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SAMMENDRAG

Efter tiltrædelsen af 10 nye medlemsstater, som snart følges af to andre, og med udsigten til nye 
udvidelser står samhørighedspolitikken over for fire udfordringer: de voksende regionale og 
sociale forskelle, fremkomsten af nye territoriale uligheder, den vedvarende sociale udelukkelse 
og det fænomen, at borgerne tager afstand fra det europæiske projekt.
Samhørighedspolitikken bidrager allerede væsentligt til at opfylde målsætningerne fra Lissabon 
og Göteborg. Det er absolut nødvendigt at sørge for, at regionerne i højere grad bidrager til at 
fremme konkurrenceevnen, og at sammenhængen i aktionerne styrkes på europæisk, nationalt og 
regionalt plan, men det synes ikke ønskeligt at afstemme samhørighedspolitikkens prioriteter helt 
og holdent efter Lissabon-prioriteterne eller at anvende den åbne koordinationsmetode.

De begrænsninger, som de offentlige finanser er underlagt, anføres ofte som begrundelse for at 
beskære samhørighedsbudgettet. Selv om disse begrænsninger medfører krav om en større 
indsats for at sikre effektivitet og resultater, må deres betydning ikke undervurderes, for de 
dækker ofte over et temmelig selvisk renationaliseringsprojekt. Som et positivt modtræk må der 
afprøves nye former for finansiering, navnlig i form af lån og øget mobilisering af den private 
sektor.

Samhørighedspolitikken har en bred vifte af instrumenter og en metode, der i vid udstrækning er 
anerkendt som nyttig i de regioner, der har det største udviklingsefterslæb. I de andre områder 
fører procedurernes kompleksitet med hensyn til de involverede beløb ofte til ineffektivitet. 
Samhørighedspolitikken har imidlertid den store fordel, at den er synlig og konkret for 
europæerne, og dens merværdi kan derfor ikke blot opgøres i procentpoint af BNP. De 
bestemmelser, der blev indført i 2000, er langt fra tilfredsstillende, hvis man ser bort fra ESF's 
styrkede forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi og udvidelsen af partnerskabet i 
programmerne.

Kommissionen ønsker i højere grad at tilpasse sig de aktuelle behov med sit forslag om en 
væsentlig reorganisering af samhørighedspolitikken koncentreret om tre prioriteter: konvergens, 
konkurrenceevne og territorialt samarbejde. Spørgsmålet om tilstrækkelig forberedelse på de nye 
medlemsstaters udviklingsbehov er imidlertid stadig åbent. Kommissionen foreslår også, at 
forvaltningen af strukturfondene i væsentlig udstrækning søges forenklet og decentraliseret. Når 
det gælder ambitionerne og den knowhow, der er opnået inden for den økonomiske, sociale og 
territoriale udvikling, giver Kommissionen ikke desto mindre afkald på visse instrumenter, der 
har bidraget til at styrke merværdien af fællesskabsstøtten såsom integration af fondene, EF-
initiativprogrammer, mobilisering af private midler osv.
På det finansielle plan synes Kommissionens forslag at være rimeligt, hvis man ser på 
reaktionerne, ikke kun fra medlemsstaterne, men også fra regionerne, kommunerne og 
arbejdsmarkedets parter. Dog ønskes nogle få justeringer, primært for ikke at skade de regioner, 
der påvirkes af den statistiske effekt, og for at konsolidere udviklingsfremgangen. Det skal 
imidlertid huskes, at debatten om samhørighedspolitikken nu er delvis indsnævret, fordi visse 
politikker er blevet tilknyttet andre budgetposter, f.eks. udvikling af landdistrikterne. De 
potentielle gevinster eller tab skal derfor analyseres i en samlet betragtning.
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Læren af ovenstående analyse sammenfattes i 10 præcise henstillinger om indsats og fire 

opfordringer til årvågenhed:

1. Med henblik på at opfylde samarbejdsmålsætningen bør der igen etableres EF-
initiativprogrammer under et afsnit om interregionalt samarbejde, som forvaltes på EU-
plan med et budget på 4,3 milliarder euro. Blandt de nye samarbejdstemaer, som er 
tilpasset det udvidede EU, kan nævnes modernisering af offentlige institutioner, 
byfornyelse, relationer mellem by og land osv. Denne indsats kan gøres finansielt neutral 
ved en justering af afsnittet om tværnationalt samarbejde.

