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I. Afgrænsning af emnet og definition af begrebet "kommende udvidelser"
Europa-Parlamentet har for nylig i en betænkning om udvidelsesstrategien på tværs af flere 
grupper krævet, at man i forbindelse med kommende udvidelser skal tage større hensyn til 
EU's optagelsesevne1. Alle kommende udvidelser skal gøres afhængige af de økonomiske 
ressourcer. Dette krav er netop relevant for EU's strukturpolitik. Også Kommissionen kræver i 
sin udvidelsesstrategi af 8. november 2006, at man i forbindelse med kommende udvidelser 
på forhånd skal analysere konsekvenserne for EU's budget 2.
Strukturpolitikken er også aktuel på baggrund af den revision af EU-budgettet, der skal ske i 
2008/2009 (Kommissionens revisionsrapport forventes primo 2009). Tematiseringen af 
effektivitetsprincippet i den interinstitutionelle aftale om budgettet fra 2007-2013 betyder, at 
netop struktur- og regionalpolitikken vil blive diskuteret meget intensivt, da den er et af de 
største udgiftsområder3.

Initiativbetænkningen skal beskæftige sig med spørgsmålet om, hvilke konsekvenser 
kommende udvidelser af EU vil have på samhørighedspolitikkens effektivitet, og hvordan den 
fremover skal være udformet for atter at kunne opfylde de ønskede udlignings- og 
vækstorienterede effekter.

Som kommende udvidelser analyseres i betænkningen Rumæniens og Bulgariens
tiltrædelse, som sker pr. 1. januar 2007 under forudsætning af national tilslutning. 
Tiltrædelserne hører ganske vist formelt ikke til "kommende udvidelser", da denne 
udvidelsesrunde allerede er medtaget i de nye finansielle overslag for 
programmeringsperioden 2007-2013. Alligevel skal der specielt for regional- og 
strukturpolitikkens vedkommende tages højde for, at den statistiske effekt af disse landes 
ringe økonomiske kraft på andre regioners ret til at modtage støtte endnu ikke er blevet 
beregnet og først får virkning fra 2014.

Begrebet "kommende udvidelser" omfatter desuden de stater, som officielt har kandidatstatus, 
og som EU allerede har indledt tiltrædelsesforhandlinger med, selv om resultatet endnu er et 
åbent spørgsmål, nemlig Tyrkiet og Kroatien. Begge lande hører til de lande, som modtager 
den såkaldte førtiltrædelsesstøtte IPA (Instrument for Pre-accession Assistance)4.

Desuden betragtes de øvrige stater på det vestlige Balkan (Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien (inklusive 
Kosovo)) som potentielle tiltrædelseskandidater, som også allerede i dag modtager 
førtiltrædelsesstøtte til EU-optagelsen. Makedonien ansøgte den 22. marts 2004 om 
medlemskab af EU og nyder som det hidtil eneste land på det vestlige Balkan kandidatstatus5. 
Analysen omfatter derfor Rumænien og Bulgarien samt alle stater, som modtager 
førtiltrædelsesstøtte. De betegnes samlet som tiltrædelses- eller kandidatlande (TKL-9).

  
1 "Betænkning om Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2005" P6_TA-PROV(2006)0096,
plenarafstemning af 16.3.2006.
2 "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer for perioden 2006-2007", meddelelse fra Kommissionen (KOM 
(2006)0649) af 8.11.2006.
3 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning (EUT C 139/01/2006).
4 "De kommende udvidelsers konsekvenser for samhørighedens effektivitet", meddelelse fra afdelingen for 
struktur- og samhørighedspolitik (Policy Department) af 31.7.2006, PE 375.308.
5 "De kommende udvidelsers konsekvenser for samhørighedens effektivitet", meddelelse fra afdelingen for 
struktur- og samhørighedspolitik (Policy Department) af 31.7.2006, PE 375.308.



