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Indledning

Sigtet med arbejdsdokumentet er dobbelt: for det første at fremkomme med en analyse af 
grønbogen om territorial samhørighed og at fremlægge nogle foreløbige synspunkter fra 
ordføreren som reaktion på dette vigtige politiske oplæg. På dette trin i debatten vil dette 
dokument kun tage hovedpunkterne, der skal håndteres i udkastet til betænkningen, op og 
give ordførerens reaktion på dem. Det andet sigte er at skabe enighed om den overordnede 
retning, hvori denne betænkning bør gå ved at organisere debatten i 
Regionaludviklingsudvalget bedre. Ordføreren har tillid til, at Europa-Parlamentet snart vil 
indtage et klart synspunkt, ikke blot vedrørende forståelsen af territorial samhørighed og dens 
rolle, men også vedrørende EU's regionalpolitiks fremtid.

Initiativbetænkningen vil sigte på at forholde sig ikke blot til grønbogen om territorial 
samhørighed, men også til den femte situationsrapport om økonomisk og social samhørighed.
Sidstnævnte har allerede været debatteret i Regionaludviklingsudvalget i september, og derfor 
vil analysen af den kort blive taget op i slutningen af dette arbejdsdokument.

Baggrunden

I sin initiativbetænkning om "Den territoriale samhørigheds rolle i regionaludviklingen" 
(ordfører: Ambroise Guellec) vedtaget på plenarmødet den 28. september 2005 opfordrede 
Europa-Parlamentet indtrængende Kommissionen til straks at gå videre med offentliggørelsen 
af en hvidbog om territorial samhørighed. På daværende tidspunkt var dette en klar angivelse 
fra Europa-Parlamentet om, at begrebet "territorial samhørighed" ville bidrage til den 
fremtidige udvikling af EU's regionalpolitik. Af denne grund skulle den defineres ordentligt.
Medtagelsen af "territorial" sammen med "økonomisk og social" samhørighed i 
Lissabontraktaten (EU-traktatens artikel 3 og EU-traktatens artikel 174) konsoliderede 
yderligere dette begreb, som ikke desto mindre forblev ret uklart i sin definition, metoder og 
fremgangsmåde.

Siden 1990'erne har der dog allerede været en generel debat om territorial samhørighed i 
gang. I 1999 indledte det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv (EFFU) en 
proces, der førte til, at den "territoriale dagsorden for Den Europæiske Union" blev vedtaget i 
2007 af de EU-ministre, der havde ansvaret for fysisk og funktionel planlægning og 
byudvikling. Disse politiske dokumenter lagde stor vægt på den rolle, som territorial 
samhørighed skulle spille i en harmonisk, bæredygtig udvikling i hele Fællesskabet. Europa-
Parlamentet reagerede positivt på denne fremgangsmåde i sin betænkning om "opfølgning på 
den territoriale dagsorden og Leipzigchartret" (ordfører: Gisela Kallenbach), idet det gentog 
sin anmodning om en klar definition af territorial samhørighed i den kommende grønbog om 
territorial samhørighed.  

Kommissionens grønbogs indhold

Kommissionen vedtog endeligt grønbogen om territorial samhørighed den 6. oktober 2008 
med titlen "at vende territorial forskellighed til styrke". Grønbogen giver ikke en definition af 
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"territorial samhørighed". I stedet lancerer den en bred høring af regionale, lokale 
myndigheder, foreninger, ngo'er og civilsamfundet med det formål at fremme en fælles 
forståelse af dette nye begreb og dets virkninger for EU's fremtidige regionalpolitik. For at 
gøre dette giver den en liste over konkrete spørgsmål, der dækker forskellige aspekter, 
herunder en definition. Denne offentlige høring vil være åben indtil slutningen af februar 
2009.

