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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om opnåelse af reel territorial, social og økonomisk samhørighed i EU – en afgørende 
forudsætning for global konkurrenceevne?
(2009/2233(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (2007/C 306/01), særlig afsnit I og 
afsnit XVIII,

– der henviser til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Det globale Europa – i 
konkurrencen på verdensmarkedet – et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse" 
(KOM(2006)0567),

– der henviser til OECD's årsrapport for 2009,

– der henviser til "Successful partnerships: a guide", OECD's LEED-forum for 
partnerskaber og lokalforvaltning, 2006,

– der henviser til rapporten om den globale konkurrence 2009-2010 fra Det 
Verdensøkonomiske Forum, Genève, Schweiz, 2009,

– der henviser til den uafhængige rapport "En dagsorden for en reformeret 
samhørighedspolitik – en stedbaseret tilgang til imødegåelse af EU's udfordringer og 
forventninger", der blev udarbejdet af Fabrizio Barca i april 2009 på anmodning af Danuta 
Hübner, kommissær med ansvar for regionalpolitik,

– der henviser til dokument om retningslinjer for fremtiden for EU's samhørighedspolitik fra 
De Europæiske Kommuners og Regioners Råd, Bruxelles, december 2009,

– der henviser til beslutningen fra Forsamlingen af Regioner i Europa (AER) om 
regionalpolitik efter 2013, der blev vedtaget på AER's generalforsamling den 8. november 
2007 i Udine, Italien,

– der henviser til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om resultaterne af 
forhandlingerne vedrørende de samhørighedspolitiske strategier og programmer for 
programmeringsperioden 2007-2013 (KOM(2008)0301),

– der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om gennemførelsen af 
strukturfondsforordningen 2007-2013: resultaterne af forhandlingerne om de nationale 
samhørighedsstrategier og de operationelle programmer (2008/2183(INI))1,

– der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om bedste praksis på det regionalpolitiske 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0165.
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område og hindringer for anvendelsen af strukturfondene (2008/2061(INI))1,

– der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2008 om forvaltning og partnerskab på 
nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik (2008/2064(INI))2,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget om grønbog om territoriel 
samhørighed og [...] den kommende reform af samhørighedspolitikken (A6-0083/2009)3,

– der henviser til den fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273),

– der henviser til Kommissionens 20. årsrapport om gennemførelse af strukturfondene i 
2008 (KOM(2009)0617),

– der henviser til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Private og offentlige 
investeringer til fordel for genopretningen og langsigtede strukturændringer: udvikling af 
offentlig-private partnerskaber" (KOM(2009)0615),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at EU kun kan være konkurrencedygtig på verdensplan, hvis de interne 
politikker øger EU's evne til at imødegå globale udfordringer i krisetider, i løbet af hvilke 
det tydeliggøres, hvordan mindre udviklede regioner vanskeligere genoprettes,

B. der henviser til, at OECD's årsrapport for 2009 indeholdt en henstilling om langsigtet 
vækst, som lagde vægt på betydningen af beskatning, investering i infrastruktur, 
uddannelse og arbejdsstyrken samt regulering af produktionsmarkeder og dermed 
fremhævede disses betydning,

C. der henviser til, at Det Verdensøkonomiske Forum i sin rapport om den globale 
konkurrence fra 2009 såvel som i andre rapporter påpegede infrastrukturens afgørende 
betydning, idet den er en af de 12 søjler, på baggrund af hvilke den globale 
konkurrenceevne vurderes, og fastslog, at infrastruktur af høj kvalitet er nødvendig for at 
reducere afstande, tiltrække udenlandske investeringer og muliggøre økonomisk 
udvikling,

D. der henviser til, at det er nødvendigt for at nå EU 2020-målene at acceptere de forskellige 
udviklingsniveauer og de forskellige begrænsninger, og at der bør fastlægges 
målsætninger, som er i overensstemmelse med den faktiske situation og de faktiske behov, 
som udpeges ved at høre alle relevante aktører på de forskellige forvaltningsniveauer,

E. der henviser til, at Det Europæiske Råd i marts 2010 anerkendte vigtigheden af at fremme 
økonomisk, social og territoriel samhørighed, og især udviklingen af infrastruktur, med 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0156.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0492.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0163.
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henblik på at opfylde EU 2020-strategien i en situation, hvor denne nye strategi vil møde 
hindringer i form af økonomisk udvikling,