(Ekstern oversættelse)

DT\643610DA.doc 3/11 PE 376.712v03-00

DA

Andre stater, som EU har indgået partnerskabsaftaler med (Ukraine, Rusland), eller som er en 
del af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), er ikke omfattet af 
denne betænkning, da de kun på meget lang sigt betragtes som potentielle 
tiltrædelseskandidater.

II. Rammebetingelser for den kommende regionalpolitik
Konvergensfremskridt i EU
Den europæiske samhørighedspolitik kan fremvise store succeser. Støtten til sydudvidelsen af 
EU er eksemplarisk. Her bidrog kumulative effekter i strukturfondene til, at BNP i 
Grækenland, Portugal og Irland fra 1989 til 1999 steg med 10 procentpoint til over 70 % (fra 
63,5 %) af EU-gennemsnittet6. I dag er mange af de tidligere tiltrædelsesregioner kommet 
over 75 %- eller 90 %-tærsklen.
Resultaterne af østudvidelsen er lidt mere afdæmpede. Udfordringen var også ulige større. Det 
økonomiske udgangsniveau var lavere. Samtidig skulle man gennem et radikalt politisk 
systemskifte. Med udvidelsen fra 15 til 25 medlemsstater er EU's areal vokset med 23 %, 
befolkningen med 20 %, men værditilvæksten kun med 5 %. Ganske vist er 
gennemsnitsindkomsten i EU-10 steget fra 44 % af gennemsnitsindkomsten i EU-15 i 1997 til 
50 % i 20057. En tilnærmelse af leveforholdene (opnåelse af 75 %-tærsklen) forventer 
Kommissionen imidlertid først i 2040. Forskellige videnskabelige institutter antager, at 
væksten i EU-10-landene kan blive markant svagere, og at tilnærmelsesprocessen altså 
muligvis kan vare endnu længere8.

Men også inden for EU-15 er der mange strukturproblemer, som endnu ikke er løst, eller der 
opstår nye svage områder som udtryk for globaliseringen. Mange regioner er ramt af 
virksomhedslukninger og høj arbejdsløshed. Den ovenfor nævnte tilnærmelse af EU-10-
landenes økonomiske kraft til EU-15 skyldes også en relativ svag vækst i de "gamle" EU-15-
lande.
Den økonomiske tilnærmelse sker på baggrund af en spændt situation for de offentlige 
budgetter i de fleste medlemsstater. Seks (Polen, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Slovakiet, 
Malta og Cypern) af de 10 nye medlemslande har overtrådt vækst- og stabilitetspagten9. Også 
store medlemsstater som Tyskland og Frankrig har i de seneste år haft underskud på 
budgetterne, som ikke er forenelige med stabilitetspagten. Det vil have en negativ indflydelse 
på mange medlemsstaters muligheder for og vilje til at yde bidrag til EU's budget og dermed 
til samhørighedspolitikken. 

Hertil kommer de kommende offentlige udgifter som følge af de demografiske ændringer. I 
en meddelelse fra Rådet (økonomi og finans) af 13. februar 200610 anføres det, at de 

  
6 "Et styrket partnerskab for regionerne i EU's yderste periferi", tredje rapport om den økonomiske og sociale 
samhørighed. Kommissionen KOM(2004)0343, februar 2004.
7 "Enlargement, two years after: an economic evaluation", European Commission, Occasional Paper N° 24, May 
2006. 
8 "Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas", Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, Juli 2005; oplysninger fra EUROSTAT 2006.
9 "The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?", Appendix EUROFRAME-EFN report, spring 2006.
10 "The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)", European Commission, Directorate-
General for Economic and financial Affairs, Special Report n° 1/2006, 13.2.2006.
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aldersbetingede offentlige udgifter i gennemsnit i EU stiger med 4 procentpoint af BNP, og at 
den gennemsnitlige årlige vækstrate for EU-25 vil falde betydeligt, nemlig fra 2,2 % i 
perioden 2004-2010 til 1,4 % i perioden 2030-2050.

