
(Ekstern oversættelse)

DT\685156DA.doc PE394.084v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaludviklingsudvalget

18.9.2007

ARBEJDSDOKUMENT
om fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Ambroise Guellec



(Ekstern oversættelse)

PE394.084v01-00 2/7 DT\685156DA.doc

DA

1. INDLEDNING

Samhørighed, som sigter på at begrænse økonomiske og sociale forskelle mellem europæiske 
regioner, er et af EU's grundlæggende mål. 

I de sidste 20 år har man med regionalpolitikken arbejdet på at opnå en harmonisk og 
bæredygtig udvikling af alle europæiske regioner. Det har været mere end 20 år med 
programmer og strukturtilpasninger for at opnå konvergens i stadig mere forskelligartede 
regioner og forbedre levevilkårene for alle EU-borgerne. 

Efter den sidste udvidelse, som har ændret EU's territoriale dimension gennemgribende, er det 
i høj grad nødvendigt at genoplive målet om territorial samhørighed, for at integrationen skal 
lykkes, men også for at finde en løsning på holdningskrisen i Europa og forsone borgerne med 
det europæiske projekt.

Parlamentet er derfor positivt indstillet over for denne første rapport om samhørighed siden 
udvidelsen i 2004 og 2007.

2. TVETYDIGT BILLEDE AF STATUS FOR KONVERGENSEN I EU-27

I henhold til oplysningerne i den fjerde rapport har man fra 2000-2006 målt visse gode 
resultater med hensyn til konvergens på nationalt niveau. De primære støttemodtagere i 
forbindelse med de europæiske samhørighedspolitiske programmer har haft en imponerende 
vækstrate.

Siden 2000 er den største vækst sket i lande, hvor BNP pr. indbygger var lavest udtrykt i 
købekraft, f.eks. i Grækenland eller Portugal, som havde en vækst på henholdsvis 2,8 % og 2 
% af deres BNP mellem 2000 og 2006. Og antallet af regioner med et BNP pr. indbygger på 
under 75 % af EU-gennemsnittet er faldet fra 78 til 70.

De nye medlemsstaters BNP pr. indbygger var som udgangspunkt meget lavt og trods 
dynamiske vækstrater oplever man flere problemer i disse medlemsstater end i de gamle 
medlemsstater. Hvis man antager, at væksten fortsætter med samme rate, er det derfor 
sandsynligt, at det vil tage mere end 15 år for Polen og Bulgarien at nå et BNP pr. indbygger 
på 75 % af EU-27-gennemsnittet.

Selv om tilnærmelsen mellem medlemsstaterne har været stigende de seneste år, er forskellene 
i udviklingen inden for medlemsstaterne blevet større. Stigningen i regionale og 
infraregionale forskelle viser sig på flere måder, f.eks. med hensyn til beskæftigelse, 
produktivitet, indtægter, uddannelsesniveau og innovationsevne.

Nogle af de mest udviklede regioner oplever nu meget lave eller endda negative vækstrater. 
Ikke desto mindre faldt produktiviteten mellem 1995 og 2004 i 29 regioner i Italien, Frankrig, 
Spanien og Tyskland, mens beskæftigelsen faldt i 16 regioner overvejende i Østtyskland og i 
det nordlige England. Disse regioner bør tilpasse sig presset fra den internationale handel ved 
at udvikle innovations- og højteknologiøkonomier. 
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Disse regioner er ligeledes ofte mest berørt af de demografiske ændringer og særlig af 
befolkningens aldring. Affolkningen øger de økonomiske problemer, fordi den regionale 
købekraft bliver mindre, og det især er kvalificeret arbejdskraft, der flytter væk fra disse 
regioner. Samhørighedspolitikken skal tage denne store udfordring op for at bevare den 
demografiske og territoriale ligevægt i EU.

Rapporten indeholder også en interessant sammenligning med de primære internationale 
konkurrenter. Det fremgår, at de regionale forskelle målt i BNP pr. indbygger er meget mere 
markante i EU-27 end i USA eller Japan, da alle staterne i USA og 40 af de 47 japanske 
regioner har et BNP pr. indbygger, som er højere end gennemsnittet i EU. Dette kan delvis 
forklares med de særlige forhold i EU, hvor der på et begrænset område er en stor geografisk 
og kulturel mangfoldighed og særlige historiske forhold, som er forbundet med kontinentets 
deling efter to verdenskrige.  
I Kina udgør BNP pr. indbygger derimod knap en femtedel af EU-gennemsnittet og en 
ottendedel for Indiens vedkommende.

