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Målet med EU:s sammanhållningspolitik är att utveckla den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen mellan regionerna i EU. De regioner som halkar efter i utvecklingen, i den 
pågående omstruktureringen eller som har särskilda geografiska, ekonomiska eller sociala 
problem skall få hjälp att ta itu med sina svårigheter. Utvecklingen i många, tidigare fattiga 
EU-regioner har varit positiv. Med hjälp av strukturfonderna har de fyra tidigare s.k. 
sammanhållningsländerna Irland, Grekland, Portugal och Spanien uppvisat en 
anmärkningsvärd tillväxt. Den positiva effekten av EU:s sammanhållningspolitik är 
beaktansvärd.

De regionala skillnaderna är emellertid mer uttalade i EU-25 än i EU-15, vilket påkallar 
kraftfulla åtgärder för att minska denna klyfta. Med hänsyn till att det redan har gjorts viktiga 
ekonomiska framsteg i de medlemsstater som blev medlemmar 2004, samtidigt som man 
beaktar deras låga utgångsläge, beror de kvardröjande svårigheterna oftast på brister inom 
förvaltningen. Man tenderar att koncentrera den ekonomiska tillväxten till vissa områden. 
Beläggen för en sådan koncentration är särskild tydliga i de central- och östeuropeiska 
länderna med sina snabbväxande regioner kring huvudstäderna. Tillväxten i städerna med 
ökad konkurrenskraft kan på många sätt bidra till att den omgivande landsbygden kan 
utvecklas. Vi kan dock inte ignorera att tillväxten ännu inte har tagit fart i vissa regioner. 
Aktuella siffror från Eurostat visar att det råder en stor skillnad mellan de rikaste regionerna i 
EU och de fattigaste, och det är framför allt de nya medlemsstaterna från Central- och 
Östeuropa som har den lägsta utvecklingsnivån.

Regional BNP per invånare i EU-25 (2003)
(i köpkraftsstandard, EU-25 = 100)

De tio högsta De tio lägsta

1 Inner London (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Bruxelles-Capitale (BE) 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luxembourg 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburg (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 Île de France (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Wien (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
165 7 Észak Magyaroszág (HU) 38

8 Provincia Autonoma Bolzano (IT) 160 8 Východné Slovensko (SK) 39
9 Oberbayern (DE) 158 9 Eszag-Alföld (HU) 39

10 Stockholm (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

Detta förslag till initiativbetänkande syftar till att betona vissa principer om hur 
medlemsstaterna och EU kan agera för att öka effektiviteten i samband med EU:s 
sammanhållningspolitik. Fokus ligger på betydelsen av att överbrygga skillnaderna mellan 
regionerna. Det finns tillgängliga medel och de måste användas på ett effektivt sätt.

Att öka tillväxtnivån i de fattigaste regionerna är en förutsättning om man vill främja en hög 
och långvarig levnadsstandard i EU. Det är mycket viktigt att EU:s regioner närmar sig 
varandra om EU skall kunna bli konkurrenskraftigt i världen framöver. Politiken riskerar att 
bli urvattnad med ökande kostnader i framtiden om de regioner som har problem fortsätter att 
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halka efter.

● Inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik måste man förstå de särskilda behov som 
finns i de fattigaste regionerna och hitta lämpliga mekanismer för att främja utvecklingen.

Det är mycket viktigt att fastställa en specifik regions viktigaste behov och koncentrera 
finansieringen på rätt nivå. Man måste fastställa en ”bakgrund” för övriga investeringar i 
sammanhållningsländerna. Det finns ingen given motsättning mellan konkurrenskraft och 
sammanhållningsmålet. Det viktigaste är emellertid att förstå när hävstångseffekten ökar 
tillväxten. För att kunna nå en särskild konkurrenskraftsnivå måste de fattigaste regionerna 
t.ex. ha en utvecklad grundläggande infrastruktur, mänskliga resurser och små och medelstora 
företag. Det finns behov av ytterligare investeringar inom centrala politikområden.

● Att regionerna har svårt att utnyttja medlen är ett problem i sammanhanget. Ofta har 
myndigheterna inte den kunskap eller de resurser som krävs för kunna hantera de 
komplicerade kraven inom sammanhållningspolitiken. De är därför oförmögna att ta i 
anspråk de medel som de i princip har rätt till.

Detta är ett centralt problem för de nya medlemsstaterna och anslutningsländerna.