Optagelsesevnen og udfordringen fra kommende udvidelser
I den ovenfor nævnte betænkning om udvidelsesstrategien kræver Europa-Parlamentet, at 
udvidelser skal gøres afhængige af de økonomiske ressourcer. Dette krav er netop relevant for 
EU's strukturpolitik. Alt efter tiltrædelseslandets dimension og graden af dets tilbageståenhed 
må andre "gamle" regioner og lande i Fællesskabet på grund af den "statistiske effekt" 
acceptere at miste deres støtteberettigelse eller må acceptere overgangsløsninger, uden at 
konkurrenceevnen og strukturændringerne er blevet forbedret. 

Bortfaldet af strukturstøtten eller udfasningen af den var et problem for mange regioner i EU-
15 som resultat af østudvidelsen. En udvidelse af EU-25 respektive EU-27 må derfor i højere 
grad diskuteres ud fra det aspekt, at det såkaldte fjerde Københavnskriterium skal overholdes, 
netop ud fra samhørigheds- og strukturpolitiske synspunkter. Det hedder eksempelvis i en
beslutning fra EU's rådsformandskab11, at EU ved optagelse af nye medlemmer fortsat skal 
være i stand til at "bevare dynamikken i den europæiske integration". Desuden "bør man 
anstrenge sig for at styrke solidariteten og effektiviteten i EU".
Den særlige udfordring fremgår af tabel 1 i bilagene. Mens Fællesskabets areal med fuld 
inddragelse af TKL-9 geografisk ville vokse med i alt 35 %, ville indbyggertallet stige med 27 
%, produktionen dog kun med 4 %, og BNP pr. indbygger ville på nuværende tidspunkt falde 
med 18 %12.

Finansielle konsekvenser af udvidelserne

Under forudsætning af den hidtidige strukturfondsandel på 0,37 % af det europæiske BNP 
samt vækstprognoser (BNP og befolkning) fra statistiske forskningsinstitutter, vil 
strukturfondens volumen vokse med ca. 4 % som følge af TKL-9-tiltrædelsen (2006 = 3,7 %, 
2014 = 4,8 %)13.

Med udgangspunkt i det meget sandsynlige scenario, at alle regioner i TKL-9-landene i de 
kommende støtteperioder fortsat vil ligge under 75 %-tærsklen, ville støttebeløbet til disse 
lande under forudsætning af en absorptionsgrænse på 4 % af det nationale BNP stige fra 18,5 
mia. euro i 2007 til 25,5 mia. euro i 2014, hvilket svarer til 49,8 % af strukturfondenes budget. 
Sat i forhold til den aktuelle støtteperiode 2007-2013 bliver problematikken endnu tydeligere: 
Hvis man set fra det aktuelle synspunkt i dag skulle kunne foretage de 
strukturfondsinvesteringer, der skønnes nødvendige, skulle der til TKL-9-landene være et 

  
11 Rådet for Den Europæiske Union, formandskabets konklusioner af 15.-16.6.2006 (dokument 10644/1/06 af 
17.7.2006).
12 "Future Enlargement and Cohesion Policy", notat fra afdelingen for struktur- og samhørighedspolitik (Policy 
Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006.
13 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, november 2006.
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budget på 150,2 mia. euro14 til rådighed.

En sådan forhøjelse af strukturfondene er politisk urealistisk. Det er heller ikke sandsynligt at 
forestille sig en tilsvarende lineær reduktion af støttemidlerne til de hidtidige modtagerlande. 
Polen ville f.eks. i den aktuelle periode skulle acceptere en reduktion fra 59,7 mia. euro til 
30,6 mia. euro. 

Disse tal er blot nævnt for at vise størrelsesordenen. Naturligvis skal der tages hensyn til, at en 
omgående absorption på 4 % ikke er sandsynlig i alle tilfælde. Den er dog bestemt et vigtigt 
kortsigtet mål for tiltrædelsesaspiranterne. Desuden skal det bemærkes, at de beskrevne 
udvidelsesscenarier ikke sker på én gang. De statistiske effekter af Rumæniens og Bulgariens 
tiltrædelse i 2007 vil dog under alle omstændigheder blive beregnet til næste støtteperiode. 
Ligeledes må EU tage stilling til konsekvenserne af den nært forestående optagelse af TKL-9, 
som de alle stræber efter, og EU må også tage stilling til den mulighed, at tiltrædelserne 
kunne ske før de økonomiske indhentningsprocesser for de fleste nuværende 
konvergensregioner er afsluttet.

