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1. INLEDNING

Sammanhållningen, som syftar till att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan 
Europas regioner, är en grundläggande målsättning för Europeiska unionen.

Sedan mer än 20 år har man inom regionalpolitiken arbetat för en harmonisk och hållbar 
utveckling för hela det europeiska territoriet. Mer än 20 år av program och 
strukturanpassningar för att få alltmer olikartade regioner att samverka och för att förbättra 
livsvillkoren för alla europeiska medborgare. 

Efter den senaste utvidgningen, som i grunden har ändrat EU:s territoriella dimension, är det 
mer än nödvändigt att återuppliva målet om territoriell sammanhållning för att lyckas med 
integrationen men också för att bemöta den betydelsekris som genomkorsar Europa och 
försona medborgarna med det europeiska projektet.

Parlamentet tar alltså positivt emot denna första rapport om sammanhållningen sedan 
utvidgningarna från 2004 och 2007.

2. BLANDAT BOKSLUT ÖVER KONVERGENSLÄGET I EU-27

Enligt uppgifter från den fjärde rapporten visar perioden 2000–2006 klara framsteg vad gäller 
konvergens på nationell nivå. Sammanhållningens främsta förmånstagare, Grekland, Spanien, 
Irland och Portugal har faktiskt uppvisat en imponerande tillväxttakt.

Sedan 2000 har den högsta tillväxten observerats i de länder där BNP/invånare var lägst i 
termer av köpkraft, som i Grekland eller i Portugal, med en tillväxt på 2,8 procent och 
2 procent av deras respektive BNP mellan 2000 och 2006. Och antalet regioner med en BNP 
per invånare under 75 procent av EU:s medeltal har gått ned från 78 till 70 procent.

Eftersom man startade på mycket låga BNP-nivåer per invånare, och trots dynamiska 
tillväxthastigheter, ser man emellertid fler svårigheter i de nya medlemsländerna än i de 
gamla. Med nuvarande tillväxthastigheter som bas tycks det som om Polen och likaså 
Bulgarien och Rumänien kommer att behöva mer än 15 år innan de kommer upp i en BNP per 
invånare på 75 procent av medeltalet för EU-27.

Om närmandet mellan medlemsstaterna förvisso har gjort framsteg de senaste åren så har 
utvecklingsgapet inom medlemsstaterna ökat. Ökningen av olikheter på regional och lägre 
nivå kan iakttas ur flera aspekter såsom i termer av anställning, produktivitet, inkomster, 
utbildningsnivåer, innovationsförmåga.

Vissa av de mest utvecklade regionerna börjar till och med att känna av mycket svag, för att 
inte säga negativ, tillväxt. Man konstaterar nämligen att produktiviteten har gått ned, mellan 
1995 och 2004, i 29 regioner i Italien, Frankrike, Spanien och Tyskland, medan 
sysselsättningen har minskat i 16 regioner, huvudsakligen i östra Tyskland, nordöstra 
Frankrike och norra England. Dessa regioner måste anpassa sig till trycket från världshandeln 
genom att utveckla ekonomier präglade av innovation och högteknologi.
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Ofta är dessa regioner också mest drabbade av demografiska förändringar och särskilt av en 
åldrande befolkning. Folkminskningen ökar de ekonomiska problemen, eftersom den 
regionala köpkraften minskar och det är framför allt den kvalificerade arbetskraften som 
emigrerar från dessa regioner. Sammanhållningspolitiken måste möta denna stora utmaning 
för att bibehålla den demografiska och territoriella jämvikten i EU.

I rapporten fastställer man också en intressant jämförelse med huvudkonkurrenterna på 
världsnivå. Det framgår att de regionala olikheterna, uttryckt i BNP per invånare, är mycket 
mer uttalade inom EU-27 än i USA eller i Japan: alla delstater i USA och 40 av de 
47 japanska regionerna har en BNP per invånare som är högre än medeltalet för EU. Detta 
förklaras delvis av EU:s speciella karaktär: på en avgränsad yta koncentreras en stor 
geografisk och kulturell mångfald samt en historisk särställning beroende på kontinentens 
uppdelning till följd av två världskrig.

I Kina, däremot, uppgår BNP per invånare till knappt en femtedel av EU:s medeltal och vad 
gäller Indien till en åttondel.

