. 
- Ökat deltagande i vidareutbildningar.

12. Europaparlamentet begär att man på området ”integrerad stadsutveckling” använder 
följande kriterier:

- Bättre samordning av kollektivtrafik, fotgängare och biltrafik.
- Ökade företagsinvesteringar, åtgärder för att öka och bevara sysselsättningen och 

förbättra det sociala livet. 
- Upprensning i slumkvarter. 
- Förbättrade levnadsförhållanden i städerna.

13. Europaparlamentet begär att man på området ”demografisk utveckling” använder 
följande kriterier:
- Allmän tillgång till tjänster oavsett var man befinner sig.
- Åtgärder för att förbättra tillgången till kvalificerad arbetskraft.
- Åtgärder för att höja sysselsättningen bland äldre arbetstagare.

14. Europaparlamentet begär att man på området ”gränsöverskridande samarbete” använder 
följande kriterier:

- Utökning och förbättring av gränsöverskridande kontakter. 
- Upprättande av varaktiga nätverk eller långsiktiga samarbetsformer.
- Harmonisering av olika system och förfaranden. 
- Nya samarbetspartner.
- Skapande av finansiellt oberoende.
- Varaktig överföring och varaktigt utbyte av kunskap över gränserna.
- Gemensam utveckling av partnerregioners potentialer. 
- Infrastrukturella förbindelser mellan olika partnerregioner.

15. Europaparlamentet begär att man på området ”offentlig-privata partnerskap” använder 
följande kriterier: 

- Förbättring av genomförandet av projekt.
- Påskyndning av genomförandet av projekt.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för den fortsatta användningen av 
begreppen ”bästa praxis”, ”god praxis” eller ”framgångshistoria” utarbeta en tydlig och 
klar indelning eller gradering av dessa kriterier för projektbeskrivningarna.

Utbyte av bästa praxis
17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa förutsättningar för utbyte av bästa 

praxis genom att samordna ett regionnätverk.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för den nuvarande 
förvaltningen upprätta ett särskilt kontor inom generaldirektoratet för regionalpolitik som, 
i syfte att främja ett långsiktigt, kontinuerligt, tillförlitligt och framgångsrikt utbyte av 
bästa praxis på det sammanhållningspolitiska området och i samarbete med 
regionnätverket, ska se till att bästa praxis utvärderas, samlas in och utbyts, och ska 
utgöra ständig kontaktpunkt för både utbud och efterfrågan.
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19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Regional- och strukturpolitiken hör till de viktigaste politiska områdena i EU, inte enbart när 
man ser till dess budgetanslag, utan framför allt när man ser till dess betydelse för den sociala, 
ekonomiska och territoriella sammanhållningen i Europeiska unionen 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 
invandringen.
Hinder för användningen av strukturfonderna 
Även om syftet med EU:s strukturpolitik är att regionerna ska få hjälp att hantera dessa 
utmaningar så står potentiella projektsökande 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 som delvis gäller endast på kort eller medellång sikt 
samt samfinansieringsregler utan insyn. 
I byråkratihänseende måste de projektansvariga idag bevara projekthandlingarna i tio år efter 
att ett projekt avslutats, för att kunna tillhandahålla dem om kommissionen skulle vilja 
kontrollera dem. För i synnerhet små projekt innebär detta en alltför tung byråkratisk börda, 
och för att minimera bördan och minska byråkratin kräver Europaparlamentet att man istället
kräver att handlingarna bevaras i tre år.

Utöver dessa byråkratiska hinder har de projektsökande ofta stora svårigheter att anskaffa de 
tekniska hjälpmedel som är av avgörande betydelse för genomförandet av ett projekt. För 
projekt som samfinansieras genom ESF utbetalas schablonbelopp för tekniska hjälpmedel, 
medan detta inte är möjligt för projekt som erhåller stöd från ERUF. Därför begär 
Europaparlamentet att kommissionen ska se till att liknande schablonbelopp för tekniska 
hjälpmedel utbetalas även för projekt som samfinansieras genom ERUF.