Tyrkiet udgør i enhver henseende et særtilfælde. Hvis man antog, at Tyrkiet allerede i dag var 
medlem af EU, ville dette land alene ifølge beregninger modtage 27,3 % af 
strukturfondsmidlerne. Dette beløb på årligt ca. 16 mia. euro svarer, hvad størrelsesordenen 
angår, til en beregning fra Kommissionen, som for 2024 med vækstrater på 4-5 % og en 

absorption på 4 % antager et årligt beløb på 22,4 mia. euro15.»Andre beregninger går for 
2025 ud fra op til 26 mia. euro årligt til Tyrkiet alene til strukturpolitikken16.

Konsekvenser for støtteberettigelsen i EU-25

Beregninger viser, at hvis TKL-9 tiltrådte EU på én gang i dag, ville over en tredjedel af de 
nuværende støtteregioner miste deres status som mål 1-region17. Kun de baltiske lande og 
Slovakiet ville ikke miste støtteregioner. De hårdest ramte lande ville være Italien, Tyskland, 
Malta, Spanien, Grækenland og Frankrig. Medlemsstaterne Grækenland, Cypern og Slovenien 
ville udgå af samhørighedsfonden (90 %). Den Tjekkiske Republik ville være tæt på at 
overskride 90 %-grænsen. I tabel 3 og 4 i bilaget findes et overblik over konsekvenserne af 
successive tiltrædelsesprocesser.

III. Problemstilling for betænkningen og ordførerens indledende overvejelser
Det fremgår af de beskrevne udviklingsprognoser, at de regionale forskelle i velstand inden 
for det udvidede EU endnu en gang ville blive forøget ekstremt, hvis de omtalte 

  
14 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, november 2006.
15 "Spørgsmål i forbindelse med Tyrkiets eventuelle medlemskab af Den Europæiske Union", arbejdsdokument 
fra Kommissionens tjenestegrene SEK(2004) 1202, oktober 2004.
16 "Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik", Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) Heft 2/ 2005.
17 "Future Enlargement and Cohesion Policy", notat fra afdelingen for struktur- og samhørighedspolitik (Policy 
Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006, se tabel 3 i bilaget.
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tiltrædelseslande blev optaget. Denne udfordring for en samhørighedspolitik, som arbejder for 
regional udligning, forøges af den spændte situation for de offentlige budgetter og det 
voksende globale konkurrencepres. Samtidig vokser forventningerne til, at den europæiske 
strukturpolitik skal yde et effektivt bidrag til Lissabon-strategien. Det betyder, at 
udfordringerne for den europæiske regionalpolitik vil vokse mere end de midler, der stilles til 
rådighed for regionalpolitikken. Derfor må man overveje såvel nye trinvise modeller for 
regionalstøtte som nye effektivitetskriterier. Denne initiativbetænkning skal yde et bidrag til 
dette i form af følgende indledende overvejelser.

Kommende optagelsesscenarier og trinvise modeller for den europæiske regionalpolitik

• Efter ordførerens opfattelse er det i strid med det europæiske solidaritetsprincip så at 
sige at betale for EU's udvidelse ved at udelukke stadig flere regioner i det 
eksisterende EU-15, EU-25 eller EU-27 fra støtteberettigelse. Først når tilnærmelsen 
er lykkedes og er holdbar, som f.eks. i Irland, og dette vurderes ud fra de oprindelige 
kriterier, må regioner fratages deres støtteberettigelse.

• Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse er vedtaget. EU må fastsætte meget strenge 
kriterier for gennemsigtigheden i anvendelsen af støttemidler. På grund af den 
statistiske effekt vil det imidlertid være nødvendigt med en overgangsstøtte især for 
regioner i Italien og Tyskland samt for Grækenland, Spanien, Frankrig, Malta og 
Polen. Tiltrædelserne har i første omgang ikke konsekvenser for det nationale 
dækningsområde for samhørighedsfonden (90 %). 