3. ÖRONMÄRKNING AV MEDEL 2007–2013 FÖR LISSABONSTRATEGIN

Det är i ett Europa vidgat till 27 medlemsländer som den nya programplaneringen 2007–2013 
av strukturfonderna officiellt lanserades den 1 januari 2007. Även om budgetramen 
fortfarande är stor (308 miljarder euro för hela unionen) så nödvändiggör de nya 
medlemsstaternas behov omfattande investeringar vilka förutsätter en omorientering av 
finansieringsprioriteringarna med reducerade budgetar i de gamla medlemsstaterna.

Utöver integrationsmålsättningarna ingår programplaneringen 2007–2013 helt klart i 
främjandet av innovations- och konkurrenskraftspolitiken eftersom EU har klargjort sin 
önskan att hämta in de andra stormakternas (USA och Japan) försprång och att ägna 3 procent 
av sin BNP åt forskning och utveckling. 

Den fjärde sammanhållningsrapporten bevisar att det finns enorma skillnader när det gäller 
forskning och utveckling: om 27 regioner överträffar Barcelonamålet att lägga mer än 
3 procent av sin BNP på forskning och utveckling så når utgifterna för forskning och 
utveckling inte ens 1 procent i mer än 100 regioner. Man kan också notera att forsknings- och 
utvecklingsaktiviteter framför allt koncentreras till storstäderna, men att vissa högpresterande 
regioner utan större tätorter visar att höga investerings- och sysselsättningssiffror inom 
forskning och utveckling inte nödvändigtvis hänger ihop med stor befolkningskoncentration i 
stadsmiljö.

Inom ramen för den omarbetade Lissabonstrategin har ett system för öronmärkning 
följaktligen införts i avsikt att märka budgetanslag för utgifter förknippade med denna 
strategi.

Om man utgår från de operativa program som redan antagits så visar rapporten att i medeltal 
64 procent av de resurser som avsatts för konvergensmålet och 80 procent under rubriken 
konkurrenskraft kommer att anslås till investeringar som öronmärks för kostnader enligt 
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Lissabonstrategin, vilket motsvarar ca 210 miljarder euro, dvs. ytterligare 55 miljarder euro i 
förhållande till föregående period.

Det råder inget tvivel om att sammanhållningspolitiken medför en reell hävstångseffekt på 
konkurrenskraften och tillväxten i en zon, särskilt med utveckling av offentlig–privata 
partnerskap, territoriella synergieffekter vad gäller sysselsättning, innovation och forskning, 
där små och medelstora företag lätt kan samverka med universitet och lokala 
utvecklingsstrukturer.

Men om sammanhållningspolitiken ska bidra till finansieringen av innovation och forskning 
inom ramen för Lissabonstrategin är en smidig metod nödvändig när det gäller öronmärkning 
av medel för att säkerställa en balanserad territoriell utveckling. Om man betraktade 
sammanhållningspolitiken som ett finansiellt instrument för Lissabonstrategin skulle man inte 
kunna uppnå målen för vare sig sammanhållningspolitiken eller för Lissabonstrategin. 
Sammanhållningspolitiken kan inte betraktas som enbart ett verktyg för att uppnå mål för 
annan sektorspolitik, det är en EG–politik med stort europeiskt mervärde, som har sitt eget 
berättigande, dvs. sammanhållningen.

Inför de svaga resultat som har belysts i undersökningen som hunnit halvvägs, men också 
därför att den är kraftigt hämmad av EU:s budget i ett Europa med 27 medlemmar, har 
sammanhållningspolitiken inte som främsta mål att ge EU den mest konkurrenskraftiga 
kunskapsekonomin i världen.

Det är ett av skälen till varför strukturåtgärder inte bör sättas in i ett avskilt och tematisk 
perspektiv utan ingå i en lösning som integreras med EU:s övriga strategier och med den 
politik som förs av medlemsstaterna.

Antagandet av den territoriella agendan och Leipzigstadgan vid ministermötet i Leipzig 
den 24–25 maj 2007 är ett viktigt steg för att främja en integrerad lösning. Det är önskvärt att 
målsättningarna i dessa dokument leder till antagandet av ett konkret handlingsprogram för att 
bättre integrera den territoriella dimensionen i all politik, gemensam eller nationell.

4. HÅLLA KURSEN FÖR DEN TERRITORIELLA SAMMANHÅLLNINGEN

Sammanhållningspolitiken måste koncentreras på det grundläggande målet för den 
territoriella sammanhållningen och kan inte (som en strikt märkning av anslagen förutsätter) 
inrikta sig på de regioner där potentialen för produktivitetshöjning och sysselsättning är störst, 
eftersom man på så sätt riskerar att marginalisera regioner med begränsad tillväxtpotential, 
men som inte heller kan komma ifråga för konvergensmålet.