Real BNP-tillväxt
BNP:s tillväxt – procentuell förändring från föregående år
(2006, 2007 och 2008 är prognoser)

1997      -98    -99    -00     -01  -02   -03    -04  -05  -06  -07  -08
Bulgarien – 5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumänien – 1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
EU-25 2,7 3,0 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,3 1,7 2,8 2,4 2,4
EU-15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,2 1,5 2,6 2,2 2,3

Enligt tabellen är tillväxtpotentialen betydande i de två länderna som kommer att bli 
medlemmar i EU 2007 (Bulgarien och Rumänien). För att man helt och fullt kunna ta till vara 
denna utvecklingspotential måste det finnas fungerande förvaltningar och institutioner. Det 
finns vissa allmänna anmärkningar om föranslutningsstödet och framför allt behovet av 
institutionell förmåga betonas som en förutsättning för ett lyckat genomförande av program 
och projekt tillsammans med utvecklingen av mänskliga resurser. Det är en allmän erfarenhet 
att olika program har avslöjat ett stort antal institutionella, ledningsmässiga och 
förvaltningsmässiga brister på mottagarsidan, brister som man kanske ännu inte riktigt har 
bemästrat, men som man måste ta itu med snarast om medlen skall användas på ett lämpligt 
sätt.

Samordningen måste fungera på alla nivåer, dvs. på de politiska, tekniska och 
förvaltningsmässiga nivåerna, för att medlen skall förvaltas på ett lämpligt sätt. Detta är ett 
överhängande problem i de nya medlemsstaterna och många fler insatser krävs. Diskussioner 
för att säkra sammanhållningen mellan EU, medlemsstaterna, regionerna och 
lokalförhållandena är nödvändiga och inga förvaltningsnivåer bör utestängas från denna 
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strukturerade diskussion. Sammanhållningspolitiken handlar inte bara om ekonomiska medel, 
utan även om partnerskap. För att förbättra hävstångseffekten är det inte bara en nivå som 
måste agera och samarbeta. Det som behövs särskilt är lämpliga informationsflöden och 
partnerskap.

• Man bör utveckla en ram för en fungerande interaktion och utbyte av erfarenheter. 
Detta kan också möjliggöra ett fastställande av normer och en kultur som är viktiga för 
att hantera genomförandet av föreskrifter och bestämmelser bättre.

Det är viktigt att i högre utsträckning använda offentlig-privata partnerskap för att 
budgetera medlen och frigöra kapital. De bestämmelser som styr genomförandet av 
offentlig-privata partnerskap måste fastställas och hindren måste minimeras. Det råder brist på 
bra metoder i de nya medlemsstaterna. Jaspers, Jeremie och Jessica är utmärkta instrument 
till stöd för små och medelstora företag på regional nivå, men man måste göra mycket mer för 
att sprida information och förbättra deras användning och effektivitet för de fattigaste 
regionerna. I t.ex. Polen har få hört talas om dessa instrument.

• Man bör särskilt arbeta för att fastställa i vilken omfattning de nya medlemsstaterna 
har informerats om Jaspers, Jeremie och Jessica. 

• Additionalitetens betydelse måste lyftas fram ytterligare. Privat kapital är en viktig 
aspekt som kan leda till ytterligare investeringar. Det ekonomiska stödet bör användas 
på ett öppet sätt för att se till att det når de angivna målen.

Partnerskapet är nära kopplat till innovation, som dessutom är mycket viktigt för den 
ekonomiska utvecklingen. EU:s sammanhållningspolitik är i själva verket inriktad på att öka 
EU:s innovationskapacitet och det är därför betydelsefullt att man i samband med detta mål 
inte glömmer bort de fattigaste regionerna.

• Entreprenörsandan bör vara vital och detta måste innefatta alla individer. Särskilt stöd 
kan ges till kvinnor och ungdomar. En viktig faktor vid främjandet av innovation är 
också förbättrandet av bestämmelserna och föreskrifternas kvalitet i EU-länderna, 
eftersom en dålig kvalitet kan störa innovationsprocesserna på viktiga områden i 
ekonomin. Det är troligt att de fattigaste regionerna är mer sårbara i detta hänseende.