• Optagelse af kandidatlandet Kroatien stiller EU over for ekstra udfordringer. En 
absorption på 4 % ville fra 2014 formentlig betyde knap 2 mia. euro årligt i 
strukturstøtte. Tiltrædelsen ville ikke medføre konsekvenser for de regionale og 
nationale støtteområder. BNP pr. indbygger på 48 % (i forhold til EU-25) er 
forholdsvis højt og kunne vokse til 62 % i 2013. På denne baggrund forekommer det 
muligt at integrere landet i EU's strukturpolitik på mellemlang sigt. I forbindelse med 
førtiltrædelsesstøtten bør der fokuseres på at forberede de kroatiske 
forvaltningsmyndigheder på snart at kunne anvende de strukturpolitiske instrumenter.

• Tyrkiet er i enhver henseende en særlig stor udfordring. De gældende 
strukturfondsordninger har aldrig været anvendt på et land af lignende størrelse, med 
tilsvarende økonomisk niveau og en lignende intensitet i regionale forskelle. En 
absorption på 4 % vil næppe kunne hverken finansieres (mindst 16 mia. euro årligt) 
eller gennemføres, i betragtning af den forvaltningsmæssige kapacitet. Det er således 
ikke muligt at integrere Tyrkiet fuldt ud i strukturfondens finansielle automatik inden 
for overskuelig tid. Der er grund til at indføre særlige procedurer.

• En måde kunne være at koncentrere midlerne om bestemte støtteemner 
(branchecluster, ligestillingsproblematikker) eller støtteregioner (med særligt egnede 
tilknytningspunkter). I første omgang skulle førtiltrædelsesstøtten i højere grad rettes 
mod dette. Dette emnekoncept kunne videreudvikles i trin.

• Alt efter det politiske fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne kunne dette 
regionalpolitiske trinvise koncept beskrives som en del af en særlig form for 
medlemskab for Tyrkiet i Fællesskabet eller som udtryk for et opgraderet "EØS+"-
medlemskab. 
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• For landene på Vestbalkan er det ikke så meget er den finansielle dimension som 
politiske fremskridt på mange felter, som er den grundlæggende forudsætning for, at 
EU kan engagere sig stærkere. Også her bør der anvendes regionalpolitiske trinvise 
koncepter med bestemte støtteemner, i første omgang i førtiltrædelsesstøtten.

Styrkelse af det regionale og nationale ansvar

• Med henblik på at øge strukturpolitikkens effektivitet kunne EU både i den trinvise 
model og i den "klassiske" regionalstøtte i langt højere grad optræde strukturpolitisk 
som garantigiver (gennem lånefinansiering) i stedet for som tilskudsgiver . Ved hjælp 
af lånefinansieringens løftestangseffekt ville regionalpolitikken fortsat være effektiv 
også med et økonomisk snævert spillerum. 

• Lånefinansieringen må imidlertid ikke være det dominerende element i støtten, da det 
jo netop er modtagernes økonomiske kraft, der skal styrkes. For særligt tilbagestående 
områder skal der derfor fortsat gælde mere fordelagtige betingelser for tilskuds- og 
lånestøtte. 

• Ligeledes gælder det om at styrke medlemsstaternes og modtagernes eget ansvar 
gennem pligten til en større samfinansiering. Her kan EU-andele på op til 85 % virke 
kontraproduktivt. Et større økonomisk engagement for regionerne vil føre til, at de 
mest presserende projekter prioriteres højst.

Kobling af tildelingerne til en vækstorienteret national økonomisk politik

• Succesen for den europæiske strukturpolitik kan kun vurderes i forbindelse med de 
nationale økonomiske politikker. Hvis disse tillader for høje underskud på statens 
finanser, eller hvis strukturen for de statslige udgifter ikke er tilstrækkeligt 
vækstorienteret, er der risiko for, at effekterne af EU's strukturfonde falder til jorden. 
Man kunne derfor gøre en god vækstpolitik til en forudsætning for at tildele midler. 
En sådan politik skulle så defineres med kvantificerbare indikatorer. 

