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I. Betänkandets huvudlinjer och mål

Betänkandet om strukturpolitikens effekter syftar till att

• bidra till debatten om den fjärde rapporten om sammanhållning som kommissionen 
kommer att lägga fram den 24 och 25 maj 2007 i Leipzig,

• framhäva strukturpolitikens effekter på den ekonomiska tillväxten och skapandet av 
arbetstillfällen samt dess avgörande betydelse för om målen i Lissabonstrategin skall 
uppnås och för hur de strategiska riktlinjerna i den nya sammanhållningspolitiken 
tillämpas,

• betona vikten av att det utvecklas en integrerad strukturpolitik som på ett konsekvent sätt 
samordnar åtgärder inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden med den övriga 
gemenskapspolitiken,

• bidra till att det utvecklas åtgärder som ökar sammanhållningspolitikens synlighet,

• lämna rekommendationer för genomförandet av den nya sammanhållningspolitiken i syfte 
att förbättra dess effekter i de europeiska regionerna.

Frågan om effekterna av EU:s sammanhållningspolitik innefattar följande fyra huvudaspekter: 
ekonomiska effekter, sociala effekter, territoriella effekter och effekter på styrelseformer.

I. Ekonomiska effekter

Betänkandet syftar till att bidra till att maximera strukturfondernas ekonomiska effekter under 
den nya programperioden 2007–2013 och behandlar följande aspekter:

1. Strukturfondernas bidrag till ekonomisk konvergens mellan EU:s olika regioner

Konvergens mellan BNP-nivån i EU:s olika regioner är sammanhållningspolitikens 
viktigaste mål. I några regioner har detta mål uppnåtts, men det finns även flera exempel 
på motsatsen. Samtidigt som konvergensen ökar mellan vissa medlemsstater ökar 
skillnaderna mellan vissa regioner till och med i just dessa medlemsstater. Målet är även 
att den regionala utvecklingen skall vara stabil och kontrollerad så att man undviker 
ekonomiska obalanser, vilket leder till nästa punkt:

2. Strukturfondernas hävstångseffekt när det gäller att locka investeringar

Strukturfondernas ekonomiska bidrag är begränsat till 4 % av den nationella BNP:n, men 
dessa medel ger upphov till investeringar av mycket större omfattning. Samfinansieringen 
leder till ökade offentliga utgifter och lockar dessutom privata investeringar. Initiativet 
Jeremie skall exempelvis hjälpa små och medelstora företag att kombinera olika 
finansieringskällor.
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3. Ökad konkurrenskraft

Strukturfonderna bidrar till att öka regionernas konkurrenskraft, framför allt genom 
åtgärderna inom mål 2 (ekonomisk utveckling och konkurrenskraft). I Lissabonstrategin, 
som är en gemenskapsram för att öka konkurrenskraften, inriktas strategin inom den nya 
sammanhållningspolitiken huvudsakligen på två instrument: gemenskapens strategiska 
riktlinjer och öronmärkning av medel för verksamhet inom ramen för just 
Lissabonstrategin.

4. Stöd till regioners innovationskapacitet och förstärkning av det europeiska området 
för forskningsverksamhet och av forskningen

Innovation utgör grunden för en konkurrenskraftig ekonomi. EU stöder innovation genom 
flera instrument. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och sjunde 
ramprogrammet för forskning är två sådana instrument. Dessutom stöder kommissionen 
nätverk och initiativ på innovationsområdet, till exempel Pro Inno Europe och nätverket 
för innovativa regioner i Europa (IRE). Strukturinstrumenten bör i större utsträckning 
samordnas med dessa gemenskapsverktyg så att synergieffekterna ökar.

II. Sociala effekter

På det sociala området skall betänkandet bidra till att optimera de sociala effekterna under
programperiodens genomförandefas.