3. ORIENTERING AF FONDENE FOR 2007-2013 HEN IMOD LISSABON-STRATEGIEN

Det er i et EU, som er blevet udvidet til 27 medlemsstater, at den nye programmeringsperiode 
2007-2013 for strukturfondene officielt blev indledt den 1. januar 2007. Hvis budgetrammen 
stadig er den samme (308 mia. EUR for hele EU), nødvendiggør de nye medlemsstaters 
behov store investeringer, som betyder, at der i de gamle medlemsstater skal ske en 
omlægning af finansieringsprioriteterne med reducerede budgetter.

Ud over integrationsmålene indgår programmeringsperioden 2007-2013 i at fremme 
politikker for innovation og konkurrenceevne, idet EU har tilkendegivet, at det ønsker at 
indhente de andre stormagter (USA og Japan) og at afsætte 3 % af sit BNP til forskning og 
udvikling. 

Den fjerde rapport om samhørighed viser, at der er meget store forskelle, hvad angår 
investering i forskning og udvikling: Selv om 27 regioner investerer mere end målet fra 
Barcelona om at anvende mere end 3 % af deres BNP i forskning og udvikling, er udgifterne 
til forskning og udvikling i mere end 100 regioner ikke engang nået op på 1 %. Det fremgår 
ligeledes, at forsknings- og udviklingsaktiviteterne først og fremmest er koncentreret i 
hovedstæderne, men at visse regioner med gode økonomiske resultater uden større byområder 
har vist, at en høj investerings- og beskæftigelsesrate for forskning og udvikling ikke 
nødvendigvis er afhængig af en større koncentration af befolkningen i byer.

Inden for rammerne af den reviderede Lissabon-strategi er der derfor blevet indført et 
øremærkningssystem for at prioritere lån til udgifter forbundet med denne fremgangsmåde.
På grundlag af allerede modtagne operationelle programmer anføres det i rapporten, at i 
gennemsnit 64 % af ressourcerne til konvergensmålet og 80 % under målet om 
konkurrenceevne vil blive tildelt investeringer relateret til udgifter i forbindelse med 
Lissabon-strategien, hvilket svarer til ca. 210 mia. EUR, dvs. 55 mia. EUR mere end i den 
foregående periode.

Samhørighedspolitikken virker uden tvivl som en katalysator på konkurrenceevnen og 
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væksten i et område, særlig med udviklingen af offentlig-private partnerskaber, territoriale 
synergier for beskæftigelsen samt innovation og forskning, hvor små og mellemstore 
virksomheder med lethed kan samarbejde med universiteter og lokale udviklingsstrukturer. 

Men hvis samhørighedspolitikken skal være et bidrag til finansiering af innovation og 
forskning som led i Lissabon-strategien, er en fleksibel tilgang til prioritering af fonde 
nødvendig for at sikre en afbalanceret udvikling af regionerne. Hvis samhørighedspolitikken 
imidlertid betragtes som et instrument til finansiering af Lissabon-strategien, bliver det ikke 
muligt at nå målene med samhørighedspolitikken eller målene i Lissabon-strategien. 
Samhørighedspolitikken kan ikke betragtes som et instrument til at nå mål på andre politiske 
områder, det er en fællesskabspolitik med stor europæisk merværdi, som har sin egen 
eksistensberettigelse, nemlig samhørighed. 

I betragtning af de dårlige resultater, der blev understreget ved midtvejsrevisionen, men også 
fordi den er stærkt begrænset af EU-budgettet i et EU med 27 medlemsstater, er det primære 
formål med samhørighedspolitikken ikke, at EU skal være den mest konkurrencedygtige 
videnøkonomi i verden. 

Det er en af grundene til, at strukturpolitikkerne ikke må blive placeret i et snævert perspektiv 
og være temaopdelt, men at de skal indgå i en tilgang, som er integreret med de andre EU-
politikker og med medlemsstaternes offentlige politikker. 

Vedtagelsen af den territoriale dagsorden og Leipzig-chartret på ministermødet i Leipzig den 
24. og 25. maj 2007 er et vigtigt skridt til fremme af en integreret tilgang. Målene herfor bør 
resultere i vedtagelse af et konkret handlingsprogram med henblik på en bedre integration af 
den territoriale dimension i alle de offentlige og nationale politikker samt i EU-politikkerne.

