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I. Ämnets omfattning samt definition av begreppet ”kommande utvidgningar”
I ett betänkande om utvidgningsstrategin nyligen krävde Europaparlamentet över 
partigränserna att unionens absorptionsförmåga skall ges större uppmärksamhet vid framtida 
utvidgningar.1 Alla ytterligare utvidgningar skall vara underordnade de finansiella 
tillgångarna. Detta krav är inte minst relevant inom EU:s strukturpolitik. Även 
Europeiska kommissionen kräver i sin utvidgningsstrategi av den 8 november 2006 att 
EU-budgeten noggrant skall analyseras i förväg inför framtida utvidgningar.2

Även mot bakgrund av den avtalade revisionen av EU:s budget 2008/2009 (kommissionens 
rapport om revisionen är planerad till början av 2009) måste strukturpolitiken ses över. 
Eftersom effektivitetstanken kommer att genomsyra det interinstitutionella budgetavtalet 
2007–2013 kommer just strukturpolitiken och regionalpolitiken att diskuteras intensivt som 
en av de största budgetposterna.3

Initiativbetänkandet kommer att behandla frågan hur framtida EU-utvidgningar kommer att 
påverka effektiviteten i sammanhållningspolitiken och hur denna i framtiden behöver 
utformas för att de önskade utjämnings- och tillväxteffekterna skall kunna uppnås även i 
fortsättningen.

Som framtida utvidgningar behandlas i betänkandet Rumäniens och Bulgariens anslutning, 
som – med förbehåll för de nationella omröstningarna – kommer att äga rum 
den 1 januari 2007. Formellt sett räknas dock inte dessa anslutningar som en ”framtida 
utvidgning” eftersom denna utvidgningsrunda behandlas redan i den nya budgetramen för 
programplaneringsperioden 2007–2013. På området regional- och strukturpolitik krävs dock 
särskild hänsyn till att den statistiska effekten av dessa länders låga ekonomiska potential 
ännu inte har beräknats och att den kommer att ge återverkningar först 2014.
Begreppet framtida utvidgningar hänför sig dessutom till de stater som har officiell status som 
kandidatländer och som EU redan har inlett anslutningsförhandlingar med, även om utgången 
av dessa förhandlingar är öppen, dvs. Turkiet och Kroatien. Dessa två länder mottar det så 
kallade föranslutningsstödet (IPA).4

Dessutom räknas övriga länder på västra Balkan (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 
Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Montenegro och Serbien (inklusive Kosovo) som 
potentiella ansökarländer, och även de är redan nu mottagare av instrumentet för stöd inför 
anslutningen till EU. Den 22 mars 2004 lämnade f.d. jugoslaviska republiken Makedonien in 
en ansökan om medlemskap i Europeiska unionen och har, som hittills enda land på 
västra Balkan, uppnått kandidatstatus.5 Analysen omfattar alltså såväl Rumänien och 
Bulgarien som alla länder med föranslutningsstöd. Alla dessa länder benämns tillsammans 
anslutnings- och kandidatländer (AKL-9).

  
1 Betänkande om kommissionens strategidokument inför utvidgningen (2005), P6_TA-PROV(2006)0096, 
omröstning i plenum 16.3.2006.
2 ”Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2006 – 2007”, kommissionens meddelande KOM(2006)0649, 
8.11.2006.
3 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
4 ”Auswirkungen der künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik”, meddelande från 
utredningsavdelning B – Struktur- och sammanhållningspolitik, 31.7.2006, PE 375.308.
5 ”Auswirkungen der künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik”, meddelande från 
utredningsavdelning B – Struktur- och sammanhållningspolitik, 31.7.2006, PE 375.308.
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Ytterligare stater som ingått partnerskapsavtal med EU (Ukraina och Ryssland) respektive 
stater som omfattas av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) 
behandlas inte i betänkandet, eftersom de endast på mycket lång sikt kan betraktas som 
potentiella anslutningskandidater.

