
DT\707790DA.doc PE402.549v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Regionaludviklingsudvalget

12.2.2008

ARBEJDSDOKUMENT
om samhørighedspolitikkens rolle med hensyn til integrationen af sårbare 
samfund og grupper 

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Gábor Harangozó



PE402.549v01-00 2/6 DT\707790DA.doc

DA

1. Indledning
Samhørighedspolitikken er en af de vigtigste prioriteter for EU. Med en finansieringsramme, 
som tegner sig for en tredjedel af EU's budget, har denne politik, som mere end nogen anden 
politik er baseret på solidaritetsprincippet, til formål at mindske de økonomiske, sociale og 
territoriale skævheder mellem medlemsstaterne og deres 268 regioner.
Disse skævheder har dog stadig stor betydning. Vi skal huske, at en ud af fire regioner har et 
BNP pr. indbygger, der er mindre end 75 % af EU-gennemsnittet, og at der forekommer 
betydelige skævheder inden for regionerne.

Flere europæiske analyser, resultaterne af ESPON 2006-programmet, 
samhørighedsrapporterne og de strategiske initiativer viser, at social udstødelse er fysisk og 
funktionelt koncentreret omkring de mest underudviklede områder.
Målet med rapporten er at henlede opmærksomheden på den fysiske og funktionelle 
sammenhæng mellem adskillelse og sårbare grupper og at understrege betydningen af at 
identificere og behandle disse processer ud fra en territorial tilgang. Spørgsmålet om sårbare 
samfund og grupper skal derfor behandles inden for rammerne af territorial samhørighed.
Hensigten med dokumentet er at fremhæve, at det er nødvendigt at identificere og anerkende 
de primære problemer med henblik på at afhjælpe den territoriale udstødelse, der skyldes den 
mikroterritoriale udvikling. De territoriale analyser, der er udarbejdet indtil videre, og EU's 
nuværende system af statistikker indeholder dog næsten ingen informationer på europæisk 
niveau.

Skift fra fattigdom til udstødelse
De sårbare grupper står over for flerdimensionale problemer, som forværrer fattigdommen, så 
den resulterer i udstødelse og øget adskillelse. Udstødelse af de grupper, der er ramt af 
langvarig arbejdsløshed, fører ofte til inaktivitet, hvilket forringer deres evne til at overvinde 
sociale og økonomiske vanskeligheder.

Udstødelse har en stærk fysisk og funktionel karakter
Udstødelse fra økonomisk og social udvikling er oftest fysisk og funktionelt betinget og er 
forbundet med territorial udstødelse. De sårbare gruppers adgang til arbejde og tjenester er 
derfor mere begrænset.
Fremtidsudsigterne for sociale grupper bestemmes af deres geografiske placering, de berørte 
regioner og mikroregioner og af gruppernes levemiljø generelt. Den fysiske og funktionelle 
dimension har derfor stor betydning for risikoen for udstødelse.

Fænomenet ses på mikroregionalt niveau
Det er vigtigt at fremhæve, at disse sociale og økonomiske kriseområder oftest forekommer i 
intraregionale randområder og tilbagestående mikroregioner, og at de i de fleste tilfælde ikke 
kan kategoriseres på NUTS 2-niveau.

Tilsynekomsten af fysisk og funktionelt sårbare samfundsgrupper kan derfor ikke undersøges 
på NUTS 2-niveauer, men på LAU 1- og LAU 2-niveau i overensstemmelse med EU-
terminologien.

Adskillelse også i landdistrikterne
Adskillelsesprocesserne er tydeligvis mere synlige i byerne end i de omkringliggende områder 
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med lavere befolkningstæthed. Situationen i landdistrikter, som er påvirket af adskillelse, er 
faktisk endnu værre.

I byområderne hænger adskillelsesprocessen sammen med den suburbaniseringsstrøm, der har 
medført tilbagegang for de traditionelle bycentre. Ud over byghettoer er de sociale 
spændinger meget mere koncentrerede i tilbagestående landdistrikter. Landbefolkningen er 
meget ugunstigt stillet i de nye medlemsstater, hvor den økonomiske overgang har forstærket 
de intraregionale skævheder.

Problemet er skjult: manglende instrumenter
Fænomenet territorial udstødelse, som er omhandlet her, er ikke omhandlet tilstrækkeligt i 
hverken europæiske statistikker eller politikmål og instrumenter.

De grupper, der også er ramt af territorial udstødelse, er usynlige for både fysisk og funktionel 
analyse, planlægning af handlinger og beslutningstagere.