F. der henviser til, at der ud over konsekvenserne af krisen også vil være andre store 
udfordringer, som skal tackles i de kommende år – globaliseringstilpasning, demografiske 
ændringer, klimaforandringer og energirelaterede spørgsmål – og regionerne spiller en 
afgørende rolle ved at sikre, at der findes muligheder for at begrænse indvirkningen af 
disse på borgerne, der endvidere henviser til, at regionerne bør støttes ud fra deres 
fastlagte behov ved at udnytte partnerskabsprincippet og instrumenter, der er egnet til 
forhåndsvurdering af de territoriale virkninger af forskellige politikker,

G. der henviser til, at resultatet af drøftelserne om samhørighedspolitiske strategier og 
programmer for programmeringsperioden 2007-2013 har vist, at kvaliteten af programmer 
og inddragelsen af interessenter er øget på alle forvaltningsniveauer, hvilket har bidraget 
til en mere effektiv opfyldelse af Lissabonmålene om øget økonomisk konkurrenceevne 
og beskæftigelse,

H. der henviser til, at reformen af samhørighedspolitikken skal fremme denne politik ved at 
sikre mere sammenhæng og bedre koordinering og synergi mellem de europæiske 
politikker uden at fremhæve ét politikområde på bekostning af et andet og på baggrund af 
EU's behov og målsætninger med hensyn til bæredygtig udvikling,

I. der henviser til, at der findes en række arbejdsredskaber og analytiske metoder, som er 
blevet foreslået på lokalt og regionalt plan med henblik på at fremme økonomisk 
udvikling og social inddragelse, hvilket beviser de lokale og regionale aktørers interesse 
og engagement i samhørighedspolitikken,

J. der henviser til, at den økonomiske konkurrenceevne i regioner med et 
udviklingsefterslæb øges gennem udviklingen af infrastruktur af enhver slags, hvilket 
muliggør adgang til uddannelse, forskning og innovation,

Samhørighedspolitik som en forudsætning for global økonomisk konkurrenceevne

1. glæder sig over den merværdi, som EU's samhørighedspolitik skaber, og dens betydning 
som et EU-instrument til forøgelse af regionernes konkurrenceevne, gennemførelse af 
strukturreformer og styrkelse af regionernes evne til at tilpasse sig det globale 
økonomiske klima;

2. understreger, at den offentlige sektor spiller en nøglerolle i gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken og i forbindelse med genopbygning af tilliden og solidariteten i 
krisetider og desuden ved at foretage offentlige investeringer, navnlig i infrastruktur, samt 
ved at sikre en bæredygtig udvikling;

3. mener, at en afbalanceret økonomisk vækst i EU, som Lissabontraktaten foreskriver, 
begrænser de regionale forskelle i udviklingsniveauer og forbereder regionerne på at 
imødegå udfordringerne ved globalisering, demografiske ændringer og 
klimaforandringer, idet der tages hensyn til deres specifikke svagheder;

4. påpeger, at samhørighedspolitikken tillige med de synergier, der skabes med forsknings-, 
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udviklings- og innovationspolitikker kan bidrage til opfyldelsen af EU 2020-målene ved 
at støtte og styrke særlige lokale potentialer og sikre social, økonomisk og territoriel 
samhørighed;

Territorial samhørighed – en afspejling af EU-politikkernes virkning på lokalt plan

5. tilslutter sig de holdninger, der kommer til udtryk i grønbogen om territorial 
samhørighed, hvad angår de vigtigste faktorer for territorial samhørighed; henviser 
særligt til respekten for regional forskellighed og udviklingen af det regionale potentiale 
og den regionale konkurrenceevne, understreger betydningen af adgang til offentlige 
tjenesteydelser og hensigtsmæssig infrastruktur, og opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte konkrete forslag til gennemførelse af målsætningen om territorial samhørighed;

6. mener, at medlemsstaterne bør støtte en stedbaseret tilgang til fastlæggelse og 
gennemførelse af samhørighedspolitikken; anerkender, at regionernes rolle er forskellig i 
forskellige medlemsstater afhængigt af disses politiske og administrative struktur; håber 
på en forbedring i løbet af den nuværende programmeringsperiode, idet princippet om 
decentralisering fremmes, eftersom regionerne på nuværende tidspunkt kun administrerer 
30,5 % af det samlede budget, der er fordelt til samhørighedspolitikken, mens 
centralregeringerne tegner sig for resten;