II. Ramvillkor för den framtida regionalpolitiken
EU:s framsteg med att nå konvergensmålen
Stora framsteg har gjorts inom den europeiska sammanhållningspolitiken. Ett gott exempel är 
stödet för EU:s utvidgning söderut, då strukturfondernas kumulativa effekter bidrog till att 
BNP i Grekland, Portugal och Irland steg med vardera 10 procentenheter till över 70 procent 
(från 63,5 procent) av EU-genomsnittet mellan 1989 och 1999.1 I dag har flera av de tidigare 
anslutningsregionerna nått över tröskeln 75 procent respektive 90 procent.

Något mer blygsamma är dock resultaten av utvidgningen österut, men där är också 
utmaningen betydligt större. Den ekonomiska utgångsnivå som skulle anpassas var lägre, 
samtidigt som man måste klara av ett radikalt politiskt systemskifte. I och med utvidgningen 
från 15 till 25 medlemsstater ökade EU:s yta med 23 procent och befolkningen med 
20 procent medan värdeutvecklingen endast ökade med 5 procent. Visserligen ökade den 
genomsnittliga inkomsten för EU-10 från 44 procent 1997 till 50 procent av den 
genomsnittliga inkomsten för EU-15 2005.2 Enligt kommissionen förväntas dock 
levnadsförhållandena utjämnas (75-procentströskeln nås) först 2040. Olika vetenskapliga 
institutioner utgår från att tillväxten i EU-10 delvis kan komma att försvagas betydligt och att 
utjämningsprocessen därför kan komma att dröja ännu mycket längre.3

Men även inom EU-15 finns det många olösta strukturella problem, och nya lokala problem 
uppstår som ett uttryck för globaliseringen. Många regioner har drabbats av 
företagsnedläggningar och hög arbetslöshet. Att den ekonomiska potentialen i EU-10 närmat 
sig den i EU-15 beror nu på en relativ försvagning av tillväxten i det ”gamla” EU-15.

Den ekonomiska anpassningen sker samtidigt som de offentliga finanserna är ansträngda i de 
flesta medlemsstater. Hela sex (Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Malta och Cypern) av de 
tio nya medlemsstaterna har brutit mot stabilitets- och tillväxtpakten.4 Även stora 
medlemsstater som Tyskland och Frankrike har de senaste åren haft stora budgetunderskott 
som inte är förenliga med stabilitetspakten. Detta kommer att inverka negativt på många 
medlemsstaters möjligheter och vilja att bidra till EU:s budget och därmed till 
sammanhållningspolitiken.
Till detta kommer de framtida offentliga kostnader som följer av de demografiska 
förändringarna. Enligt rådets (ekonomiska och finansiella frågor) meddelande av 

  
1 ”Ett nytt partnerskap för sammanhållning”, Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning, 
Europeiska kommissionen, KOM(2004)0107, februari 2004.
2 ”Enlargement, two years after: an economic evaluation”, Europeiska kommissionen, Occasional Paper 24, 
maj 2006.
3 ”Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas”, Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, juli 2005; statistik från Eurostat 2006.
4 ”The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?”, tillägg, rapport från Euroframe, European Forecasting Network, våren 2006.
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den 13 februari 20061 kommer andelen åldersrelaterade offentliga utgifter i EU att i 
genomsnitt öka med 4 procentenheter av BNP samtidigt som den genomsnittliga årliga 
tillväxttakten för EU-25 kommer att sjunka kraftigt, närmare bestämt från 2,2 procent under 
perioden 2004–2010 till 1,4 procent under perioden 2030–2050.

Absorptionsförmågan och utmaningarna till följd av framtida utvidgningar
I ovan nämnda betänkande om utvidgningsstrategin kräver Europaparlamentet att 
utvidgningar skall vara underordnade de finansiella tillgångarna. Detta krav är särskilt 
relevant när det gäller EU:s strukturpolitik. Beroende på anslutningslandets dimension och 
hur mycket det släpar efter måste andra ”gamla” regioner och länder i gemenskapen antingen 
acceptera ett minskat stödberättigande på grund av den så kallade statistiska effekten eller 
acceptera tillfälliga lösningar, trots att konkurrenskraften och de strukturella förändringarna 
inte förbättrats i dessa områden.