Ifølge grønbogen handler territorial samhørighed om at sikre harmonisk udvikling af alle EU-
territorier og om at sikre, at deres borgere er i stand til at få det meste ud af disse territoriers 
iboende træk. Grønbogen foreslår, at forskellighed rent faktisk skal omdannes til et aktiv og 
en konkurrencemæssig fordel, der bidrager til bæredygtig udvikling i hele EU. Den største 
udfordring er således at hjælpe territorier med at gøre den bedste brug af deres aktiver. Til 
dette formål anerkender grønbogen, at effektive løsninger ofte kræver en integreret strategi og 
samarbejde mellem forskellige involverede myndigheder og interessenter. Den henviser også 
specielt til behovet for forbedret forvaltning af samhørighedspolitik for at gøre den mere 
fleksibel og i stand til at tilpasse sig det mest passende opfindelsesniveau, der er behov for.

Grønbogen fokuserer på behovet for at sikre en afbalanceret udvikling i by- og 
landdistrikterne og foreslår midler til at undgå affolkning og byspredning. Den beskriver tre 
centrale begreber, på grundlag af hvilke der er behov for udvikling af specifikke politiske 
foranstaltninger: koncentration, forbindelse og samarbejde

 Koncentration giver fordele som f.eks. højere produktivitet og kreativitet, men har 
også negative virkninger, navnlig hvad angår miljøomkostninger, overbelastning, 
jordpriser og social udstødelse. Derfor drejer territorial samhørighed sig om at opnå 
den rette balance mellem fordele, der stammer fra koncentration, og behovet for at
realisere territorialt potentiale i større omfang for at maksimere dens bidrag til 
velstand i Fællesskabet som helhed.

 Forbindelse understreger behovet for at bevæge sig hen imod et integreret Europa, 
som giver hurtig og effektiv adgang til markeder, tjenesteydelser og mennesker. Dette 
omfatter transport, men også infrastrukturer, der ligger til grund for, at det indre 
marked fungerer effektivt - som f.eks. dem, der garanterer adgang til sundhed og 
uddannelse, til bredbåndsinternet eller til energinet. Alle disse forbindelser er fortsat 
ujævnt fordelt inden for Fællesskabet i dag.

 Samarbejde har altid været en vigtig søjle for samhørighedspolitikken. I grønbogen 
anføres det, at der er behov for, at der gøres endnu mere i den henseende for at tage fat 
på spørgsmål, der af natur er grænseoverskridende og strækker sig fra pendling til 
miljø. Dette samarbejde bør finde sted på mange planer og involvere nye partnere.

Kommissionen anerkender også de særlige udviklingsmæssige udfordringer, som tre typer 
regioner med særlige geografiske karakteristika (bjerge, øer, tyndt befolkede områder) står 
over for, og ser på, om der er behov for særlige politiske foranstaltninger til at modvirke disse 
problemer. Endelig understreger Kommissionen en række af EU's sektorpolitikker, som har 
en stærk territorial virkning (f.eks. transport, energi, den fælles landbrugspolitiks første søjle, 
beskæftigelse, miljø), idet den påpeger vigtigheden af at skabe synergier imellem dem.
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Formulering af Parlamentets svar: ordførerens indledende bemærkninger

A. GRØNBOGEN

 Vedtagelse af en grønbog: Ordføreren bifalder vedtagelsen af grønbogen om territorial 
samhørighed, idet den opfylder et mangeårigt krav fra Europa-Parlamentets side. Til 
trods for at Lissabontraktaten endnu ikke er ratificeret, og "territorial samhørighed"
derfor ikke i øjeblikket har et formelt grundlag i en traktat, indeholder denne grønbog 
bestemmelse om en første analyse af dette begreb, der vil være en hovedprioritet for 
EU sammen med økonomisk og social samhørighed.