7. glæder sig over resultaterne af Urban- og Leader-initiativerne, og mener, at 
samhørighedspolitikken kan skabe rammen om en afbalanceret vækst for landdistrikter 
og byområder; opfordrer Kommissionen til at undersøge og foreslå arbejdsmetoder, som 
fremmer partnerskaber mellem landdistrikter og byområder og tilskynder til bæredygtig 
byudvikling;

Styrkelse af samhørighedspolitikkens gennemslagskraft med henblik på øget økonomisk 
konkurrenceevne

8. betragter partnerskaber som et nøgleprincip for fastlæggelsen af indholdet i 
samhørighedspolitikken, eftersom en bottom-up-tilgang styrker den administrative 
kapacitet og kvaliteten af programmeringsprocessen; mener, at alle forvaltningsniveauer 
bør spille en sammenhængende, komplementær og positiv rolle med hensyn til fremme af 
EU's økonomiske konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden 
for en trepartsaftale mellem Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne med henblik 
på at sikre, at forpligtelserne vedrørende partnerskaber opfyldes;

9. minder om behovet for at forenkle procedurerne for anvendelsen af strukturfondene og 
Samhørighedsfonden og for at sikre fleksibiliteten af disse samt begrænse de 
administrative omkostninger for bidragsmodtagerne, således at myndighederne rettidigt 
kan imødegå større udfordringer med de nødvendige ressourcer; mener, at offentlig-
private partnerskaber reelt kan yde et bidrag ved at supplere de tiltag, der gennemføres på 
lokalt og regionalt plan, og opfordrer Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag 
med henblik på konsolidering af offentlig-private partnerskaber inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken;

10. understreger betydningen af forsat at støtte projekter, der er rettet mod regioner med et 
udviklingsefterslæb, således at de forventede effekter opnås i løbet af den nuværende 
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programmeringsperiode i overensstemmelse med de indledende skøn; mener, at 
tilbagetrækningen af denne støtte ville begrænse effekten af de indledende positive 
resultater;

11. mener, at den vigtigste indikator i forbindelse med afgørelsen om, hvilke områder der er 
berettiget til økonomisk bistand fra EU, bør være BNP, og at indførelsen af andre 
indikatorer kun bør tillades, efter at der er foretaget undersøgelser af deres relevans og af 
måden, hvorpå disse oplysninger indsamles og behandles;

12. understreger betydningen af at tildele støtte på grundlag regionale særtræk; opfordrer 
Kommissionen til at etablere hensigtsmæssige finansieringsinstrumenter med henblik på 
at skabe merværdi på kort og mellemlang sigt, idet der ligeledes tages hensyn til 
konsekvenserne af den økonomiske og finansielle krise; 

Samhørighedspolitik som et væsentligt politikområde efter 2013

13. understreger den afgørende betydning af regionaludvikling og territorial samhørighed for 
styrkelsen af EU's økonomiske konkurrenceevne og for at nå EU 2020-målene, idet en 
stedbaseret tilgang er et af de vigtigste skridt på vejen mod økonomisk balance;

14. minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at den europæiske offentligheds 
forventninger er baseret på dennes behov, og især på ønsket om adgang til tilstrækkelig 
infrastruktur og offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet, som bør tilvejebringes på en 
retfærdig måde og til overkommelige priser for alle europæiske borgere, uanset hvor de 
bor og arbejder;

15. fremhæver det forhold, at økonomisk, social og territoriel samhørighed giver mulighed 
for i fuldt omfang at udnytte potentialet ved forskning, udvikling og innovation og for at 
sikre en højere levestandard for de europæiske borgere og en større tillid til EU; mener, at 
udvalgte investeringer i forskning, udvikling og innovation bør tage hensyn til den 
eksisterende kapacitet og det eksisterende potentiale på regionalt og lokalt plan samt 
støtte udviklingen af denne sektor gennem institutionsudvikling og 
kapacitetsopbygningsprogrammer;

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

En bedre livskvalitet, der garanteres af sikker beskæftigelse af høj kvalitet og adgang til 
infrastruktur af enhver slags – hvad enten denne er af transportmæssig, social eller 
uddannelsesmæssig karakter eller knyttet til forskning, udvikling og innovation – er 
hovedårsagen til offentlighedens støtte til den europæiske integrationsproces.