1. Förverkligandet av den europeiska sysselsättningsstrategin

Den europeiska sysselsättningsstrategin har tre huvudmål: att uppnå full sysselsättning, 
förbättra kvaliteten och produktiviteten i arbetet och stärka den sociala och territoriella 
sammanhållningen. Europeiska socialfonden är ett viktigt instrument när denna strategi 
skall genomföras.

2. Skapandet av nya arbetstillfällen

Strukturfonderna spelar en avgörande roll när det gäller att skapa arbetstillfällen. I 
regioner som omfattas av mål 2 minskade arbetslösheten under perioden 1995–2000 i 
genomsnitt med 1 % mer än i övriga EU, men dessa arbetstillfällen har inte alltid varit 
varaktiga. Därför är det nödvändigt att se till att de arbetstillfällen som skapas även är 
varaktiga och av god kvalitet.

3. Kampen mot social utslagning

Risken för social utslagning är högre inom vissa befolkningsgrupper. 
Europeiska socialfonden har gett stöd till åtgärder som ökar tillträdet till arbetsmarknaden 
för missgynnade grupper, exempelvis människor med funktionshinder och kvinnor. För 
den nya programperioden har dessa mål integrerats på ett övergripande sätt i alla 
politikområden och åtgärder.
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III. Territoriella effekter

I förslaget till konstitution tar man fasta på begreppet territoriell sammanhållning. 
Betänkandet syftar dock till att rekommendera hur den nya sammanhållningspolitiken kan 
fokusera mer på territoriell sammanhållning trots att konstitutionstexten inte har godkänts.

1. Bättre tillgänglighet för regioner med större risk för utfasning

Regioner med särskilda och permanenta geografiska förhållanden, såsom avlägset belägna 
områden, öar, bergsområden och glest befolkade områden, har dåliga förbindelser med de 
ekonomiska och sociala centrumen. Även andra regioner är isolerade. 
Tillgänglighetsproblemen leder till avfolkning och en åldrande befolkning och är till skada 
för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

2. Den urbana dimensionen och skapandet av ett område med flera centrum

Territoriell obalans i städernas spridning förstärker de problem med trafikstockningar i de 
centrala områdena som inverkar negativt på livskvalitet, levnadsomkostnader, social 
jämlikhet och miljö i städerna. Kommissionen har redan föreslagit några lösningar i sitt 
meddelande om städernas och tätorternas bidrag till tillväxt och sysselsättning1. 
Koncentrationen av den ekonomiska verksamheten till några centrum leder till en 
ackumulativ process med vissa negativa effekter. Bland de nya medlemsstaterna är 
tillväxten stor i huvudstäderna trots en befolkningsminskning.

3. Territoriell balans mellan städer och landsbygd

Den permanenta karaktären hos de stora obalanserna mellan de viktigaste 
storstadsområdena och resten av landet i fråga om ekonomisk utveckling är särskilt 
utmärkande för de nya medlemsstaterna. Utvecklingen i landsbygdsområden bör innefatta 
förbindelserna mellan städer och landsbygd.

4. Demografisk balans i olika europeiska regioner

Befolkningen i områden med sämre tillgänglighet och med mindre utvecklad infrastruktur 
minskar och blir allt äldre. Den aktiva befolkningen koncentreras till storstäderna. 
Sammanhållningspolitiken kan ha ett direkt inflytande på den demografiska utvecklingen 
genom att skapa infrastruktur i isolerade områden. Skapandet av välavlönade 
arbetstillfällen i tjänstesektorn är avgörande för att unga människor skall stanna i 
landbygdsområden.

5. Ökad ekonomisk och social integration i Europa

Skapandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), bättre tillgänglighet för avlägset 
belägna områden, förstärkning av det europeiska området för forskningsverksamhet och 
många andra åtgärder som finansieras genom strukturfonderna bidrar till ekonomisk och 
social integration i Europa. Mervärdet av den europeiska regionalpolitiken i förhållande 

  
1 Meddelande från kommissionen ”Sammanhållningspolitiken och städerna: städernas och tätorternas bidrag till 
tillväxt och sysselsättning i regionerna”, 13 juli 2006.
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till den nationella ligger i denna förstärkning av den ekonomiska och sociala 
integrationen.