 Definition: Denne grønbog mangler dog ambition, for så vidt at den ikke giver en 
konkret definition af dette nye begreb, som det oprindeligt forventedes. Konkret 
betyder det en yderligere forsinkelse i at gøre begrebet "territorial samhørighed" 
operationelt. Det bør understreges, at Europa-Parlamentet forventer, at der kommer en 
klar definition af territorial samhørighed ud af den offentlige høring, som alle 
interessenter inden for regionalpolitik i fællesskab vil blive enige om, dele og forstå.

 Offentlig høring: I den henseende bifalder ordføreren lanceringen af en offentlig høring 
om territorial samhørighed. Om denne proces bliver en succes er direkte forbundet 
med de forskellige interessenters og civilsamfundets bredest mulige deltagelse i denne 
debat. Medlemmerne af Europa-Parlamentet bør effektivt bidrage til at fremme 
grønbogen om territorial samhørighed over for de europæiske borgere.

 Afventning af offentliggørelsen af en hvidbog: Europa-Parlamentet bør stå fast på at 
kræve offentliggørelse af en hvidbog om territorial samhørighed efter afslutningen af 
denne høringsproces. Ordføreren mener, at offentliggørelsen af en hvidbog kun kan 
bane vejen for at omsætte "territorial samhørighed" til konkrete bestemmelser, som 
bør introduceres i den næste lovgivningspakke om strukturfonde for programperioden 
efter 2013.

 Finansielle aspekter: Ordføreren er enig i at udelukke alle henvisninger til 
budgetmæssige og finansielle konsekvenser af territorial samhørighed fra den 
nuværende debat. Det er bedre at begrænse vores analyse til de politiske aspekter af 
dette nye mål og på et senere tidspunkt overveje, hvorvidt, hvordan eller i hvilken 
udstrækning dette nye begreb kan påvirke EU-budgettet for perioden efter 2013.

B. BEGREBET TERRITORIAL SAMHØRIGHED

Analyse af det nye begreb: Ordføreren mener, at territorial samhørighed er et særskilt 
begreb, der bør give økonomisk og social samhørighed mærkbar merværdi. De tre 
komponenter i samhørighed (økonomisk, social og territorial) bør supplere og indbyrdes 
forstærke hinanden, idet de dog opretholder deres egen separate mission i et enkelt 
integreret begreb. Der bør derfor ikke være noget hierarki mellem disse mål. Den 
nuværende debat bør ikke blot forsøge at bestemme merværdien af territorial samhørighed 
og de konkrete fordele, som europæiske borgere forventes at få som følge af dens 
gennemførelse på stedet, men også at overveje, hvordan dette begreb vil blive integreret i 
fremtidig regionalpolitik i EU.
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Afvisning af udsigten til et asymmetrisk Europa: Ordføreren mener, at harmonisk 
udvikling af EU effektivt vil bidrage til at øge EU's økonomis konkurrencefordel.
Territorial samhørighed kan derfor kun fortolkes som et horisontalt begreb, der 
understøtter EU's udvikling som helhed. Udfordringen er at fokusere på mere effektive 
instrumenter, der kan nå dette mål. Det arbejde, der udføres af det europæiske 
observationsnet for fysisk og funktionel udvikling (ESPON) er navnlig vigtig i den 
henseende, eftersom det forsøger at vise virkningerne af forskellige udviklingsmodeller på 
EU's territoriale udvikling.

Overførselsfordele i hele EU: Denne ide bliver særligt vigtig med hensyn til skabelsen af 
ekspertisecentre i hele EU, der er vigtige for økonomisk succes, videnskabelige 
opdagelser, teknologisk innovation og beskæftigelse. Det er vigtigt at stimulere mere 
samspil og videnoverførsel mellem centrene og klynger af forskning og innovation og 
deres omgivende regioner. Sådanne voksende centre bør give fordele, der fordeles jævnt
over EU-territoriet for at maksimere virkningen af de foretagne investeringer.