Förlorade eller successivt minskade strukturstöd innebar problem för många regioner inom 
EU-15 redan efter utvidgningen österut. En utvidgning av EU-25 eller EU-27 måste därför 
diskuteras ytterligare mot bakgrund av att det så kallade fjärde Köpenhamnskriteriet skall 
uppfyllas ur sammanhållningspolitisk och strukturpolitisk synvinkel. Exempelvis heter det i 
ett beslut av rådsordförandeskapet2 att EU vid anslutningen av nya medlemsstater måste 
bevara dynamiken i den europeiska integrationen. Dessutom bör man göra allt för att stärka 
EU:s sammanhållning och effektivitet.
Tabell 1 i bilagan ger en tydligare bild av denna särskilda utmaning. Om samtliga AKL-9 
inkluderades skulle gemenskapens geografiska yta öka med totalt 35 procent och 
invånarantalet med 27 procent, samtidigt som det ekonomiska resultatet endast skulle öka 
med 4 procent och BNP per invånare skulle sjunka med 18 procent vid den tidpunkten.3

Utvidgningarnas budgetkonsekvenser

Förutsatt att strukturfonderna behåller sin hittillsvarande andel på 0,37 procent av EU:s BNP 
och att de statistiska forskningsinstitutens tillväxtprognoser (BNP och befolkning) stämmer, 
kommer anslutningen av AKL-9 att leda till att strukturfondernas volym ökar med ca 
4 procent (2006 = 3,7 procent, 2014 = 4,8 procent).4

Om man utgår från det högst sannolika scenariot att alla AKL-9-regioner kvarstår under 
tröskelvärdet på 75 procent under kommande stödperioder skulle stödet till dessa länder –
förutsatt att absorptionsgränsen ligger på 4 procent av den nationella BNP – öka från 

  
1 ”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)”, Europeiska kommissionen, 
generaldirektoratet för ekonomi och finans, särskild rapport nr 1/2006, 13.2.2006.
2 Europeiska unionens råd, ordförandeskapets slutsatser av den 15–16 juni 2006 (dokument 10633/1/06, 
17.7.2006).
3 ”Future Enlargement and Cohesion Policy”, not från utredningsavdelning B – Struktur- och 
sammanhållningspolitik, IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006.
4 ”Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds”, Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen 
(GEFRA), november 2006.
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18,5 miljarder euro 2007 till 25,5 miljarder euro 2014, vilket motsvarar 49,8 procent av 
strukturfondernas budget. En titt på den aktuella stödperioden 2007–2013 gör problemen ännu 
tydligare: För att kunna genomföra de strukturfondsinvesteringar som i dag anses vara 
nödvändiga skulle det krävas en budget på 150,2 miljarder euro för AKL-9.1

En sådan ökning av strukturfonderna vore politiskt orealistisk. Det är heller inte särskilt troligt 
att hittillsvarande mottagarländer ges motsvarande linjära stödminskning. Exempelvis skulle 
Polen då tvingas acceptera en minskning från 59,7 miljarder euro till 30,6 miljarder euro 
under den löpande stödperioden. 

De beskrivna sifferkonstellationerna är endast avsedda att förtydliga vilka storleksordningar 
det handlar om. Självklart måste man ta hänsyn till att det inte är sannolikt med en absorption 
på 4 procent i samtliga fall. Storleksmässigt motsvarar den däremot med all säkerhet ett 
viktigt mål på kort sikt för anslutningsaspiranterna. Man bör också beakta att de beskrivna 
utvidgningsscenarierna inte inträffar samtidigt. De statistiska effekterna för de länder som 
ansluter sig 2007, Rumänien och Bulgarien, kommer dock i alla händelser att beräknas inom 
ramen för nästa stödperiod. Gemenskapen måste även ta itu med konsekvenserna av alla 
AKL-9-länders aktuella strävan efter att ansluta sig till EU. Detta gäller även det faktum att 
anslutningarna kan komma att ske innan de flesta av dagens konvergensregioner har hunnit i 
kapp ekonomiskt.