Samhørighedspolitikken kan sikre en sammenhængende udvikling i Den Europæiske Union 
gennem specifikke målsætninger og instrumenter og dermed opfylde de europæiske borgeres 
økonomiske og sociale behov. Samtidig står EU's medlemsstater, herunder dem i den østlige 
og sydøstlige del af Europa, direkte over for globaliseringens konsekvenser. 

Hvordan hver enkelt medlemsstat udnytter de muligheder, der er forbundet med deltagelse i 
det europæiske indre marked, afhænger af landets modenhed og udviklingsniveau, som er 
forskelligt fra land til land. Det følger heraf, at hver enkelt medlemsstat er ansvarlig for at 
fastlægge de mest effektive foranstaltninger for at bringe landets økonomi på højde med det 
globale system.

Denne betænkning med titlen Opnåelse af reel territoriel, social og økonomisk samhørighed 
inden for EU – en afgørende forudsætning for global konkurrenceevne? har til hensigt at 
indlede en debat blandt medlemmer af Europa-Parlamentet om den gensidige afhængighed og 
interesse i de foranstaltninger, der vedtages på europæisk og nationalt plan for at opfylde 
målsætningerne for EU-politikkerne, herunder målet om at styrke den globale økonomiske 
konkurrenceevne. Hensigten med betænkningen er at udstikke en ramme, inden for hvilken 
samhørighedspolitikkens betydning for integrationen og dens bidrag til styrkelsen af EU's 
globale konkurrenceevne fremhæves.

Ordførerens forslag

Den globale og europæiske sammenhæng har bragt regionerne i centrum enten på grund af de 
udfordringer, som de står over for, uanset om findes på områderne for klimaforandringer, en 
aldrende befolkning, social migration eller energi, eller på grund af de udfordringer, der er 
opstået som følge af den økonomiske og finansielle krise, hvis virkninger endnu kan mærkes 
på lokalt plan.

Ordføreren mener, at samhørighedspolitikken som EU's vigtigste politik på dette område 
giver regionerne mulighed for at imødegå udfordringerne på den bedst tænkelige måde og 
dermed bidrager til at styrke EU's globale økonomiske konkurrenceevne ved: 

- at sikre samme levestandard for alle EU-borgere og
- fremme vækst ved at udnytte de lokale og regionale særtræk og dermed skabe 

merværdi og økonomisk produktivitet. 

Samhørighedspolitikken har bidraget væsentligt til opfyldelsen af målsætningerne i 
Lissabonstrategien, men for at konsolidere de opnåede resultater og deres forventede 
virkninger, mener ordføreren, at der er behov for yderligere investeringer i infrastruktur af 
enhver slags som en forudsætning for en styrket økonomisk konkurrenceevne.
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Infrastruktur – en grundlæggende faktor for styrket global konkurrenceevne 

Infrastruktur er en af de vigtigste søjler, som vurderes internationalt for at fastslå niveauet af 
økonomisk konkurrenceevne, den gør det muligt at fjerne ulemperne ved afstande og sikrer 
bevægelighed for investeringer og arbejdsstyrken.

EU 2020-målene om en konkurrencedygtig, sammenkoblet og grønnere økonomi kan nås ved 
at modernisere og sammenkoble infrastruktur og støtte investeringsplaner og 
udviklingsprojekter, som er tilpasset hver enkelt regions særlige karakter. Denne tilgang kan 
gennemføres på bæredygtig vis ved at gøre brug af innovative metoder og instrumenter.

Ordføreren mener, at det er afgørende at opnå territorial samhørighed, eftersom man på 
territorielt plan kan se, hvorvidt:

- programmeringen af den regionale udviklingsproces svarer til et områdes særlige 
behov og specifikke potentiale

- de involverede partnere har tilstrækkelig institutionel kapacitet til at sikre den bedst 
mulige udnyttelse af EU-midlerne 

- EU-støtten er af langsigtet karakter, som bygger videre på hidtil opnåede resultater ved 
gennemførelse af EU-finansierede projekter, og hvorvidt de er bæredygtige.

Forskellene i graden af decentralisering og omfanget af forvaltning på flere niveauer medfører 
problemer, som er mest udtalte på lokalt og regionalt plan, og det er en sand udfordring, der 
ligeledes må tackles på lokalt plan, at sikre, at offentligt finansierede foranstaltninger af 
europæisk og national oprindelse supplerer hinanden, således at dobbeltfinansiering undgås.