At få det bedste ud af potentialet i hver enkelt region: Der findes ikke en model, der passer 
til al udvikling i EU, som ville virke lige godt i alle EU's regioner. EU's forskellighed er 
faktisk dens styrke. Det er vigtigt at fastsætte aktiverne i hver europæiske region og bygge 
videre på disse for at øge deres konkurrenceevne og garantere vækst og velstand. I den 
henseende mener ordføreren, at bidraget fra den tidligere finske premierminister, Esko 
Aho, i en artikel, han offentliggjorde for nylig i Financial Times (offentliggjort den 
16/07/2008), er meget vigtigt. Esko Aho siger, at EU skal fokusere på at skabe klynger i 
hele Unionen af typen "Silicon Valley". Det er afgørende at fokusere ressourcer på nogle 
få eksisterende klynger snarere end blot at sprede penge vidt og bredt med begrænsede 
chancer for succes. Med andre ord er det ikke hver eneste region, der har potentialet eller 
ressourcerne til at blive et ekspertisecenter; dette er ikke det mål, som vi skal forsøge at 
nå. EU bør begrænse sin tilgang i den henseende.

Styrkelse af målet om europæisk territorialt samarbejde: Den uomtvistelige europæiske 
merværdi af dette mål er allerede bevist uden nogen tvivl. Den direkte involvering af 
regionale og lokale myndigheder i planlægningen og gennemførelsen af de relevante 
programmer med grænseoverskridende, transnationalt og interregionalt samarbejde giver 
endnu et positivt tegn til den fremtidige udvikling af dette politiske mål. Vigtigheden af 
den grænseoverskridende dimension og den europæiske naboskabspolitiks relevante 
driftsprogrammer bør også fremhæves i den henseende. Dette er en succeshistorie for EU's 
regionalpolitik, og den bør fremmes væsentligt for den kommende programperiode.

Regioner med specifikke geografiske træk: Grønbogen om territorial samhørighed 
anerkender de særlige udviklingsudfordringer for især tre typer områder: bjergområder, 
øområder og tyndt befolkede områder. Europa-Parlamentet har længe opfordret til en 
omfattende strategi, der ville sætte disse områder i stand til at opveje deres alvorlige og 
permanente naturlige og demografiske handicap. Der skal derfor være særlig 
opmærksomhed om udviklingen af disse regioner for netop at sikre en harmonisk 
udvikling af Unionen og opnå "territorial samhørighed". Ordføreren vil dog gerne 
understrege her, at territorial samhørighed forbliver et horisontalt begreb, der angår alle 
EU-regioner; det kan ikke fortolkes som en ny politik for regioner med specifikke 
geografiske træk.
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Territorial virkning af Fællesskabets sektorpolitikker: Ordføreren er skuffet over, at det 
særlige afsnit af grønbogen er begrænset, hvad angår angivelsen af de EU-politikker, der 
har en stærk territorial virkning, uden dog at angive territorial samhørighed som et 
prioriteret mål eller en forudsætning for udviklingen af disse politikker. Europa-
Parlamentet har ved flere lejligheder støttet behovet for en integreret strategi for alle EU's 
foranstaltninger og politikker på området. Politisk kan det argumenteres, at denne ide 
svarer helt til behovet for at koordinere den territoriale virkning af alle Fællesskabets 
sektorpolitikker på et givet territorium. Samtidig skal følgende bemærkning dog 
fremsættes: Ved at lægge vægten på den territoriale dimension af andre af EU's 
sektorpolitikker forsøger Europa-Parlamentet ikke at mindske EU's regionalpolitiks 
betydning og uafhængighed. Tværtimod er målet med en integreret strategi at maksimere 
virkningen af strukturinterventioner på stedet og til gavn for europæiske borgere.