4. BEVARELSE AF BEGRÆNSNINGEN AF DEN TERRITORIALE SAMHØRIGHED

Samhørighedspolitikken skal fokusere på det grundlæggende mål om territorial samhørighed 
og må ikke (som en streng prioritering af lån medfører) være koncentreret om de regioner, 
hvor der er størst potentiale for en stigning i produktivitet og beskæftigelse, idet man således 
risikerer at marginalisere regioner med begrænset vækstpotentiale, og som heller ikke er 
støtteberettiget under konvergensmålet.

I den fjerde rapport gøres der status over den territoriale samhørighed i EU-27, og det 
konstateres, at der er en stor koncentration af den økonomiske aktivitet i hovedstæderne. 
Således stod hovedstadsområderne i 2004 i gennemsnit for 32 % af BNP i deres land, selv om 
de udgjorde 22 % af befolkningen. Dette fænomen er himmelråbende og er i stærk udvikling i 
de nye medlemsstater.

I rapporten analyseres den territoriale udvikling på lokalt plan, hvor den stigende urbanisering 
vender op og ned på den demografiske ligevægt, samtidig med at suburbanisering er den 
dominerende tendens i de europæiske byer, og der sker en affolkning af landområderne. Hvis 
man ikke ændrer de offentlige politikker, vil disse regionale forskelle blive øget i fremtiden.

Undersøgelsen fra observationscenteret for EU's fysiske og funktionelle udvikling (ORATE) 
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om "Regionernes udvikling"1 er meget relevant i den forbindelse. Med undersøgelsen kan 
man sammenligne to scenarier for territorial udvikling på lang sigt.  Det ene scenarium er 
udelukkende målrettet mod konkurrenceevnen. Det vil medføre en større økonomisk vækst, 
samt at der opstår nye teknologier, men det indebærer større miljømæssige og sociale udgifter, 
som på lang sigt kan resultere i økonomiske og sociale utilfredsstillende resultater. 

På den anden side viser et scenarium målrettet mod samhørighed en mere udflydende model, 
hvad angår muligheden for tiltrækning og polarisering af hovedstadsområder. Der kan opstå 
en række integrationsområder med gode økonomiske resultater både centralt i Europa og i 
mere eller mindre perifere områder. 
I denne model med polycentrisk udvikling er der ganske vist en svagere økonomisk vækst end 
i det første scenarium, men den er bedre fordelt geografisk, og man undgår således en 
polarisering i et begrænset område af befolkningskonflikter og socialt og miljømæssigt pres. 

Derfor er det vigtigt at målrette udgifterne endnu mere effektivt mod projekter, i hvilke alle 
regioners tiltrækningskraft struktureres. Man må ikke glemme, at en af Europas store fordel, 
hvad angår konkurrenceevne, er dets mangfoldighed.

Dette skal indgå i en afbalanceret og bæredygtig udvikling, i hvilken der tages hensyn til de 
regionale behov, som skal fastsættes hensigtsmæssigt. EU's regionalpolitik skal derfor 
gennemføres i tæt partnerskab med de regionale aktører, og den skal være koordineret med de 
andre nationale og europæiske politikker. Det bør derfor undersøges, om den struktur, 
Kommissionen har etableret, og som er Fællesskabets strategiske retningslinjer, den nationale 
strategiske referenceramme og operationelle programmer, er den bedste måde at etablere et 
egentligt forvaltningssystem med flere niveauer og en passende fastlæggelse af regionale 
behov.

5. NYE REGIONALE UDFORDRINGER OG EU-BUDGETTET

I den fjerde rapport anføres det, at de regionale og interregionale forskelle er betydeligt mere 
udtalte i EU end i USA og Japan. Selv om den næsten samtidige optagelse af 12 nye 
medlemsstater har ændret statistikkerne lidt, er der alligevel kæmpestore regionale 
udfordringer, der skal tages op, hvad enten det drejer sig om økonomisk og teknologisk 
udvikling, tilgængelighed eller livskvalitet. 

Hertil kommer nye udfordringer, som vil blive forstærket i de kommende år. Det kan være 
koncentration af befolkningen i byer, som medfører problemer med trafikpropper og 
sociokulturel integration i byerne, demografiske ændringer, som især giver sig udslag i 
aldring af befolkningen, folkevandringer, den fortsatte globalisering og den øgede 
efterspørgsel efter landbrugsprodukter, klimaændringer, der afspejles i en større sårbarhed 
over for naturkatastrofer på visse områder og de stigende energipriser.

Disse nye udfordringer tilfører den territoriale udvikling en ny dimension, hvilket gør det 
nødvendigt at bibeholde strukturpolitikkerne efter 2013. Det er derfor nødvendigt ikke 
udelukkende at fokusere på de nye medlemsstater, da disse udfordringer også er meget vigtige 

  
1 "Regionernes udvikling i 2030. Territoriale scenarier for Europa", ESPON 2006.
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for EU-15, og de betyder, at der skal anvendes en bredere tilgang end i Lissabon-strategien. 