6. Bevarande av regionernas kulturarv

Den kulturella mångfalden och blandningen av olika influenser utgör den europeiska 
kontinentens enorma rikedom. Varje europeisk region har sina traditioner, sin arkitektur, 
sitt språk och sina kulturella särdrag. Åtgärderna inom regionalpolitiken bidrar till att 
bevara dessa och innebär att hela EU-området kan fortsätta att vara ett levande område där 
man kan leva och arbeta.

IV. Effekter på styrelseformer

I detta betänkande betonas effekterna på styrelseformer samt rekommenderas hur dessa 
effekter kan förstärkas.

1. Förstärkning av den administrativa kapaciteten

Genomförandet av den europeiska regionalpolitiken kräver viss administrativ kapacitet för 
förvaltningen av program och projekt på lång sikt. Under förberedelserna inför 
anslutningen till EU har de nya medlemsstaterna gjort stora insatser för att förbättra sin 
administrativa kapacitet. Arbetet med att förbättra den administrativa kapaciteten är inte 
avslutat, utan bör fortsätta under den fas då den nya regionalpolitiken skall genomföras.

2. Mer stabilitet i stora infrastrukturprojekt tack vare flerårig programplanering

Tack vare den fleråriga och strategiska programplaneringen för de stora programmen för 
regional utveckling och tack vare additionalitetsprincipen har de stora offentliga projekten 
blivit mer stabila. Dessa fleråriga åtaganden mellan olika parter ger en bättre 
projektfinansiering på lång sikt. Vissa stora infrastrukturprojekt fullföljs dock inte på 
grund av att kontraktsparterna inte fullgör de finansiella åtagandena.

3. Samarbete grundat på partnerskap för en demokratisering av den offentliga 
politiken

Ett samarbete grundat på partnerskap från förberedelsefasen till genomförandet av 
åtgärderna har lett till en demokratisering av de offentliga åtgärderna. Det nära samarbetet 
mellan Europeiska kommissionen och behöriga myndigheter i varje medlemsstat på 
nationell, regional och lokal nivå samt med arbetsmarknadens parter och näringslivets 
organisationer gör regionalpolitiken effektivare, genom att åtgärderna i högre grad 
motsvarar regionens eller vissa gruppers behov.

4. Stöd till gränsöverskridande samarbete och nationsövergripande samarbete (utbyte 
av bästa praxis)

Det tredje målet med den nya sammanhållningspolitiken, vilket har fått mycket 
begränsade ekonomiska resurser, är att stimulera territoriellt samarbete. 
Gränsöverskridande samarbete leder till att grannregioner som har skilts åt av nationella 
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gränser närmar sig varandra. Mervärdet av politiken för regional utveckling på detta 
område är mycket stort, eftersom ingen nationell politik kan ersätta den.

5. Ökat stöd från allmänheten genom en synligare sammanhållningspolitik

Många undersökningar visar att gemenskapens sammanhållningspolitik är den politik som 
är mest synlig och har störst genomslag i regionerna. Majoriteten av befolkningen i de 
regioner som får stöd från strukturfonderna är medveten om dess positiva effekter. Därför 
har den stor betydelse när det gäller att föra gemenskapspolitiken närmare 
EU-medborgarna vilket har den fördelen att stödet ökar för EU överlag. För att synliggöra 
de åtgärder som finansieras genom dessa fonder i regionerna är det mycket viktigt att visa 
vilka finansiärerna är.

FÖRSLAG:

• Inrätta ett OBSERVATIONSORGAN FÖR BEVAKNING AV GEMENSKAPSPOLITIKENS 
effekter på sammanhållningen, som även omfattar utbyte och spridning av bästa metoder 
för att införliva sammanhållning som mål under formulerings- och 
genomförandeetapperna.