Turkiet är i alla hänseenden ett specialfall. Om Turkiet vore EU-medlem redan i dag skulle 
landet enligt prognoserna ensamt erhålla 27,3 procent av strukturfondsmedlen. Detta belopp, 
alltså ca 16 miljarder euro per år, motsvarar storleksmässigt en av Europeiska kommissionens 
prognoser, där man för 2024 utgår från ett årligt belopp på 22,4 miljarder euro vid en tillväxt 
på 4–5 procent och en absorption på 4 procent.2 I andra prognoser utgår man för 2025 från 
upp till 26 miljarder euro för Turkiet enbart när det gäller strukturpolitiken.3

Konsekvenserna för stödberättigandet inom EU-25

Om AKL-9-länderna skulle ansluta sig samtidigt i dag skulle mer än en tredjedel av de 
nuvarande stödregionerna enligt prognoserna förlora sin status som mål-1-område.4 Endast i 
de baltiska staterna och i Slovakien skulle alla stödområden vara fortsatt stödberättigade. 
Hårdast skulle Italien, Tyskland, Malta, Spanien, Grekland och Frankrike drabbas. 
Medlemsstaterna Grekland, Cypern och Slovenien skulle uteslutas från 
sammanhållningsfonden (90 procent). Tjeckien skulle vara mycket nära att passera gränsen 
för 90 procent. Tabellerna 3 och 4 i bilagan ger en överblick över effekterna av successiva 
anslutningsprocesser.

  
1 ”Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds”, Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen 
(GEFRA), november 2006.
2 ”Frågor kring utsikterna för Turkiets medlemskap”, kommissionens arbetsdokument SEK(2004)1202, 
oktober 2004.
3 ”Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik”, Harald Grethe. 
Humboldt Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005), Heft 2/2005.
4 ”Future Enlargement and Cohesion Policy”, not från utredningsavdelning B – Struktur- och 
sammanhållningspolitik, IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006, se tabell 3 i bilagan.
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III. Frågeställning för betänkandet och föredragandens inledande överväganden
Redan de beskrivna utvecklingsprognoserna visar att de regionala skillnaderna i välstånd 
inom det utvidgade EU skulle bli ännu mycket större om alla disponibla anslutningsländer 
skulle godkännas. Utmaningen för sammanhållningspolitiken, som syftar till regional 
utjämning, ökar genom att de offentliga finanserna är ansträngda och att det globala 
konkurrenstrycket ökar. Samtidigt ökar förväntningarna på att den europeiska 
strukturpolitiken skall bidra effektivt till Lissabonstrategin. Därmed kommer utmaningarna 
för den europeiska regionalpolitiken att öka snabbare än de medel som avsatts för 
regionalpolitiken. Därför måste man överväga både nya infasningsmodeller för regionalstödet 
och nya effektivitetskriterier. Initiativbetänkandet är avsett att bidra till detta med 
utgångspunkt i följande inledande överväganden.

Framtida anslutningsscenarier och infasningsmodeller för den europeiska 
regionalpolitiken

• Föredraganden anser att det strider mot den europeiska solidaritetstanken om man så 
att säga betalar utvidgningen av gemenskapen genom att frånta allt fler regioner i det 
befintliga EU-15, EU-25 eller EU-27 deras stödberättigande. Regionerna bör inte 
förlora sitt stödberättigande förrän utjämningen har lyckats på ett hållbart sätt och med 
tillämpning av de ursprungliga bedömningskriterierna, vilket var fallet med 
exempelvis Irland.

• Rumäniens och Bulgariens anslutning är beslutad. EU kommer att behöva ställa 
mycket hårda krav på insyn i hanteringen av stödmedlen. På grund av den statistiska 
effekten kommer det dock att krävas stöd under en övergångsperiod främst i regioner i 
Italien och Tyskland samt i Grekland, Spanien, Frankrike, Malta och Polen. 
Anslutningarna kommer inledningsvis inte att påverka den nationella kartan över 
områden som är berättigade till stöd från sammanhållningsfonden (90 procent).

• Godkännandet av kandidatlandet Kroatien ställer gemenskapen inför ytterligare 
utmaningar. En absorption på 4 procent skulle förmodligen innebära knappt 
2 miljarder euro i strukturstöd om året från 2014. Anslutningen skulle inte påverka den 
regionala och nationella kartan över stödberättigade områden. BNP per invånare på 
48 procent (avseende EU-25) är jämförelsevis högt och skulle kunna öka till 
62 procent 2013. Mot denna bakgrund skulle en integration i gemenskapens 
strukturpolitik vara möjlig på medellång sikt. När det gäller föranslutningsstödet bör
tyngd läggas vid att förbereda Kroatiens administrativa enheter på att använda de 
strukturpolitiska instrumenten till att lösa aktuella problem.