Dessutom är det ett problem att kommissionen inte har några långsiktiga utvärderingskriterier 
för utvärdering av projekt. På grund av den osäkerhet som detta innebär för de 
projektansvariga uppmanar Europaparlamentet kommissionen att fastställa långsiktiga 
utvärderingskriterier och att utvärdera projekten enligt de kriterier som gällde vid tidpunkten 
för genomförandet av projekten. Kommissionens utvärderingskriterier innebär emellertid 
också ständigt ett stort problem för innovativa projekt, i det att samma utvärderingskriterier 
används för innovativa projekt som för andra projekt. Detta medför en orättvis bedömning av 
innovativa projekt, eftersom det inom sådana projekt av naturliga skäl är mycket större risk att 
fel begås eller att de misslyckas, än inom andra projekt. Med tanke på Lissabonmålet att göra 
EU till världens mest innovativa ekonomi begär Europaparlamentet att en större felmarginal 
tillåts för innovativa projekt. Annars finns det en risk att innovativa lösningar kvävs i sin 
linda, vilket skulle hindra EU från att uppnå Lissabonmålet och försämra effekterna av EU:s 
sammanhållningspolitik. 
Ytterligare ett hinder för en effektiv användning av stödet från strukturfonderna är att det 
endast finns små möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan de projektansvariga och till 
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interregional samordning. 
Genom att åtgärda detta allvarliga hinder för de projektansvariga och regionerna skulle man 
även hjälpa dem att hantera problemen rörande de byråkratiska hindren, förståelsen av 
gällande lagstiftning och samfinansieringsreglerna med bristfällig insyn.

Bästa praxis – en lösning för att åtgärda befintliga hinder 
Ett sätt att åtgärda dessa svårigheter, och de missförhållanden i utnyttjandet av EU:s 
sammanhållningsstöd som ofta hänger samman med dem, vore att utveckla en samordnad 
strategi för det interregionala utbytet av bästa praxis, så att aktörer i regionerna kan använda 
sig av andras erfarenheter. Det är målet med denna rapport. I detta sammanhang uppstår 
emellertid både innehållsmässiga och organisatoriska frågor. En av de viktigaste frågorna är 
att klargöra vad bästa praxis innebär. Även om begreppet används både ofta och inom många 
områden – och ibland likställs begreppet med ”god praxis” och ”framgångshistoria” – finns 
ännu inte någon entydig definition av begreppet ”bästa praxis”. Generaldirektoratet för 
regionalpolitik har därför inom ramen för sitt initiativ ”Regioner för ekonomisk förändring” 
fastställt en bästa praxis som ska spridas genom att en RegioStars-utmärkelse årligen delas ut 
och offentliggörs, bland annat via Internet. Däremot är insynen fortfarande bristfällig när det 
gäller hur urvalet går till, eftersom det inte sker på grundval av exakt definierade objektiva 
kriterier.  
Allmänna och specifika kriterier för att fastställa bästa praxis 
Med tanke på de aktuella utmaningarna finns en rad kriterier som skulle kunna användas för 
att fastställa bästa praxis för Europeiska unionens sammanhållningspolitik.  
Europaparlamentet rekommenderar följande kriterier: 
- Projektets kvalitet. 
- Garanterad tillämpning av principen om partnerskap. 
- Åtgärdernas hållbarhet.
- Hänsyn till lika möjligheter.
- Projektets innovationsgrad. 
- Effektivitet i användning av medel. 
- Tidsåtgång fram till att projektet inleds.
- Tidsmässig och organisatorisk effektivitet i genomförandet av projektet.
- Betydelse som pådrivande faktor i regionen eller för hela EU.
- Möjlighet till genomförande av projektet även i andra EU-regioner. 
För de sammanhållningspolitiska områden som är av särskilt stor betydelse för enskilda 
regioner och för utvecklingen i hela EU och som kännetecknas av att de genomförs på mycket 
olika sätt, behövs vissa kompletterande kriterier utöver de allmänna kriterier som används för 
att fastställa bästa praxis. Det handlar om åtta olika områden. 

 Forskning och utveckling/innovation
- Kvalitativt betydelsefulla investeringar i vetenskap och forskning.
- Koppling mellan näringslivet och den akademiska världen. 
- Koppling mellan vetenskapliga institut och forskningsinstitut.  
- Utveckling och/eller vidareutveckling av ny teknik.

 Miljöskydd, klimatskydd och hållbar energipolitik
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- Skyddsåtgärder för särskilt utsatta områden. Dessa åtgärder ska vara särskilt anpassade 
efter respektive område (känslighet).  

- Skydd och effektivt utnyttjande av knappa resurser. 
- Ansvarsfull hantering av resurser.
- Avsevärt förbättrad energieffektivitet. 
- Avsevärd minskning av energiförbrukningen.
- Ökning av andelen förnybara energikällor.
- Åtgärder för att minska CO2-utsläppen.
- Resurssnåla metoder och/eller förfaranden för att hantera knappa eller hotade resurser.  

 Skapande av högkvalitativa arbetstillfällen
- Förbättring av arbetsvillkoren.
- Skapande av framtidsorienterade arbetstillfällen.
- Ökad produktivitet.
- Ökad konkurrenskraft.
- Skapande av arbetstillfällen som inte är knutna till någon bestämd plats.
- Användning av modern informations- och kommunikationsteknik. 

