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I. Rapportens hovedlinjer

Hovedformålet med rapporten om strukturpolitikkernes indvirkning og konsekvenser er at:

• bidrage til debatten om den fjerde rapport om kohærens, som forelægges af 
Kommissionen den 24. og 25.maj 2007 i Leipzig;

• redegøre for strukturpolitikkens indvirkninger på den økonomiske vækst og 
jobskabelse samt dens vigtige rolle i forbindelse med gennemførelsen af Lissabon-
strategiens mål og iværksættelsen af den nye kohærenspolitiks strategiske tiltag;

• fastholde vigtigheden af en integreret strukturpolitik, der skaber kohærens mellem 
struktur- og kohærensfondene og de øvrige fællesskabspolitikker;

• bidrage til udviklingen af aktioner, der gør kohærenspolitikken mere synlig;

• fastlægge anbefalinger vedrørende iværksættelsen af den nye kohærenspolitik med 
henblik på at forbedre indvirkningerne i de europæiske regioner.

Kohærenspolitikkernes indvirkninger i Den Europæiske Union (EU) kan inddeles i fire 
forskellige punkter: økonomiske, sociale og territoriale indvirkninger samt indvirkninger i 
forbindelse med regeringsførelse. 

I. Økonomiske indvirkninger
Rapporten har til formål at bidrage til at optimere strukturfondenes økonomiske indvirkninger 
i den nye programmeringsperiode 2007-2013, og den omfatter følgende aspekter:

1. Strukturfondenes bidrag til den økonomiske konvergens mellem EU's 
forskellige regioner:

Konvergensen mellem BNP-niveauet i de forskellige regioner, som EU udgøres af, er 
kohærenspolitikkens hovedmål. For visse regioner er målet nået, men for mange andre 
er dette langt fra tilfældet. Der forekommer konvergens mellem medlemsstaterne, men 
samtidig også større forskelle mellem regionerne, herunder disse staters regioner. 
Målet, der stræbes mod, er desuden at opnå stabil og kontrolleret regional vækst, så 
økonomisk uligevægt undgås.

2. Strukturfondenes multiplikationseffekt på tiltrækning af investeringer:
Strukturfondenes økonomiske værdi er begrænset til 4 % af det nationale BNP, men 
disse størrelser har en multiplikationseffekt på investeringerne. Medfinansiering 
dynamiserer de offentlige udgifter og tiltrækker private investeringer. Således hjælper 
initiativet JEREMIE SMV'erne med at kombinere forskellige finansieringskilder.

3. Styrkelse af konkurrenceevnen:
Strukturfondene bidrager til at styrke regionernes konkurrenceevne, navnlig på grund 
af de relevante mål 2-foranstaltninger ("økonomisk udvikling og konkurrenceevne"). 
Lissabon-strategien, en fællesskabsramme til styrkelse af konkurrenceevnen, inspirerer 
den nye kohæsionspolitik, navnlig gennem to instrumenter, nemlig Fællesskabets 
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strategiske tiltag og fondenes fastlåshed til aktiviteter, der falder ind under rammen for 
ovennævnte strategi.

4. Opfordring til innovation i regionerne, styrkelse af det europæiske 
forskningsområde og stimulering af forskningen

Innovation er kernen i en konkurrencedygtig økonomi. EU opfordrer til innovation 
gennem forskellige instrumenter. Rammeprogrammet for innovation og 
konkurrencedygtighed og det syvende rammeprogram for forskning lægger op til at gå 
i samme retning. I øvrigt støtter Kommissionen netværk og initiativer på 
forskningsområdet som f.eks. ProInno og innovationsinitiativet for Europas regioner. 
Strukturinstrumenternes forenelighed med disse fællesskabsinstrumenter skal 
forbedres med henblik på at styrke de koordinerede aktiviteter. 

II. Sociale indvirkninger
Rapporten indeholder desuden idéer til at optimere strukturfondenes sociale indvirkninger på 
stadiet for iværksættelsen af den nye programmeringsperiode.