Der er behov for at sikre horisontal og vertikal koordination mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer samt mellem de forskellige aktivitetsområder og de forskellige former 
for indsats. For at sikre fælles standarder i forbindelse med udvikling gennem økonomisk, 
social og territoriel samhørighed, navnlig i grænseområder, er det nødvendigt at:

- sikre programmering af høj kvalitet gennem inddragelse af interessenter fra alle 
relevante niveauer og sektorer

- anvende relevant og ensartet statistik og indikatorer både i programmerings- og 
gennemførelsesfasen

- gennemføre et overvågningssystem, som er specifikt tilpasset til en række indikatorer 
og effekter, der kan måles og analyseres

- udbrede kendskabet til resultaterne af evalueringer på alle forvaltningsniveauer og i de 
regionale virksomhedssektorer.

I betragtning af at strukturfondene og Samhørighedsfonden er de vigtigste 
finansieringsinstrumenter til opnåelse af de mål, som fastlægges på regionalt plan, er det 
hensigtsmæssigt at øge den merværdi, som de skaber, ved at:

- støtte de lokale og regionale myndigheders bestræbelser på at udvikle deres 
administrative kapacitet, eftersom der findes et dokumenteret behov for ekspertise 
vedrørende programmering af høj kvalitet. Medlemsstaterne og Kommissionen skal
garantere teknisk bistand af høj kvalitet, og gennemførelsesprocessen i forbindelse 
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med økonomisk, social og territorial samhørighed skal forbedres på lokalt og regionalt 
plan

- forenkle procedurerne for tildeling af midler fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden

- udvikle den nødvendige ramme for offentlig-private partnerskaber, således at disse 
bliver en holdbar og realistisk mulighed for regionerne.

I mange medlemsstater, hvor offentlig-private partnerskaber betragtes som en mulighed, 
mangler der en tilstrækkelig klar lovgivningsmæssig ramme og viden på regionalt plan til at 
gennemføre disse. Det er bl.a. afgørende, at EIB leverer den nødvendige tekniske bistand til 
myndighederne, så de kan etablere sådanne partnerskaber.

Der skal tages hensyn til alle forhold, så regionerne i den næste programmeringsperiode og 
inden for den overordnede ramme af EU 2020-målene hver især kan bidrage til en bæredygtig 
udvikling og sikre, at der opnås en sammenlignelig levestandard.

Efter 2013 bør samhørighedspolitikken blive en hjørnesten i den europæiske politik, eftersom 
denne spiller en afgørende rolle i begrænsningen af forskellene i udviklingsniveauer mellem 
de europæiske regioner. Det er givet, at den økonomiske og finansielle krise kan medføre 
visse ændringer, men med modenhed og fleksibilitet vil det være muligt at imødekomme 
regionernes meget forskelligartede behov. Dette er en af grundene til, at ordføreren mener, at 
der er behov for en trepartsaftale/-forpligtelse mellem Kommissionen, medlemsstaterne og 
regionerne, som klart udpeger, hvilke rolle de hver især skal spille for at nå de fastsatte mål. 

Støtte til forskning, udvikling og innovation og fremme af uddannelse og færdigheder, der er 
nødvendige for at sikre et inkluderende arbejdsmarked, bør følges op af politikker og 
foranstaltninger på lokalt plan. Ved at sikre et fælles udviklingsniveau og adgang til 
grundlæggende infrastruktur og tjenesteydelser af høj kvalitet styrkes evnen til at modstå store 
udfordringer. Den globale økonomiske konkurrenceevne forstærkes af evnen til at reagere på 
globaliseringen.

Udnyttelsen af de europæiske og nationale finansieringsmidler, der er tilgængelige til 
projekter omfattende forskning, udvikling og innovation er ikke ensartet, hvilket peger på 
behovet for at styrke den administrative kapacitet på regionalt plan, således at der kan findes 
nye løsninger på de aktuelle problemer.

Ordføreren mener, at når målsætningen om at sikre samme livskvalitet er blevet nået ved at 
garantere adgang til infrastruktur og tjenesteydelser af høj kvalitet, kan regionerne begynde at 
koncentrere sig om foranstaltninger, der sigter mod styrkelse af det lokale, økonomiske 
potentiale, hvorunder en vigtig fase vedrører udarbejdelsen af lokale politikker om forskning, 
udvikling og innovation og den tilsvarende regionale infrastruktur.


