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I. Betänkandets politiska betydelse

I artikel 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges följande: ”Unionen och 
medlemsstaterna ska säkerställa att det finns nödvändiga förutsättningar för unionsindustrins 
konkurrensförmåga.” Industrisektorn inom EU har alltid varit en drivkraft som skapar jobb 
och tillväxt samt främjar innovation inom alla regioner i EU.

Europeiska unionen har sitt ursprung i grundandet av Europeiska kol- och 
stålgemenskapen (EKSG) 1952 och det långvariga, nära samarbetet mellan EU:s 
medlemsstater som stöder industriinnovation har format EU sedan dess. Industrisektorn inom 
EU har visserligen blivit mindre under de senaste 50 åren, men den europeiska industrin utgör 
fortfarande cirka 16 procent av EU:s BNP.

Men på grund av nedgången inom många traditionella industrier, t.ex. kol, stål, textilier eller 
maskiner – som bidragit till välståndet i många regioner under flera decennier – står flera 
regioner inom EU inför liknande problem i dag. Många regioner inom EU är därför beroende 
av EU-finansiering som stöd för omstrukturering av gamla industriområden.

II. Forskningsfrågor

Initiativbetänkandet har som mål att ta upp tre huvudsakliga forskningsfrågor i anslutning till 
regionala strategier för industriområden:

 Var behövs regional finansiering mest i (gamla) industriregioner?
 Vilka framgångsrika regionala strategier för genomförande av strukturförändringar 

finns?
 Vilken roll spelar EU-finansieringen i detta sammanhang?

III.  Beskrivning av initiativbetänkandet

Initiativbetänkandet delas in i fyra delar:

 (A) Industrisektorns och industripolitikens betydelse.
 (B) Analys av ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.
 (C) Offentlig EU-finansiering inom regelverket för struktur- och 

sammanhållningsfonderna.
 (D) Konsekvenser för regioner inom EU.

(A) Industrisektorns och industripolitikens betydelse

– Betydelsen av att vidareutveckla industrisektorn inom Europa.
– Betydelsen för industrisektorns tillväxt.
– Industripolitikens betydelse för att stärka industrisektorn.
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(B) Analys av ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar

– Att förnya den ekonomiska basen för att kunna hantera de ekonomiska utmaningarna.
– Behov av ny social kompetens för att kunna ta itu med de sociala utmaningarna.
– Miljöproblem, som föroreningar, för att kunna få ett grepp om de miljömässiga 
utmaningarna.
– Hinder för investering i gamla industriområden, framför allt i form av finansiella hinder.

(C) Offentlig EU-finansiering inom regelverket för struktur- och sammanhållningsfonderna

– Analys av finansiella möjligheter inom regelverket för struktur- och 
sammanhållningsfonderna.
– Att betona att omstrukturering av gamla industriområden är beroende av offentliga 
investeringar.
– Att visa exempel på god praxis vid användning av offentlig EU-finansiering.

(D) Konsekvenser för regioner inom EU

– Koppling till stadsdimensionen för att kunna förnya staden på olika områden (teknik, 
kluster, energi, innovation).
– Smart specialisering som möjligt verktyg för att omstrukturera gamla industriområden.
– Tillämpade exempel på olika städers erfarenhet av regionala och lokala strategier för 
industriområden (Manchester, Essen, Lille, Bilbao).

IV.  Initiativbetänkandets tillvägagångssätt

Föredraganden föreslår ett fokus på gamla industriregioner som drabbats särskilt av de senaste 
decenniernas kraftfulla nedgång för traditionella industrier. Föredraganden vill analysera vilka 
behov gamla industriområden inom olika regioner i EU har, men har också som mål att 
redogöra för fallstudier av olika regioner inom EU för att kunna dra lärdom av exempel på 
god praxis, där EU-finansierade industripolitiska tillvägagångssätt stimulerade den pågående 
omvandlingsprocessen.

När de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna inom EU har beskrivits och 
analyserats kommer föredraganden att lägga fram idéer om hur dessa utmaningar kan bemötas 
och hur befintliga problem i gamla industriområden kan lösas genom välstrukturerade och 
genomarbetade regionala strategier. Det går visserligen inte att förneka att alla regioner har 
sina särdrag och att det inte finns någon ”blåkopia” för en regional strategi för 
industriområden, men initiativbetänkandet har som mål att peka ut de gemensamma drag som 
finns i alla gamla industriregioner. På så sätt försöker föredraganden ta reda på om dessa 
faktorer kan hanteras med likartade politiska angreppssätt.

Dessutom ska föredraganden undersöka de olika politiska instrument som regionalpolitiken 
erbjuder för att hantera utmaningarna i gamla industriområden. Genom initiativbetänkandet 
vill man undersöka vilken roll den offentliga EU-finansieringen spelar i de exempel som 
presenteras och kan spela i eventuella framtida försök att omstrukturera gamla 
industriregioner.
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Slutligen vill föredraganden visa, med hjälp av städer som Manchester, Essen, Lille och 
Bilbao, som samtliga har ett gammalt industriarv, hur EU-finansiering kan hantera 
strukturförändringar inom industriområden och vilka slutsatser som kan dras av dessa 
exempel.