1. Bidrag til gennemførelsen af den europæiske strategi for beskæftigelse
Den europæiske strategi for beskæftigelse har tre hovedmål, nemlig fuld 
beskæftigelse, arbejdskvalitet og -produktivitet, og endelig kohærens og regional og 
social integration. Den Europæiske Socialfond er et vigtigt instrument, der ikke må ses 
bort fra, når denne strategi iværksættes.

2. Bidrag til jobskabelse
Strukturfondene spiller en væsentlig rolle i forbindelse med jobskabelse. I de regioner, 
der berøres af mål 2, er arbejdsløsheden gennemsnitligt faldet 1 % mere end i resten af 
EU i 1995-2000, selv om der ikke altid har været tale om stabile job. Derfor skal det 
sikres, at de nye jobs har kvalitet og stabile.

3. Kampen mod social udstødelse
Visse befolkningsgrupper har større risiko for social udstødelse end andre. Den 
Europæiske Socialfond har støttet aktioner, der sigter mod at lette dårligt stillede 
gruppers, handicappedes, kvinders etc. adgang til arbejdsmarkedet. I den nye 
programmeringsperiode er disse mål integreret tværgående i alle politikker og 
aktioner.

III. Territoriale indvirkninger
Konceptet territorial kohærens stammer fortrinsvis fra forfatningsudkastet. Hensigten med 
rapporten er at udarbejde anbefalinger til, hvordan den nye kohærenspolitik primært kan 
fungere territorialt trods det, at forfatningsteksten ikke blev vedtaget.

1. Forbedring af adgangsfaciliteterne for regioner med stor risiko for udstødelse
I regioner med specielt og permanent geografisk særpræg som f.eks. fjerntliggende 
regioner, øer, bjergregioner og lavt befolkede områder er kontakten med de økonomiske 
og sociale centre vanskelig. Andre regioner er desuden isolerede. Adgangsproblemerne 
øger befolkningsnedgangen og befolkningens aldring samt reducerer tjenesteydelser af 
generel økonomisk interesse.
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2. Bydimensionen og oprettelse af et polycentrisk område
Territorial uligevægt i byerne forstærker problemet med tæt befolkede centrale områder, 
hvilket har en negativ effekt på livskvaliteten, leveomkostningerne, den sociale ligestilling 
og miljøet i byerne. Kommissionen har allerede foreslået løsninger i sin meddelelse om 
byernes bidrag1. Den økonomiske aktivitets koncentration i enkelte centre fremkalder 
imidlertid en kumuleret proces med negative virkninger. I de nye medlemsstater er 
væksten betragtelig i storbyerne, og befolkningen er faldende.

3. Skabelse af territorial ligevægt mellem by- og landområder
Det er kendetegnende for de nye medlemsstater, at der fortsat er stor ulighed mellem 
storbyerne og et lands øvrige områder med hensyn til økonomisk udvikling. I forbindelse 
med udviklingen af landområderne skal der tages højde for forholdet mellem by- og 
landområder.

4. Bidrag til demografisk ligevægt på de forskellige europæiske territorier
I områder, der er hæmmet af adgangsvanskeligheder, eller hvor infrastrukturen er mindre 
udviklet, mindskes og ældes befolkningen. Den aktive befolkning koncentreres i 
storbyerne. Kohærenspolitikken kan påvirke den demografiske udvikling indirekte 
gennem opbygning af infrastruktur i de isolerede områder. Hvis de unge skal blive i 
landområderne, må der i disse områder skabes vellønnede job inden for servicesektoren. 

5. Styrkelse af Europas økonomiske og sociale integration
Oprettelse af det transeuropæiske transportnet, forbedring af adgangen til de 
fjerntliggende områder, styrkelse af det europæiske forskningsområde og adskillige andre 
aktioner, der finansieres af strukturfondene, bidrager til at fremme Europas økonomiske 
og sociale integration. Netop denne styrkelse af den økonomiske og sociale integration er 
merværdien af den europæiske regionalpolitik i forhold til de nationale politikker.