Virksomhedsstøtte: at undgå utilsigtede følgevirkninger og skabe gennemsigtighed

• Videnskabelige undersøgelser viser, at de positive konsekvenser af virksomhedsstøtte
næsten forsvinder i det samfundsøkonomiske system18 . Hertil kommer, at denne støtte 
kun er en underordnet faktor, når virksomhederne skal beslutte, hvor de vil etablere 
sig. Det skal undgås, at EU blot støtter utilsigtede følgevirkninger. 

• Kun hvis der er tilstrækkelig gennemsigtighed omkring, hvordan og hvor pengene fra 
strukturfondene bliver anvendt, kan de politiske målsætninger kontrolleres. 
Gennemsigtigheden i tildelingen af midler bør øges yderligere ved uden begrænsning 
at offentliggøre slutmodtagerne som fastsat i gennemførelsesforordningen.

Større fokus på internationalisering i den vækstorienterede strukturpolitik

• Netop ud fra effektivitetsaspekter bør det overvejes, hvor en europæisk strukturpolitik 
kan udløse særligt stærke vækstimpulser og bidrage til økonomiens og regionernes 
internationalisering. Her fungerer programmerne til fremme af den regionale 
konkurrenceevne som eksempel, men de bør i højere grad defineres af kriterier som 

  
18 "Regionaler Wirkungsgrad und räumliche Ausstrahlungseffekte der Investitionsförderung", Hans-Friedrich 
Eckey/ Reinhold Kosfeld. Studie der Universität Kassel Nr. 55/ 2004.
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støtte til internationalisering af middelstanden eller af infrastrukturelle komponenter 
med særlige væksteffekter. Også her bør vægten forskydes i retning af 
lånefinansiering.

• Den Europæiske Socialfond ESF bør i endnu højere grad betragtes som et horisontalt 
instrument til at afbøde følgerne af globaliseringen. Det bør endvidere overvejes, om 
ikke ESF i højere grad bør afbøde følgerne af de demografiske ændringer og den 
tilhørende regionale migration.

Facit
De forestående udvidelser er af langt større dimension end den sidste udvidelsesrunde med 
EU-10. Den svagere vækstdynamik og de ændrede rammebetingelser som følge af 
globaliseringen og de demografiske perspektiver forstærker kravene til en udlignings- og 
vækstorienteret strukturpolitik.  
For samhørighedspolitikken i det eksisterende EU står valget med de nuværende 
støttekriterier mellem enten at udelukke en stor del af de hidtidige støtteområder fra støtten 
eller at øge midlerne til strukturpolitikken massivt. Begge dele vil være vanskelige at 
gennemføre politisk. 
De samhørighedspolitiske målsætninger kan kun bevares gennem effektivitetsfremmende 
reformer, overgangsstøtte samt strukturpolitiske trinvise modeller, som gradvist integrerer 
tiltrædelseskandidaterne i den regionale strukturpolitik. Denne proces afhænger imidlertid i 
lige så høj grad af EU's optagelsesevne som af tiltrædelseskandidaternes fremskridt på de 
vigtigste politiske områder.
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Bilag - grafer og tabeller

Tabel 1: Virkninger af kommende udvidelser af EU

Virkninger af udvidelse EU-25 (2005) =100
EU-25 EU-27 + Kroatien + Tyrkiet + Vestbalkan

Befolkning 100% 106% 107% 123% 127%
Areal 100% 109% 110% 130% 135%
BNP (euro) 100% 101% 101% 104% 104%
BNP per capita (€) 100% 95% 94% 84% 82%
Kilde: Baseret på data fra EUROSTAT og for nogle lande på Vestbalkan på data fra nationale kilder 

(se afsnit 7.1 kilder).