• Understryka sammanhållningspolitikens kapacitet att öka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen som mervärde av en strukturpolitik på EU-nivå.

• Kommissionen bör analysera vilken offentlig nationell politik och gemenskapspolitik som 
främjar konvergens och utarbeta ett meddelande i denna fråga.

• Kommissionen bör i samband med översynen efter halva tiden av den nya 
sammanhållningspolitiken 2009 analysera strukturfondernas hävstångseffekt när det 
gäller att locka privata investeringar och effekterna av de nya instrument för 
genomförande som ökar konkurrenskraften inom ramen för den nya 
sammanhållningspolitiken.

• Uppmana kommissionen att utforska nya sätt att kombinera strukturpolitiska instrument 
med andra gemenskapsverktyg med syftet att öka synergieffekterna när det gäller att 
främja forskning och innovation. 

• Kommissionen bör undersöka om förslaget i Aho-rapporten1 om ett krav på att minst 
20 % av strukturfonderna skall avsättas för stöd till forskning, utveckling och innovation 
är genomförbart samt behovet av att fastställa kvantitativa mål för forskning, utveckling 
och innovation.

• Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa kvantitativa mål för effekter i 
gemenskapsprogrammen för stöd till forskning, utveckling och innovation, särskilt sjunde 
ramprogrammet för forskning och programmet för konkurrenskraft och innovation.

  
1 Rapport från den oberoende expertgruppen för FoU och innovation som utsågs efter toppmötet vid 
Hampton Court i januari 2006.
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• Eftersom små och medelstora företag ofta inte är medvetna om behovet av innovation bör 
man för att främja innovation inom dessa företag inrätta en funktion med ett TEKNISKT 
OMBUD knuten till EU:s program som skall aktivera och underlätta företagens 
innovation genom tillgång till stöd och till EU:s program. Detta ombud skulle kunna vara 
knutet till regionala projekt, forskningsparker, kluster, nätverk osv.

• Kommissionen och medlemsstaterna bör förbättra Europeiska socialfondens bidrag till 
genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin genom att stärka deras 
inbördes samverkan.

• Kommissionen bör skaffa sig bättre information om kvaliteten på de arbetstillfällen som 
skapas genom strukturfonderna.

• Kommissionen och medlemsstaterna bör, för att undvika social utslagning av vissa 
befolkningsgrupper, ägna särskild uppmärksamhet åt att uppnå de mål som integrerats på 
ett övergripande sätt i alla politikområden och åtgärder (tillgänglighet, jämställdhet osv.).

• Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de regionala 
myndigheterna, framför allt dem som omfattas av konvergensmålet, att prioritera 
finansiering av åtgärder som främjar skapandet av områden med flera centrum i syfte att 
undvika territoriella obalanser i stadsområden.

• Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och regionerna att 
analysera vilka instrument som är lämpligast för att uppnå territoriell balans mellan 
städer och landsbygd och uppmuntra utbyte av bästa praxis.

• Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och regionerna att i 
landsbygdsområden stödja och uppmuntra ekonomisk verksamhet som avser utveckling av 
ny teknik, eftersom denna verksamhet inte förutsätter fysisk närhet till storstadsområden.

• Kommissionen bör undersöka möjligheten att vidta kraftfullare åtgärder när 
EU-finansierade projekt avbryts. 

• I betänkandet understryks vikten av gränsöverskridande och nationsövergripande 
samarbete inom sammanhållningspolitiken, och förvaltningsmyndigheterna uppmanas att 
främja nationsövergripande och interregionalt samarbete genom inrättandet av olika 
samarbetsnätverk.

• Kommissionen bör inom ramen för bestämmelserna för genomförandet undersöka 
åtgärder för att göra insatserna mer synliga inte bara när det gäller stora 
infrastrukturprojekt utan också små projekt.