Disse processer sker på niveauet for mindre territoriale enheder. Derfor kan den nuværende 
overvågning på NUTS 2-niveau, f.eks. dataindsamling udført af Eurostat eller systematiske 
analyser under ESPON-programmet, ikke identificere dem på europæisk skala. Der findes 
heller ingen generelt anvendte passende territoriale indikatorer.

Ligesom resultaterne af vores analyse i denne rapport kan det nuværende system af 
statistikker ikke danne grundlag for en analyse af de intraregionale skævheder inden for 
NUTS 2-regioner, som kan sammenlignes på tværs af hele EU. De territoriale statistiske 
enheders indikatorer for skævheder kan ikke påvise de reelle subregionale skævheder
overhovedet. De territoriale karakteristika, der medfører lokale, regionale og sociale ulemper, 
herunder især adskillelse, er endnu ikke indført på en ensartet måde på europæisk niveau.

Sociale og geografiske randområder inden for regionerne
Med hensyn til de territoriale skævheder overser den europæiske samhørighedspolitik, der 
fokuserer på NUTS 2-regioner, adskillige problemer, der forekommer inden for regionerne.
De intraregionale skævheder er i mange tilfælde vigtigere end skævhederne mellem 
regionerne.
De fremtrædende sociale og økonomiske indikatorer for de store og mellemstore byer, der 
driver den regionale økonomiske udvikling, stjæler ofte opmærksomheden fra de problemer, 
der forekommer i tilstødende områder eller adskilte byområder. Der er opstået alvorlige 
kløfter mellem de dynamiske byområder og de områder, der er udelukket fra de sociale og 
økonomiske udviklingsprocesser.

En integreret tilgang er nødvendig for at håndtere problemet på territorialt niveau
Analysen ovenfor viser, at horisontale tilgange ikke kan løse de sårbare gruppers problemer.
For at håndtere disse sårbare gruppers situation er det nødvendigt med en territorial tilgang, 
der tager højde for kompleksiteten af problemerne og de berørte områders geografiske 
placering. Der er et reelt behov for en mikroregional tilgang, der fokuserer på intraregionale 
skævheder og de mest følsomme områder.

Hvis det ikke sker, kan polariseringen blive forværret - især hvis de økonomiske og sociale 
interventioner koncentreres omkring de dynamiske centre - og der vil ske yderligere 
tilbagegang i de udstødte områder. Ved håndteringen af dette problem skal der lægges større 
vægt på fysisk og funktionel planlægning og integreret fysisk og funktionel udvikling.
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2. Intraregional territorial udstødelse

Manglerne med hensyn til lige muligheder og koncentrationen af sociale konflikter, herunder 
især den adskillelse, der resulterer i koncentrationen af sårbare grupper, kan opstå i flere 
situationer. Det er et velkendt problem i byer, men erfaringer fra de nye medlemsstater viser, 
at det oftest forekommer på territorialt plan.

De mest underudviklede områder er udsat for territorial udstødelse
Der er både fysisk og funktionel og social afstand mellem de sårbare grupper og størstedelen 
af samfundet. Årsagerne til udstødelse kan oftest føres tilbage til den udstødte gruppes 
placering. Geografisk placering kan medføre alvorlige ulemper, jf. følgende faktorer:

 Forhold vedrørende placering:
o adgang til arbejdspladser
o afstand til bycentre
o dårlig transportinfrastruktur eller relativt høje udgifter til transport
o lav indkomst

 Forhold internt i området
o mangel på eller tilstedeværelse af vellykkede iværksættervirksomheder
o lav beskæftigelsesgrad
o lave kvalifikationsniveauer
o menneskelige ressourcer (med hensyn til sundhed, kvalifikationer, velvære)
o det byggede miljøs tilstand
o spændinger mellem forskellige sociale grupper, racisme og adskillelse
o manglen på og kvaliteten af offentlige tjenester

Territorial udstødelse er generelt ikke et typisk problem for underudviklede områder, 
herunder ikke kun landdistrikter, men forekommer navnlig i randområder og mikroregioner i 
dyb krise. Territorial udstødelse kan opdeles i følgende generelle typer, der opstår ved en 
sammenblanding af de territoriale forhold:

- område med randplacering
- område med koncentrationer af udstødte sociale grupper, fattige og minoriteter
- område med konflikter som følge af økonomiske strukturelle ændringer

Større territoriale enheder skjuler problemerne med udstødte territorier
Et af problemerne med de underudviklede og tilbagestående områders manglende synlighed 
skyldes den territoriale sammenlægning. Hvis statistikkerne viser data for større territoriale 
enheder, forsvinder forskellene inden for de territoriale enheder. Den tilgængelige 
basismåleenhed for EU's samhørighedspolitik (NUTS 2) gør det muligt at sammenligne de 
sociale og økonomiske faktorer for disse territoriale enheder i de forskellige lande. Med 
henblik på at fordele samhørighedspolitikkens ressourcer mellem regioner og lande skal 
denne tilgang anvendes yderligere.