Den fjärde rapporten framhåller den territoriella sammanhållningen i EU-27 och konstaterar 
en kraftig koncentration av den ekonomiska aktiviteten till huvudstäderna. År 2004 
genererade sålunda huvudstadsregionerna i medeltal 32 procent av sina länders BNP, medan 
de utgör 22 procent av befolkningen. Detta fenomen är mest påtagligt och uppvisar den 
kraftigaste utvecklingen i de nya medlemsstaterna.
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I rapporten analyseras den territoriella utvecklingen på det lokala planet, där den ökande 
urbaniseringen kullkastar den demografiska jämvikten, med en kraftig tendens till växande 
förstäder i de europeiska städerna och en avfolkning av landsbygdsområden. Om politiken 
kvarstår oförändrad kan dessa territoriella olikheter endast öka ytterligare i framtiden.

Undersökningen ”Framtidsvisioner av territoriet”1, som har genomförts av observationsorgan 
i samverkan för europeisk regional utvecklingsplanering, är mycket relevant i detta avseende. 
Den gör det möjligt att jämföra två utvecklingsscenarier för territoriet på lång sikt. Ett 
scenario inriktat enbart på konkurrenskraft skulle kunna generera en kraftigare ekonomisk 
tillväxt och framväxt av nya tekniker, men det skulle medföra socialt och miljömässigt högre 
kostnader som på lång sikt skulle kunna leda fram till ekonomiska och sociala bakslag.

Ett scenario inriktat mot sammanhållningen framhäver däremot en mer diffus modell vad 
gäller storstadsområdenas attraktions- och polariseringspotential. Flera högpresterande 
integrationszoner kan uppstå lika väl i hjärtat av Europa som i mer eller mindre perifera 
områden.

Denna polycentriska utvecklingsmodell åtföljs förvisso av en svagare ekonomisk tillväxt i 
förhållande till det första scenariot, men tillväxten är bättre fördelad geografiskt. På så sätt 
undviks en polarisering, i ett avgränsat område, av konflikter inom befolkningen och sociala 
och miljömässiga påfrestningar.

Det är därför det är viktigt att ännu mer effektivt rikta in utgifterna mot projekt som 
strukturerar alla territoriers attraktionskraft. Vi får inte glömma bort att en stor fördel med 
Europa, när det gäller konkurrenskraft, ligger i dess mångfald.

En balanserad och hållbar utveckling, som tar hänsyn till territoriella behov, vederbörligen 
identifierade, kan inte bortse från den. EU:s regionalpolitik måste alltså föras i nära 
partnerskap med regionala aktörer och i samordning med övrig nationell och europeisk 
politik. I detta avseende är det lämpligt att undersöka om den arkitektur som etablerats av 
kommissionen: gemensam strategi – nationell strategisk referensram – operativa program –
utgör det bästa tillvägagångssättet för en reell samhällsstyrning på multinivå och en korrekt 
identifiering av de territoriella behoven.

5. NYA TERRITORIELLA UTMANINGAR OCH EU:S BUDGET

I den fjärde rapporten understryks att de regionala och mellanregionala olikheterna är avgjort 
mer markanta i EU än i USA eller i Japan. Även om det faktum att den nästan samtidiga 
anslutningen av 12 nya medlemsstater har rört till statistiken något, så kvarstår de territoriella 
utmaningar som vi måste anta som mäktiga, antingen det rör sig om ekonomisk och 
teknologisk utveckling, om tillgänglighet eller om livskvalitet.

Till detta kommer nya satsningar som kommer att växa sig större under kommande år: 
tätbebyggelsen som kommer att skapa problem med trafikstörningar och med sociokulturella 

  
1 ”Territorial futures 2030. Scenarios on the territorial future of Europe”, ESPON 2006 (European Spatial Planning Observation Network). 
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integrationsfrågor i städerna; den demografiska förändringen som framför allt kommer att ta 
sig uttryck i en åldrande befolkning; migrationsomflyttningar; fortsatt globalisering och 
ökning av efterfrågan på jordbruksprodukter; klimatförändringen som tar sig uttryck i en ökad 
sårbarhet för naturkatastrofer i vissa områden, och höjningen av energipriserna.

Dessa nya utmaningar ger en ny dimension åt den territoriella utvecklingen och gör det 
oundgängligt att fortsätta strukturpolitiken efter 2013. Det är alltså nödvändigt att inte enbart 
inrikta sig på de nya medlemsstaterna ty dessa utmaningar är också mycket viktiga för EU–15 
och de förutsätter en bredare politik än Lissabonstrategin.