Kilde: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion Policies 
IP/B/REGI/NT/2006_08

Figur 1: Virkninger af kommende udvidelser af EU

Effects of enlargements. EU 25 (2005) = 100
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Kilde: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion Policies 
IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tabel 2: Kandidatlandes potentielle andel af strukturfondsudbetalinger 2007-2014
2007(mia. 

euro)
Andel af 

budgettet
2014 (mia. 

euro)
Andel

af budgettet
EU-34-budget 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Andel på land/gruppe af lande
1.) Rumænien/Bulgarien 3,8 8,8% 5,2 10,2%

heraf Bulgarien 0,9 2,2% 1,3 2,5%
heraf Rumænien 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2.) Tyrkiet 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3.) Kroatien 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4.) Øvrige Vestbalkan 1,7 3,9% 2,2 4,4%

heraf Albanien 0,3 0,7% 0,4 0,7%
heraf Bosnien og Hercegovina 0,3 0,7% 0,4 0,8%
heraf Serbien og Montenegro 0,9 2,1% 1,2 2,4%

heraf Makedonien 0,2 0,5% 0,2 0,4%
Kandidatlande-9, total 18,5 43,1% 25,5 49,8%

Bemærk: Beregnet på basis af en 4 %-absorption og under forudsætning af en andel på ca. 37 
% for EU-strukturfonde i det samlede EU-budget
Kilde: Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds. GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, november 2006

Tabel 3: Virkninger på støtteberettigelse i EU-25

Antal EU-25-regioner med BNP < 75 % af gennemsnit for EU-25
Medlemsstat

EU-25 EU-27
+ 

Kroatien + Tyrkiet + Vestbalkan
EU-25 60 48 48 42 39
Den Tjekkiske Rep. 7 7 7 7 6
Tyskland 4 1 1 0 0
Estland 1 1 1 1 1
Grækenland 5 3 3 2 2
Spanien 2 1 1 1 0
Frankrig 4 3 3 2 2
Italien 5 2 2 0 0
Letland 1 1 1 1 1
Litauen 1 1 1 1 1
Ungarn 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Polen 16 15 15 15 15
Portugal 4 4 4 3 3
Slovakiet 3 3 3 3 3
Kilde: Baseret på data fra EUROSTAT og for nogle lande på Vestbalkan på data fra nationale kilder 

(se afsnit 7.1 kilder).

Kilde: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion Policies 
IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tabel 4: Potentielle statistiske virkninger på samhørighedsfonden

Potentielle statistiske virkninger på samhørighedsfonden
BNP pr. indbygger % EU-25. 2005

EU-25 EU-27 + 
Kroatien

+ Tyrkiet + Vestbalkan

Belgien 117% 122% 122% 134% 137%
Den Tjekkiske 
Rep.

74% 76% 77% 84% 86%

Danmark 124% 128% 129% 141% 145%
Tyskland 109% 113% 113% 124% 127%
Estland 60% 62% 62% 68% 70%
Grækenland 82% 85% 85% 93% 96%
Spanien 98% 102% 102% 112% 115%
Frankrig 109% 112% 113% 124% 127%
Irland 137% 142% 143% 156% 161%
Italien 103% 106% 107% 117% 120%
Cypern 83% 86% 86% 94% 97%
Letland 47% 49% 49% 54% 55%
Litauen 52% 54% 54% 59% 61%
Luxembourg 247% 256% 257% 282% 289%
Ungarn 61% 63% 63% 69% 71%
Malta 69% 72% 72% 79% 81%
Nederlandene 124% 128% 129% 141% 145%
Østrig 122% 126% 127% 139% 143%
Polen 50% 52% 52% 57% 58%
Portugal 71% 74% 74% 81% 83%
Slovenien 80% 83% 84% 92% 94%
Slovakiet 55% 57% 57% 63% 64%
Finland 113% 117% 118% 129% 132%
Sverige 114% 118% 119% 130% 134%
Det Forenede 
Kongerige

116% 120% 121% 132% 136%

Kilde: Baseret på data fra EUROSTAT og for nogle lande på Vestbalkan på data fra nationale kilder 
(se afsnit 7.1 kilder).

Kilde: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion Policies 
IP/B/REGI/NT/2006_08