6. Bevarelse af regionernes arv
Den kulturelle diversitet udgør ud over blandingen af påvirkninger det europæiske 
kontinents store rigdom. Hver europæisk region har sine traditioner, arkitektur, sprog og 
kulturelle særegenheder. De regionalpolitiske aktioner bidrager til at bevare disse og 
holder hele EU's territorium i live, så det forbliver muligt at bo og arbejde der.

IV. Indvirkninger på regeringsførelse
Rapporten kaster lys over de strukturpolitiske indvirkninger på regeringsførelsen og 
indeholder anbefalinger til yderligere at øge disse.

1. Styrkelse af den administrative kapacitet
Iværksættelsen af den europæiske regionalpolitik kræver en vis administrativ kapacitet 
til forvaltning af programmerne og projekterne på lang sigt. Under forberedelserne til 
medlemskab har de nye medlemsstater gjort en betydelig indsats for at styrke deres 
administrative kapacitet. Denne proces med oprettelse af administrativ kapacitet er 
ikke afsluttet - den skal fortsætte i den nye regionalpolitiks iværksættelsesfase.

  
1 Kommissionens meddelelse af 13. juli 2006: "Kohærenspolitikken og byerne - byernes bidrag til vækst og 
beskæftigelse i regionerne".
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2. Stabilisering af de store infrastrukturprojekter ved hjælp af den flerårige 
programmering
Den flerårige og strategiske programmering af regional udvikling forbundet med 
additionalitetsprincippet har gjort det muligt at stabilisere de store offentlige projekter. 
Disse flerårige aftaler mellem forskellige partnere sikrer en bedre finansiering af et 
projekt på lang sigt. Der findes stadig store infrastrukturprojekter, der ikke 
gennemføres, fordi partnerne ikke følger op på de økonomiske forpligtelser.

3. Samarbejdsprincippet som demokratiseringsfaktor for de offentlige politikker
Samarbejdsprincippet har været anvendt siden forberedelsesfasen og frem til 
iværksættelsen af interventioner med sigte på at demokratisere de offentlige aktioner. 
Det tætte samarbejde på nationalt, regionalt og lokalt niveau mellem Kommissionen 
og de kompetente myndigheder i hver medlemsstat, herunder de økonomiske og 
sociale samarbejdspartnere, har en positiv indvirkning på regionalpolitikkens 
effektivitet - de planlagte aktioner svarer således bedre til regionens eller bestemte 
gruppers behov.

4. Fremme af samarbejde på tværs af grænserne og landene (udveksling af god 
praksis)
Den nye kohærenspolitiks tredje mål, der er tildelt meget begrænsede økonomiske 
ressourcer, sigter mod at stimulere det territoriale samarbejde. Formålet med et 
samarbejde på tværs af grænserne er at lade naboregioner, som nationale grænser har 
adskilt, nærme sig hinanden. Merværdien af denne dimension i kohærenspolitikken 
med hensyn til regional udvikling er meget høj, for den kan ikke erstattes af nogen 
national politik.

5. Øget støtte fra borgerne gennem en mere synlig kohærenspolitik
Ifølge adskillige undersøgelser er kohærenspolitikken den mest synlige 
fællesskabspolitik og den politik, der har mest afsmitning i regionerne. Størsteparten 
af befolkningen, som lever i regioner, der modtager støtte fra strukturfondene, er 
bevidste om denne politiks positive følgevirkninger. Politikken bidrager således 
kraftigt til at lade fællesskabspolitikkerne og de europæiske borgere, som til gengæld i 
større grad støtter EU generelt, nærme sig hinanden. For at sikre, at de aktioner, der 
finansieres af fondene, er synlige under gennemførelsen i regionerne, er det absolut 
nødvendigt at øge kendskabet til dem, der står bag disse.