• Turkiet innebär i alla hänseenden en särskilt stor utmaning. De aktuella 
strukturfondsbestämmelserna har aldrig tillämpats på ett land som är så stort, har en 
liknande ekonomisk nivå och samma intensitet i de regionala skillnaderna. En 
absorption på 4 procent tycks varken vara finansierbar (minst 16 miljarder euro) eller, 
med tanke på den administrativa förmågan, genomförbar. Därmed är det inom 
överskådlig tid inte möjligt att fullt ut integrera Turkiet med den finansiella 
automatiken i strukturfonderna. Det är motiverat att införa särskilda förfaranden.
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• Ett sätt skulle kunna vara att koncentrera stödet till vissa teman (sammanslagningar 
inom näringslivet, jämställdhet) eller regioner (med särskilt lämpliga kopplingar). 
Föranslutningsstödet bör i första ledet koncentreras mer på detta. Denna tematiska 
tanke skulle kunna vidareutvecklas i olika steg.

• Beroende på de politiska framstegen under anslutningsförhandlingarna skulle den 
regionalpolitiska infasningsmodellen kunna ingå i en särskild form av turkiskt 
medlemskap i gemenskapen eller också vara ett uttryck för ett uppvärderat 
”EES+”-medlemskap.

• I länderna på västra Balkan är det på många områden snarare de politiska framstegen, 
och inte den ekonomiska dimensionen, som är förutsättningen för ett starkare 
EU-engagemang. Även här bör man i första hand tillämpa regionalpolitiska 
infasningsmodeller med särskilda teman inom ramen för föranslutningsstödet.

Starkare regionalt och nationellt egenansvar

• När det gäller strukturpolitikens effektivitet och verkningsgrad skulle EU, både när det 
gäller infasningsmodellen och när det handlar om ”traditionellt” regionalstöd, i mycket
större utsträckning kunna agera garantigivare (via lånefinansiering) än bidragsgivare 
på det strukturpolitiska planet. Tack vare lånefinansieringens hävstångseffekt skulle 
den regionalpolitiska verkningsgraden då bevaras även om de finansiella marginalerna 
är små.

• Lånefinansiering får dock inte bli det dominerande stödelementet, eftersom 
mottagarens ekonomiska förmåga även måste stärkas. För regioner som utvecklas 
särskilt långsamt måste det därför även fortsättningsvis finnas mer fördelaktiga villkor 
för stöd i form av bidrag och lån.

• Dessutom måste medlemsstaternas och projektdeltagarnas egenansvar stärkas genom 
ett åtagande om medfinansiering. EU-andelar på upp till 85 procent kan i dessa fall 
fungera kontraproduktivt. Större ekonomiska åtaganden från regionernas sida leder till 
att stödet till de mest brådskande projekten prioriteras.

Tilldelningar kopplade till en tillväxtorienterad nationell ekonomisk politik

• Den europeiska strukturpolitikens framgångar kan endast utvärderas mot bakgrund av 
den nationella ekonomiska politiken. Om denna lämnar utrymme för alltför stora 
statliga underskott eller om statsutgifternas struktur inte är tillräckligt 
tillväxtorienterad hotar effekterna av EU:s strukturfonder att falla platt. 
Anslagstilldelningen skulle därför kunna vara knuten till en sund tillväxtpolitik som 
måste definieras med hjälp av kvantifierbara indikatorer. 

Företagssubventioner: undvika nollresultat och skapa insyn

• Vetenskapliga undersökningar visar att de positiva effekterna av 
företagssubventioner så gott som uteblir i det nationalekonomiska systemet.1
Dessutom är dessa subventioner endast en underordnad faktor när ett beslut skall fattas 
vid en lokal anläggning. Det är viktigt att EU inte bara subventionerar nollresultat.