 Livslångt lärande
- Förbättrade utbildningsvillkor och fler utbildningsplatser i synnerhet för att förbättra 

möjligheterna för särskilt missgynnade eller utsatta befolkningsgrupper. 
- Nära koppling mellan grundutbildning och yrkesutbildning.
- Krav på kvalitativt och kvantitativt anpassade projekt på utbildningsområdet. 
- Införande och användning av modern teknik och moderna metoder.
- Åtgärder för att skapa och bevara beredvilligheten att genomgå utbildning. 
- Ökat deltagande i vidareutbildningar.

 Integrerad stadsutveckling 
- Bättre samordning av kollektivtrafik, fotgängare och biltrafik.
- Ökade företagsinvesteringar, åtgärder för att öka och bevara sysselsättningen och förbättra 

det sociala livet. 
- Upprensning i slumkvarter. 
- Förbättrade levnadsförhållanden i städerna.

 Demografisk förändring
- Allmän tillgång till tjänster oberoende av var man befinner sig (exempelvis genom att 

skapa it-plattformar för hälsovård, e-lärande etc.). 
- Åtgärder för att förbättra tillgången till kvalificerad arbetskraft.
- Åtgärder för att höja sysselsättningen bland äldre arbetstagare.

 Gränsöverskridande samarbete
- Utökning och förbättring av gränsöverskridande kontakter.
- Upprättande av varaktiga nätverk eller långsiktiga samarbetsformer.
- Harmonisering av olika system och förfaranden. 
- Nya samarbetspartner.
- Skapande av finansiellt oberoende.
- Varaktig överföring och varaktigt utbyte av kunskap över gränserna.
- Gemensam utveckling av partnerregioners potentialer. 
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- Infrastrukturella förbindelser mellan olika partnerregioner. 

 Offentlig-privata partnerskap
- Förbättring av genomförandet av projekt.
- Påskyndning av genomförandet av projekt.
Med tanke på att begreppen ”god praxis” och ”framgångshistoria” ofta likställs med 
begreppet ”bästa praxis” föreslår Europaparlamentet att kommissionen ska utarbeta en tydlig 
och klar indelning eller gradering av dessa kriterier, som bidrar till att särskilja begreppen. 

Utbyte av bästa praxis 
För utbytet av bästa praxis finns det flera olika organisatoriska möjligheter. Projektansvariga 
skulle kunna upprätta och själva driva ett nätverk, eller också skulle utbytet kunna bedrivas 
inom generaldirektoratet för regionalpolitik, utan något nätverk. 

Med tanke på de uppgifter som förekommer i samband med ett sådant utbyte, exempelvis 
utvärdering av bästa praxis, föredrar Europaparlamentet att man inom ramen för den 
nuvarande förvaltningen upprättar ett särskilt kontor inom generaldirektoratet för 
regionalpolitik som i samarbete med regionnätverket ser till att bästa praxis utvärderas, samlas 
in och utbyts, och som utgör en ständig kontaktpunkt för både utbud och efterfrågan. 
Europaparlamentet anser att det bara är genom en sådan lösning som man kan uppnå ett 
långfristigt, kontinuerligt, tillförlitligt och framgångsrikt utbyte av bästa praxis inom 
regionalpolitiken. 

Projekt för att fastställa kriterier för bästa praxis (urval)

Forskning och utveckling/innovation
- Laser för mikrobearbetning och diagnostisering (Litauen)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Tyskland)
- Forskning rörande CO2-material (Slovakien)

Miljöskydd, klimatskydd och hållbar energipolitik
- Spetsforskningscentrum för miljöteknik (Slovenien) 
- MOBIZENT - Mobilitätszentrale Burgenland (Österrike) 
- Återuppbyggande av ett litet reningsverk (Slovakien)

Skapande av högkvalitativa arbetstillfällen
- “Brainhunt”- konkurrens rörande affärsplaner (Estland)
- Återuppbyggande av Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie (Tyskland)
- Utveckling av verktyg för kunskapsförvaltning i små och medelstora företag (Österrike)

Livslångt lärande
- Experter inom bioteknik – Tyskland
- Utveckling av utbildning och utbildningsmiljö vid Narva Vocational Training Centre –

Estland
- People for modern office – Slovakien
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Integrerad stadsutveckling 
- Utveckling av den problematiska stadsdelen Leipziger Osten (Tyskland)
- Projekt för att bygga ut Parque de las Ciencias (Spanien)
- Stadsplanering för att göra Hörnum attraktivare (Tyskland)

Demografisk förändring
- Personalförvaltning inom hantverkssektorn (Tyskland)
- TELEWORK (distansarbete) (Estland) 
- BSR eHealth - Integrerade regionala hälsovårdsstrukturer: e-health i Östersjöområdet

(DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

Gränsöverskridande samarbete
- European Chemical Regions Network, ECRN – de europeiska regionernas nätverk för 

kemisk industri (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-privata partnerskap
- “Brainhunt”- konkurrens rörande affärsplaner (Estland)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Tyskland)
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