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EKONOMISK, SOCIAL OCH
TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING

EU stärker sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att främja en
harmonisk utveckling i hela unionen. EU strävar särskilt efter att minska skillnaderna i
utvecklingsnivåer i olika regioner. I de berörda regionerna ägnas särskild uppmärksamhet
åt landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med
allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, till exempel de
nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öar samt gräns- och bergsområden.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 174–178 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

BAKGRUND

Det har alltid funnits stora territoriella och demografiska skillnader inom EG (nu EU) som
kan bromsa integrationen och utvecklingen i Europa. Redan i Romfördraget (1957) infördes
solidaritetsmekanismer i form av två strukturfonder: Europeiska socialfonden (ESF) och
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ:s utvecklingssektion). År
1975 infördes regionala aspekter då Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) inrättades.
År 1994 skapades även Sammanhållningsfonden. Under en lång tid hade dessa initiativ dock
endast blygsamma resurser.
I och med Europeiska enhetsakten 1986 blev ekonomisk och social sammanhållning ett
kompetensområde inom EG. År 2008 infördes genom Lissabonfördraget en tredje dimension
i EU:s sammanhållning: territoriell sammanhållning. Dessa tre aspekter av sammanhållningen
stöds genom sammanhållningspolitiken och strukturfonderna.

MÅL

Ett av EU:s främsta mål är att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella
sammanhållningen. EU ägnar en mycket stor del av sin verksamhet och sin budget åt att
minska skillnaderna mellan regioner, särskilt landsbygdsområden, områden som påverkas
av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller
demografiska nackdelar.
EU stöder dessa målsättningar genom att
— samordna den ekonomiska politiken,

— genomföra EU:s politiska riktlinjer, och genom att

— använda sig av strukturfonderna (EUGFJ:s utvecklingssektion, ESF, Eruf), Europeiska
investeringsbanken och andra finansiella instrument (t.ex. Sammanhållningsfonden).
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Utvecklingssektionen är en del av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.
EUGFJ:s utvecklingssektion stöder, inom ramen för unionens sammanhållningspolitik,
landsbygdsutveckling och förbättrad jordbruksinfrastruktur.
Europeiska socialfonden är unionens främsta instrument för att stödja åtgärder som syftar till att
förebygga och bekämpa arbetslöshet, utveckla mänskliga resurser och främja social integration
på arbetsmarknaden. Fonden finansierar initiativ som främjar en hög sysselsättningsnivå,
jämlikhet, en hållbar utveckling och ekonomisk och social sammanhållning.
Europeiska regionala utvecklingsfondens syfte är att bistå med att avhjälpa de största
regionala obalanserna inom EU. Den stöder sådana regioner som utvecklas långsammare och
omstruktureringen av industriregioner på tillbakagång.
Sammanhållningsfonden bidrar ekonomiskt till miljöprojekt och transeuropeiska
transportinfrastrukturnät. Endast de medlemsstater vars BNI per capita är lägre än 90 procent
av EU-genomsnittet kan beviljas stöd från fonden.
Följande principer måste respekteras för att strukturfonderna ska fungera effektivt:
— Strukturfonderna ska grupperas efter mål och region.

— Kommissionen, EU-länderna och de regionala myndigheterna ska i partnerskap planera,
genomföra och följa upp åtgärderna.

— Åtgärderna ska planeras.

— EU-stödet ska utgöra ett komplement till det nationella stödet.

Fördelningen av unionens finansiella medel till sammanhållningspolitiken är indelad på två
huvudmål:
— investeringar i tillväxt och sysselsättning – syftar till att stärka arbetsmarknaden och

regionala ekonomier,

— Europeiskt territoriellt samarbete – stöder EU:s sammanhållning genom
gränsöverskridande, transnationellt och mellanregionalt samarbete.

RESULTAT

Sedan 1988 har budgeten för unionens sammanhållningspolitik ökat avsevärt, och
sammanhållningspolitiken är, vid sidan av den gemensamma jordbrukspolitiken, nu kvantitativt
sett ett av de viktigaste politiska områdena inom EU. Under budgetplaneringsperioden 2007–
2013 har runt 355 miljarder euro (enligt 2011 års priser) tilldelats förebyggande av ekonomiska,
sociala och territoriella obalanser. Dessa medel har använts till så olika ändamål som vägbyggen,
miljöskydd, investeringar i innovativa företag, skapande av sysselsättning samt yrkesutbildning.
För perioden 2014–2020 ska det enligt planerna avsättas 325 miljarder euro (enligt 2011 års
priser) för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet spelar en mycket aktiv roll i att stödja och stärka EU:s ekonomiska, sociala
och territoriella sammanhållning. Den lagstiftning som berör sammanhållningspolitiken och
strukturfonderna förbereds enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, där parlamentet är
jämställt med rådet.
Parlamentet har aktivt deltagit i förhandlingarna om reformen av sammanhållningspolitiken
efter 2013. Reformen fastställer prioriteringarna och instrumenten för EU:s framtida åtgärder
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för att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Parlamentet har gett
ett starkt stöd till förslagen om en vittgående och effektiv sammanhållningspolitik, något som
också kräver tillräckliga finansiella medel.
Jacques Lecarte
11/2017
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