  
1 ”Regionaler Wirkungsgrad und räumliche Ausstrahlungseffekte der Investitionsförderung”, 
Hans-Friedrich Eckey/Reinhold Kosfeld, Universität Kassel, studie nr 55/2004.
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• För att översynen av de politiska målen skall lyckas måste det råda tillräcklig öppenhet 
i fråga om hur och var strukturfondsmedlen används. Öppenheten och insynen i 
anslagstilldelningen bör förstärkas ytterligare genom att de slutliga mottagarna av 
företagssubventioner offentliggörs utan inskränkning i enlighet med 
genomförandeförordningen.

Tillväxtorienterad strukturpolitik med starkare internationell inriktning

• Inte minst från effektivitetssynpunkt är det nödvändigt att undersöka på vilka områden 
den europeiska strukturpolitiken utlöser särskilt starka tillväxtimpulser och kan bidra 
till att internationalisera ekonomin och regionerna. Programmen för att främja regional 
konkurrenskraft fungerar här som ett exempel, men dessa skulle i högre grad behöva 
styras genom kriterier som främjande av internationalisering av medelstora företag 
eller genom infrastrukturåtgärder med särskilda tillväxteffekter. Även här bör 
lånefinansiering prioriteras starkare.

• Europeiska socialfonden (ESF) bör i ännu större utsträckning fungera som 
övergripande instrument för att lindra de sociala följderna av globaliseringen. Det bör 
också övervägas om inte ESF borde vara bättre på att lindra konsekvenserna av de 
demografiska förändringarna och motsvarande regional migration.

Sammanfattning
De förestående utvidgningarna är mycket mer omfattande än den senaste 
utvidgningsomgången med EU-10. Den avtagande ekonomiska dynamiken och de förändrade 
ramvillkoren till följd av globaliseringen och de demografiska perspektiven skärper kraven på 
en strukturpolitik med fokus på utjämning och tillväxt.
När det gäller sammanhållningspolitiken i den existerande gemenskapen skulle man enligt 
nuvarande stödkriterier tvingas välja mellan att antingen stryka stordelen av de regioner som 
hittills varit stödberättigade eller att mycket kraftigt höja anslagen till strukturpolitiken. Båda 
alternativen verkar vara politiskt svåra att genomföra.
De sammanhållningspolitiska målen kan endast bevaras genom effektivitetshöjande reformer, 
övergångsstöd samt strukturpolitiska infasningsmodeller som bidrar till att integrera 
ansökarländerna successivt i den regionala strukturpolitiken. Detta förfarande är dock lika 
beroende av gemenskapens absorptionsförmåga som av ansökarländernas framsteg på andra 
viktiga politikområden.
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Bilaga: diagram och tabeller

Tabell 1: Konsekvenser av framtida utvidgningar av EU

Konsekvenser av utvidgningar, EU-25 (2005) = 100
EU-25 EU-27 + Kroatien + Turkiet + v. Balkan

Befolkning 100 % 106 % 107 % 123 % 127 %
Yta 100 % 109 % 110 % 130 % 135 %
BNP (€) 100 % 101 % 101 % 104 % 104 %
BNP per invånare (€) 100 % 95 % 94 % 84 % 82 %
Källa: Uppgifter från Eurostat och, för vissa länder på västra Balkan, uppgifter från nationella källor 

(se avsnitt 7.1 Källor).

Källa: ”Future Enlargement and Cohesion Policy”, not från utredningsavdelning B – Struktur- och 
sammanhållningspolitik, IP/B/REGI/NT/2006_08.

Diagram 1: Konsekvenser av framtida utvidgningar av EU

Konsekvenser av utvidgningar, EU-25 (2005) = 100

80 %

90 %

100 %

110 %

120 %

130 %

140 %

EU-25 EU-27 + Kroatien + Turkiet + v. Balkan

Befolkning

Yta

BNP  (€)

BNP per invånare (€)

Källa: ”Future Enlargement and Cohesion Policy”, not från utredningsavdelning B – Struktur- och 
sammanhållningspolitik, IP/B/REGI/NT/2006_08.
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Tabell 2: Kandidatländers potentiella andel av strukturfondsutbetalningar 2007–2014
2007 