Endvidere viser konklusionerne i den fjerde rapport om de fremtidige udfordringer for 
samhørighedspolitikken, at det er af afgørende betydning at udarbejde nye indikatorer ud over 
BNP pr. indbygger, som bedre gengiver den territoriale virkelighed i den enkelte region og 
graden af samhørighed i området.

Det vigtigt, at disse nye udfordringer integreres i strukturpolitikkerne, og at de tildeles de 
nødvendige ressourcer, da graden af territorial samhørighed i stigende grad afhænger af den 
territoriale virkning heraf, og på hvilken måde de kommer til at indgå i de offentlige 
politikker. 

Idéen med territorial udvikling er, at den økonomiske vækst til dels skal være baseret på en 
fysisk planlægning, som er betinget af politikker på alle forvaltningsniveauer samt af den 
sociale udvikling, den teknologiske udvikling og markedskrav. 
Centraliserede eller sektorbestemte foranstaltninger kan have en utilsigtet virkning på den 
fysiske planlægning, som kan sætte den territoriale udvikling på spil. Foranstaltninger, der er 
koncentreret om det territoriale aspekt, kan derimod bidrage ikke kun til at neutralisere disse 
virkninger, men også til at tilføre merværdi ved at integrere de økonomiske, sociale og 
miljømæssige dimensioner i de horisontale politikker. 

Den territoriale udvikling spiller således en afgørende rolle, når man skal finde en løsning på 
disse komplekse problemer. Et væsentligt led heri er udvidelsen af Lissabon-strategien med 
henblik på at integrere den territoriale dimension, hvilket gør det muligt at tage hensyn til 
regioners særlige karakteristika i udviklingen af offentlige politikker. Set ud fra Lissabon-
strategien gør styrkelsen af territorial samhørighed det nødvendigt at udnytte "kapitalen" og 
potentialet i alle regioner, at fremme den territoriale integration. Dette kan ske ved at 
tilskynde til transeuropæiske synergier og oprette innovationsnetværk. 

Konkret kræver iværksættelse af territorial samhørighed:

• En koncentration af politikker for regional og national udvikling på udnyttelse af 
kapital og det regionale potentiale.

• En omlægning af europæiske regioner ved at styrke deres profil og det 
transeuropæiske samarbejde med henblik på at forbedre integrationen af dem og deres 
indbyrdes forbindelse.

Det er interessant at se den fornyede og stigende interesse, som f.eks. Kina og Rusland viser 
for EU's samhørighedspolitik som en måde at sikre en afbalanceret regional udvikling.

Denne udgør for tiden ca. en tredjedel af EU's budgetudgifter i 2008, og den bliver den 
vigtigste post i budgetudgifterne. 

Trods udvidelsen og nye territoriale udfordringer falder midlerne imidlertid i forhold til EU's 
BNP. I henhold til Kommissionens overslag vil udgifterne til samhørighed i 2013 kun udgøre 
0,35 % af BNP, hvilket svarer til niveauet i begyndelsen af 1990'erne.
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I den forbindelse minder Parlamentet endnu en gang om det forslag, det har stillet om at 
oprette en fællesskabsresultatreserve for strukturfondene, som vil gøre det muligt at overføre 
ikke-anvendte bevillinger fra N+2- eller N+3-reglen til regioner eller programmer, som kan 
anvende disse supplerende midler og således optimere virkningen af samhørighedspolitikken.

Som bekendt forsøger visse medlemsstater at renationalisere samhørighedspolitikken, og de 
anvender det som en rent regnskabsmæssig tilgang til fællesskabspolitikker. Som det fremgår 
af den fjerde rapport om samhørighed er strukturprogrammers merværdi andet end tal.

Når man gør status over, hvor sundt EU's budget er i 2008-2009, skal samhørighedspolitikken 
først og fremmest ses ud fra dens bidrag til den europæiske integration og ikke blot som et 
omfordelingsinstrument. Hvis dette ikke sker, risikerer man at sætte selve den europæiske 
integrationsproces på spil.

I den forbindelse glæder ordføreren sig over vedtagelsen i maj af den territoriale dagsorden, 
som er en nødvendig køreplan, der gør det muligt for Rådet og det enkelte EU-formandskab at 
sætte fokus på den politiske prioritering af territorial samhørighed.
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