Hvis der tages udgangspunkt i fortolkningen af territorial samhørighed, er der dog flere 
fysiske og funktionelle processer undervejs, som ikke kommer til syne via de 
samfundsøkonomiske indikatorer, der er identificeret på NUTS 2-niveau, og som derfor 
forbliver skjulte.
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Den territoriale koncentration af sårbare grupper i regionernes randområder
Ud over de behov, der findes i byerne og de bredere omgivende landområder, er manglen på 
infrastruktur hovedårsagen til de alvorlige udviklingskløfter inden for regionerne, især i det 
østlige Centraleuropa.

På grund af den lokale territoriale opbygning af arbejdsmarkedet samt manglen på transport 
og it-infrastruktur kan indbyggerne i landdistrikterne med lavere mobilitet ikke få adgang til 
de fordele, som mere udviklede byer tilbyder. Byernes tiltrækkende virkning er derfor ikke 
udelukkende positiv, og på grund af fattigdom og det utilstrækkelige udbud af infrastruktur 
anerkendes landdistrikternes potentiale i stadig mindre grad.
I de nye medlemsstater, hvor spændingerne som følge af immigration i byerne er mindre 
udtalt, forekommer social adskillelse og mangler med hensyn til lige muligheder primært i 
disse landdistrikter. Det er mindst en udfordring af samme omfang.

Territorial udstødelse går videre end sociale problemer
Mens fattigdom grundlæggende er et resultat af utilstrækkelig indkomst, går territorial 
udstødelse videre end det, da mennesker, der bor i adskilte bebyggelser og områder, går glip 
af mange flere muligheder som følge deraf: undervisningsmuligheder, adgang til infrastruktur 
og adgang til tjenester.
De etniske forskelle, herunder koncentration af immigranter i byghettoer og øget adskillelse af 
romaer i de nye medlemsstater, gør de tilbagestående områders problemer endnu mere 
alvorlige, da integrationen af dem udgør en endnu større udfordring.

Når de mest sårbare grupper er udelukket fra den positive afsmittende effekt af den 
samfundsøkonomiske udvikling, er der også stor sandsynlighed for, at de udelukkes fra 
beslutningsprocesserne.

Begrænset territorial dataindsamling og -behandling i europæisk forskning
De sociale problemer fremgår ikke tilstrækkeligt af de europæiske statistikker. For at få 
sammenlignelige territoriale enheder skal de forskellige territoriale niveauer og data fra de 
forskellige lande vælges på en sådan måde, at størrelsen på de territoriale enheder varierer så 
lidt som muligt.

Ud over problemerne med territorial sammenlægning findes der kun begrænsede sociale 
indikatorer i forbindelse med territorial inddeling, og derfor fokuserer den fysiske og 
funktionelle forskning i EU mindre på sociale problemer. En række undersøgelser påviser 
fænomenet adskillelse og territorial udstødelse, men der er endnu ikke udfærdiget analyser på 
europæisk niveau med større gyldighed. De indikatorer, der kan anvendes territorialt, er:

 aktivitetsfrekvens
 beskæftigelsesfrekvens
 langtidsarbejdsløshedsprocent
 risiko for fattigdom
 forventet levetid
 andel af befolkning med afsluttet grundskole

Metoderne til håndtering af risiciene for fattigdom og social udstødelse varierer fra land til 
land. Medlemsstaternes systemer er forskellige både med hensyn til de tilgængelige 
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ressourcer og med hensyn til fordelingsmekanismerne. Hvis vi skal løse problemerne med 
tilbagestående og adskilte territorier, skal vi anerkende de nationale forskelle og erkende, at 
problemerne med fattigdom og social udstødelse er territoriale problemer, der skal løses 
gennem en fysisk og funktionel tilgang med tilstrækkelige ressourcer, der målrettes mod de 
dårligst stillede områder.
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