Exemplen uppvisar en bristande förmåga i de nya medlemsstaterna att använda medlen. 
Förvaltningen måste bli bättre så att de regioner som mottar medel skall kunna utnyttja 
stödet. Teknisk hjälp är nödvändig, särskilt när det gäller att förbereda för genomförandet av 
nya projekt. Det finns ett behov av kvalitet, både externt i form av expertkunskaper, och 
internt, dvs. att veta vad man skall uppmärksamma, att kunna förstå vad som krävs och att ta 
till kvalitetskontroller. De genomförda projekten måste vara hållbara och aspekterna bakom 
hållbarheten bör granskas och information bör spridas till myndigheterna genom diskussioner 
och experter.

• Hållbarheten hos åtgärder som redan har vidtagits är en viktig faktor och det krävs 
kompletterande indikatorer. Man behöver därför göra nya bedömningar för att utröna 



DT\643161SV.doc 5/6 PE 382.390v01-00
Extern översättning

SV

om redan genomförda projekt är hållbara.

• En särskild summa av medlen kan användas för förberedelser, övervakning, 
utvärdering och experter. Detta stöd, om det används på rätt sätt, kan göra stor 
skillnad, särskilt i länder med ett mer komplext förvaltningssystem.

Det är viktigt att medlen snabbt når de aktuella regionerna. Ibland tar det för lång tid för 
medlen att nå mottagarländerna och det är en utmaning för alla parter att fördela dem på ett 
korrekt sätt.

Det är svårt att undvika komplexa system vid användningen av strukturfonderna, inte minst 
därför att det finns tre olika regleringsnivåer som är tillämpliga: gemenskapsbestämmelser, 
nationella ramar och praxis på regional nivå. Förenkling är därför en utmaning på alla tre 
nivåerna för att undvika senare tolkningar och för att underlätta genomförandet av 
programmen.

Synergi mellan strategier, såväl på nationell nivå som på EU-nivå, förhindrar snedvridande 
effekter. Strategierna bör komplettera och inte motverka varandra. Den territoriella 
koncentrationen i kärnländer och kärnregioner till nytta för andra europeiska strategier kan 
t.ex. minska utvecklingspolitikens effekter. Utveckling handlar väldigt mycket om att säkra 
sociala och miljömässiga dimensioner, och en fokusering på sådana aspekter måste främjas.

• Konsekvenserna av möjliga snedvridande effekter mellan strategierna måste beaktas 
och undersökas i samband med översynen efter halva tiden av 
gemenskapsbudgeten 2009 och i den fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen.

Det är nödvändigt att mobilisera alla intressenter. Man behöver integrera och låta alla 
enskilda individer delta i så stor utsträckning som möjligt om man skall kunna stärka 
sammanhållningen. Långtidsarbetslösheten inom vissa socialgrupper är särskilt oroande, 
eftersom dessa personer påverkas förhållandevis lite av allmänna förbättringar i ekonomin.

Att integrera personer med funktionshinder är en förutsättning för att kunna nå en lämplig 
levnadsstandard i EU. Sammanhållningen i EU främjas dessutom av jämlikhet mellan män 
och kvinnor, och kvinnornas sysselsättning på arbetsmarknaden måste främjas. Det finns 
fortfarande skillnader i lönenivåerna mellan män och kvinnor och detta dämpar den 
ekonomiska tillväxten. Uppmärksamhet när det rör ojämlikheten kommer att effektivisera 
genomförandet av sammanhållningspolitiken – personalen på alla nivåer i processen måste 
vara medvetna om detta – och det återstår fortfarande en del att göra i detta sammanhang.

• Kunskapen om hur man tillämpar ett genusperspektiv när man genomför och 
utvärderar program och projekt bör förbättras och redan utförda undersökningar och 
analyser måste användas på ett bättre sätt. Ett genomförande i praktiken av diskuterade 
frågor kan fortfarande ske. Det handlar t.ex. om att garantera att budgeteringen är 
jämlik (är budgeten t.ex. tillräcklig för att man skall kunna genomföra 
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jämlikhetsåtgärder), så att arbetsmarknadens parter och berörda parter ökar sin 
kunskap om genusaspekterna och ser till att det finns tillgång till experter på området. 
Ett intelligent förhållningssätt till genusfrågorna krävs, samtidigt som man undviker 
att betrakta män och kvinnor på ett stereotypt sätt, för att göra 
sammanhållningspolitiken effektivare.

En välavvägd och regionspecifik utvecklingsmetod i samband med genomförandet av 
strategierna krävs om EU:s utvecklingspolitik skall bestå av verkligt hållbara 
utvecklingsstrategier snarare än bara av inkomststöd.


	643161sv.doc