Territorial forvaltning: Grønbogen ser på en forbedret territorial forvaltning som nøglen til 
vellykket fremtidig gennemførelse af samhørighedspolitik. Ud fra konklusionerne i 
Europa-Parlamentets betænkning, der for nylig er vedtaget, om "Styreform og partnerskab 
på nationalt og regionalt plan og et grundlag for regionalpolitiske projekter" (ordfører: 
Jean Marie Beaupuy) vil ordføreren fokusere på behovet for at fremme et system med 
styring på flere niveauer og fastsætte det passende territoriale niveau, på hvilket 
intervention ville være mere effektiv på de forskellige trin i programplanlægningen og 
gennemførelsen. Naturligvis vil der blive taget behørig højde for vigtigheden af at skabe 
nye territoriale partnerskaber, som der skal være fokus på i alle relevante analyser af 
grønbogen.

Grønbogen om territorial samhørighed hentyder også til en række andre spørgsmål, som 
også kan udvikles i denne debat. Skabelse af indikatorer, der bedre kan overvåge 
karakteristika og tendenser i territorial samhørighed, har f.eks. allerede været et 
debatpunkt i vores udvalg, som yderligere skal uddybes.

C. FEMTE SITUATIONSRAPPORT OM ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED

Denne situationsrapport består af to dele. Den første del indeholder resultaterne af den 
offentlige høring om samhørighedspolitikkens fremtid (som blev lanceret efter 
offentliggørelsen af den fjerde samhørighedsrapport). Den anden del indeholder bestemmelse 
om en analyse af situationen og tendenserne vedrørende specifikke vækstsektorers bidrag til 
samhørighed.

Parlamentet kan tilslutte sig hovedkonklusionerne i denne høringsproces (som der blev 
modtaget over 100 bidrag til). De svarer fuldstændig til de holdninger, der er vedtaget i 
Europa-Parlamentets betænkning om fjerde samhørighedsrapport (ordfører: Ambroise 
Guellec). Disse omfatter afvisningen af ethvert forsøg på renationalisering og forpligtelsen til 
en enkelt fællesskabspolitik, som også bør være i stand til at håndtere udfordringer som 
globalisering, klima og demografiske ændringer. Betænkningen udtrykker også en stærk tro 
på, at denne politik bør dække alle EU-regioner ved at udgøre en merværdi for alle og ikke 
blot de fattigste konvergensregioner. Den understreger også behovet for synergier på stedet og 
en integreret strategi mellem de forskellige sektorpolitikker for at opnå det optimale resultat 
for vækst og udvikling på stedet.
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Ordføreren vil gerne gøre opmærksom på et andet aspekt af den femte situationsrapport om 
økonomisk og social samhørighed, som han anser for central for den fremtidige reform af 
EU's samhørighedspolitik. I den rapport henviser Kommissionen - for første gang - specifikt 
til "overgangsregioner", som befinder sig mellem "konvergensregioner" og 
"konkurrenceevne- og beskæftigelsesregioner". Dette ser ud til at være et første forsøg på 
separat at håndtere disse regioner, der nu er spredt som "indfasningsregioner" eller 
"udfasningsregioner" mellem de to mål. Ordføreren støtter fuldt ud denne fremgangsmåde, 
ikke blot fordi den vil give disse regioner en klarere status, men hovedsageligt som en 
anerkendelse af, at der er behov for, at der udarbejdes og indføres et mere omfattende system 
med gradvis overgangsbistand til regioner, der snart vil være over BNP-tærsklen på 75 %.

Konklusion

Den igangværende analyse bør tjene som grundlag for debatten, der finder sted i 
Regionaludviklingsudvalget den 5. november 2008 med deltagelse af kommissær Hübner.
Dette arbejdsdokument indeholder ikke en udtømmende præsentation af de spørgsmål, der 
blev taget op i grønbogen, eller en komplet analyse af ordførerens holdninger, som vil blive 
præsenteret i udkastet til betænkning. Ordføreren vil gerne invitere alle medlemmer af dette 
udvalg til at deltage aktivt i debatten og til at fremkomme med deres egne ideer, synspunkter 
og forslag.
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