Dessutom bevisar fjärde rapportens slutsatser om de framtida utmaningarna för 
sammanhållningspolitiken att det är nödvändigt att utarbeta nya indikatorer, vid sidan av BNP 
per invånare, som på ett bättre sätt kommer att kunna beskriva varje regions territoriella 
verklighet och den grad av sammanhållning som redan finns.
Det är väsentligt att strukturpolitiken integrerar dessa nya satsningar och ger dem nödvändiga 
resurser, eftersom den territoriella sammanhållningsnivån kommer alltmer att bero på de 
territoriella effekter som blir en följd av dessa satsningar och på det sätt som politiken tar dem 
till sig.

Den territoriella utvecklingens logik är nämligen att den ekonomiska tillväxten grundar sig 
delvis på hur man organiserar rummet, vilket i sin tur betingas av politiken på alla 
förvaltningsnivåer, liksom av sociala tendenser, den tekniska utvecklingen och marknadens 
krav.

Centraliserad eller sektorsavgränsad politik kan få en ofrivillig rumslig inverkan som kan 
äventyra den territoriella utvecklingen. Däremot är den politik som är centrerad kring den 
territoriella aspekten i stånd att inte bara neutralisera denna effekt utan även öka värdet genom 
att integrera de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna i den övergripande 
politiken.

Den territoriella utvecklingen spelar alltså en förstaplansroll för att svara mot dessa komplexa 
problem. Ett nyckelelement i den är utvidgandet av Lissabonstrategin för att inkludera den 
territoriella dimensionen, vilket gör det möjligt att ta hänsyn till regionernas egna 
karakteristika i utvecklandet av politiken. Ur Lissabonsynpunkt nödvändiggör förstärkandet 
av den territoriella sammanhållningen att man framhåller ”kapitalet” och de samlade 
regionernas potential. Det gäller att främja den territoriella integrationen. Detta kan göras 
genom att uppmuntra transeuropeiska synergier och genom att skapa kluster av förnyande 
verksamheter.

I praktiken skulle genomförandet av den territoriella sammanhållningen innefatta:

● Att koncentrera den regionala och nationella utvecklingspolitiken på 
att utnyttja kapitalet och den regionala potentialen.
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● Att ompositionera de europeiska regionerna genom att förstärka deras 
profil och det transeuropeiska samarbetet för att förbättra deras 
integration och inbördes beroende.

Det är intressant att konstatera den nya och växande uppmärksamhet som visas av länder som 
Kina och Ryssland gentemot EU:s sammanhållningspolitik som ett medel att säkra en 
balanserad regional utveckling.

Denna utgör för närvarande ungefär en tredjedel av EU:s budget och år 2008 kommer den att 
bli den främsta budgetutgiftsposten.

Trots utvidgningen och de nya territoriella utmaningarna så minskar dock fondvolymen i 
förhållande till EU:s BNP. Enligt kommissionens uppskattningar skulle de utgifter som är 
förbundna med sammanhållningen inte utgöra mer än 0,35 procent av BNP, vilket skulle 
motsvara nivån i början av 1990-talet.

I detta sammanhang påminner Europaparlamentet ännu en gång om sitt förslag om att skapa 
en gemenskapsreserv för strukturfonderna, som skulle tillåta att åter anslå ej använda krediter, 
beviljade enligt regel N+2 eller N+3, till förmån för regioner eller program som använder 
dessa kompletterande medel på ett optimalt sätt, och på så vis maximera effekten av 
sammanhållningspolitiken.

Vi vet att man inom sammanhållningspolitiken är utsatt för frestelser om återförstatligande, 
frestelser som vissa medlemsstater visar en särskild mottaglighet för, framför allt som uttryck 
för en kamrersinställning gentemot gemenskapspolitiken. Men, och den fjärde rapporten om 
sammanhållningen visar detta, strukturprogrammens mervärde ligger bortom siffrorna.

När EU:s budget utvärderas 2008–2009 måste sammanhållningspolitiken först och främst 
bedömas efter det bidrag den har att ge den europeiska integrationen och inte ses som ett 
enkelt verktyg för omdistribuering. Gör man inte det är risken stor att man ifrågasätter själva 
europabygget.

Föredraganden gläder sig åt att den territoriella agendan antogs i maj i år. Den utgör en 
oundgänglig färdplan för att ge förtur åt sammanhållningspolitiken, på rådsnivå och för varje 
ordförandeskap för EU.