FORSLAG:

• Oprette et OBSERVATIONSCENTER FOR FÆLLESSKABSPOLITIKKERNES 
INDVIRKNINGER på kohærensen, herunder udveksling og udbredelse af god praksis 
med hensyn til, hvordan kohærensmålet integreres i alle udviklings- og 
iværksættelsesstadierne;

• Understrege, at kohærenspolitikken kan styrke den økonomiske og sociale integration 
og den merværdi, den giver en strukturpolitik på fællesskabsplan;

• Foreslå Kommissionen at undersøge, hvilke nationale politikker og 
fællesskabspolitikker, der fremmer konvergensen, og udarbejde en meddelelse om 
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dette emne;

• Opfordre Kommissionen til inden for rammerne af midtvejsevalueringen af den nye 
kohærenspolitik, i 2009 at undersøge strukturfondenes multiplikationseffekt på de
private investeringer, de bidrager til at tiltrække, samt indvirkningerne af de nye 
iværksættelsesinstrumenter, der styrker konkurrenceevnen inden for rammerne af den 
nye kohærenspolitik;

• Forpligte Kommissionen til at søge nye måder at kombinere de strukturpolitiske 
instrumenter med andre fællesskabsinstrumenter, der sigter mod at øge de 
koordinerede aktiviteter til støtte af forskning og innovation;

• Anmode Kommissionen om at undersøge, om forpligtelsen til at bruge mindst 20 % af 
strukturfondene til at opfordre til F&U og innovation, som det foreslås i Aho-
rapporten1, er holdbar, samt undersøge nødvendigheden af at fastlægge 
kvantificerede mål inden for F&U og innovation;

• Anmode Kommissionen om under fællesskabsprogrammerne at fastlægge 
kvantificerede indvirkningsmål for F&U og innovation, navnlig under det syvende 
rammeprogram for forskning og programmet for konkurrenceevne og innovation;

• Med henblik på innovationsudvikling i SMV'erne og i betragtning af, at disse ofte ikke 
engang føler et behov for innovation og nyskabelse, indføre under anvendelse af de 
europæiske programmer en TEKNISK LEDER til dynamisering og forenkling af 
innovation i virksomhederne i form af adgang til støtte og de europæiske 
programmer; denne leder kan være tilknyttet regionale projekter, teknologiparker, 
virksomheder, netværker etc.;

• Foreslå Kommissionen og medlemsstaterne at øge Den Europæiske Socialfonds 
bidrag til iværksættelse af den europæiske beskæftigelsesstrategi ved at styrke det 
indbyrdes forhold mellem disse; 

• Foreslå Kommissionen at skaffe bedre oplysninger om kvaliteten af de job, der skabes 
gennem strukturfondene;

• Foreslå Kommissionen og medlemsstaterne, med henblik på at undgå social 
udstødelse af visse befolkningsgrupper, specielt at rette opmærksomhed mod 
overholdelsen af de tværgående mål, som fremover vil være integreret i alle politikker 
og aktioner (adgang, type etc.);

• Opfordre Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne, navnlig dem, der 
beskæftiger sig med konvergensmålet, til først og fremmest at finansiere 
foranstaltninger, der støtter oprettelsen af polycentriske områder med henblik på at 
undgå territorial uligevægt i byområderne;

• Forpligte Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til gennem udveksling af 
god praksis at finde frem til, hvilke instrumenter der bedst kan anvendes til at nå frem 
til territorial ligevægt mellem by- og landområder;

  
1 Rapport fra gruppen af uafhængige eksperter om F&U og innovation, som blev nedsat efter topmødet i 
Hampton Court (januar 2006).
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• Anmode Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne om i landområderne at støtte 
og stimulere de økonomiske aktiviteter, der er forbundet med udvikling af de nye 
teknologier, som ikke kræver fysisk nærhed med storbycentrene;

• Foreslå Kommissionen at undersøge muligheden for primært at straffe manglende 
gennemførelse af vedtagne projekter med økonomisk støtte fra EU;

• Understreger i rapporten betydningen af samarbejde på tværs af grænserne og 
landene og opfordrer forvaltningsmyndighederne til at opfordre til samarbejde på 
tværs af landene og regionerne gennem oprettelse af forskellige samarbejdsnetværk;

• Foreslå Kommissionen inden for rammerne af gennemførelsesforordningen at
undersøge foranstaltninger, der sigter mod at øge interventionernes synlighed, ikke 
blot for de store infrastrukturprojekters vedkommende, men også for projekter af 
mindre størrelsesorden.