(miljarder €)
Andel 

i budgeten
2014 

(miljarder €)
Andel 

i budgeten
Budget EU-34 42,9 100,0 % 51,2 100,0 %
Andel per land/grupp av länder
1) Rumänien/Bulgarien 3,8 8,8 % 5,2 10,2 %

varav Bulgarien 0,9 2,2 % 1,3 2,5 %
varav Rumänien 2,9 6,7 % 3,9 7,7 %

2) Turkiet 11,7 27,3 % 16,3 31,8 %
3) Kroatien 1,3 3,0 % 1,8 3,4 %
4) Övriga västra Balkan 1,7 3,9 % 2,2 4,4 %

varav Albanien 0,3 0,7 % 0,4 0,7 %
varav Bosnien och Hercegovina 0,3 0,7 % 0,4 0,8 %
varav Serbien och Montenegro 0,9 2,1 % 1,2 2,4 %

varav f.d. jugoslaviska rep. Makedonien 0,2 0,5 % 0,2 0,4 %
AKL-9, totalt 18,5 43,1 % 25,5 49,8 %

Not: Beräknat på en absorption på 4 procent och med antagande av en andel på ca 37 procent av EU:s 
strukturfonder i den totala EU-budgeten.
Källa: ”Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds”, Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen 
(GEFRA), november 2006.

Tabell 3: Konsekvenser för stödberättigandet inom EU-25

Antal EU-25-regioner med BNP (PPS) < 75 % av EU-25-snittet
Medlemsstat EU-25 EU-27 + Kroatien + Turkiet + v. Balkan
EU-25 60 48 48 42 39
Tjeckien 7 7 7 7 6
Tyskland 4 1 1 0 0
Estland 1 1 1 1 1
Grekland 5 3 3 2 2
Spanien 2 1 1 1 0
Frankrike 4 3 3 2 2
Italien 5 2 2 0 0
Lettland 1 1 1 1 1
Litauen 1 1 1 1 1
Ungern 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Polen 16 15 15 15 15
Portugal 4 4 4 3 3
Slovakien 3 3 3 3 3
Källa: Uppgifter från Eurostat och, för vissa länder på västra Balkan, uppgifter från nationella källor 

(se avsnitt 7.1 Källor).

Källa: ”Future Enlargement and Cohesion Policy”, not från utredningsavdelning B – Struktur- och 
sammanhållningspolitik, IP/B/REGI/NT/2006_08.
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Tabell 4: Möjliga statistiska effekter för sammanhållningsfonden

Möjliga statistiska effekter för sammanhållningsfonden
BNP (PPS) per invånare. % EU-25. 2005
EU-25 EU-27 + Kroatien + Turkiet + v. Balkan

Belgien 117 % 122 % 122 % 134 % 137 %
Tjeckien 74 % 76 % 77 % 84 % 86 %
Danmark 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Tyskland 109 % 113 % 113 % 124 % 127 %
Estland 60 % 62 % 62 % 68 % 70 %
Grekland 82 % 85 % 85 % 93 % 96 %
Spanien 98 % 102 % 102 % 112 % 115 %
Frankrike 109 % 112 % 113 % 124 % 127 %
Irland 137 % 142 % 143 % 156 % 161 %
Italien 103 % 106 % 107 % 117 % 120 %
Cypern 83 % 86 % 86 % 94 % 97 %
Lettland 47 % 49 % 49 % 54 % 55 %
Litauen 52 % 54 % 54 % 59 % 61 %
Luxemburg 247 % 256 % 257 % 282 % 289 %
Ungern 61 % 63 % 63 % 69 % 71 %
Malta 69 % 72 % 72 % 79 % 81 %
Nederländerna 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Österrike 122 % 126 % 127 % 139 % 143 %
Polen 50 % 52 % 52 % 57 % 58 %
Portugal 71 % 74 % 74 % 81 % 83 %
Slovenien 80 % 83 % 84 % 92 % 94 %
Slovakien 55 % 57 % 57 % 63 % 64 %
Finland 113 % 117 % 118 % 129 % 132 %
Sverige 114 % 118 % 119 % 130 % 134 %
Förenade
kungariket

116 % 120 % 121 % 132 % 136 %

Källa: Uppgifter från Eurostat och, för vissa länder på västra Balkan, uppgifter från nationella källor 
(se avsnitt 7.1 Källor).

Källa: ”Future Enlargement and Cohesion Policy”, not från utredningsavdelning B – Struktur- och 
sammanhållningspolitik, IP/B/REGI/NT/2006_08.
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