2. De regioner, der påvirkes af den statistiske effekt, bør behandles på samme måde som 
fuldt støtteberettigede regioner. Den reduktion af støtten, som udvidelsen medfører, kan i 
kraft af denne foranstaltning, som har en moderat omkostning på 6 milliarder euro, 
begrænses i mange lande, navnlig de mest berørte.

3. Ved fastlæggelse af hensigtsmæssige strategiske retningslinjer bør der fastholdes en 
synergi mellem målsætningen om konkurrenceevne og ELFUL.

4. Muligheden for at mobilisere private modydelser bør genindføres, idet programmerne 
skal oprettes med angivelse af de samlede udgifter, herunder private midler. 
Kommissionen har af forenklingshensyn foreslået at fastsætte fællesskabsbidraget på 
grundlag af de offentlige udgifter og udelukke privat medfinansiering. Denne regel, som 
er vedtaget med henblik på at opfylde konvergensmålsætningen, indebærer, at der fjernes 
en vigtig løftestang til opfyldelsen af de andre målsætninger.

5. Fristen for ex officio-frigørelse bør forlænges til n+3, da de nye medlemsstater sikkert 
fortsat vil have absorptionsproblemer i de første år.

6. Bevillinger til tværnationalt samarbejde bør tildeles pr. grænse og ikke pr. land med det 
formål at fremme nyskabelse og give samarbejdet ny dynamik. I denne forbindelse åbner 
EGGS-forslaget for nogle interessante perspektiver.

7. Midtvejsevalueringen af programmer i konvergensregioner bør genindføres, så 
programmernes udvikling kan kontrolleres på et tilstrækkeligt detaljeret niveau.

8. Der bør kun udarbejdes nationale statusrapporter hvert andet år, da der ellers er risiko for 
at skabe nye bureaukratiske procedurer.

9. Der bør indføres en egentlig midtvejsrevision efter fire år, hvor fællesskabsprioriteterne 
og de regionale strategier kan revideres i lyset af de fremskridt, der er gjort, og de 
vanskeligheder, der har været. Det er endnu i dag svært at forudsige den økonomiske og 
sociale udvikling i de nye medlemsstater og deres kapacitet til at udnytte strukturfondene. 
Parallelt hermed vil det være klogt at forvente, at udviklingen i bevillingerne vil være 
forskellig i henholdsvis regionerne i de gamle medlemsstater og regionerne i de nye 
medlemsstater. De første vil forholdsvis let kunne påbegynde programmeringen, mens 
der er en risiko for, at de andre er mere langsomme.

10. Støtten bør i højere grad gøres betinget af resultaterne af strukturinterventionerne og ikke 
af de makroøkonomiske udviklinger, som ikke nødvendigvis er korreleret med 
programmerne.
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Der opfordres til årvågenhed vedrørende visse risici, der er forbundet med resultaterne af 
forhandlingerne om de finansielle overslag:

A. ELFUL-budgettets integritet (på det niveau, der er foreslået af Kommissionen), da 
ELFUL er et uundværligt supplement til den europæiske territoriale udvikling i 
landdistrikterne.

B. Budgettets integritet (på det niveau, der er foreslået af Kommissionen) med henblik på 
målsætningen om konkurrenceevne. Hvis EFRU-interventioner afskaffes i hele EU eller 
beskæres til et minimum, mister EU et instrument, der er en væsentlig synlighedsfaktor i 
forhold til europæerne.

C. Forhøjelsen af førtiltrædelsesbudgettet med henblik på at nå et niveau, der svarer til 
budgettet i perioden 2000-2006.

D. Den fortsatte anvendelse af EU-retten i forbindelse med strukturfondene. Det skal sikres, 
at det nye programmeringssystem, der foreslås af Kommissionen for perioden 2007-
2013, og som omfatter strategiske EF-retningslinjer, nationale referencerammer og årlige 
rapporter, ikke medfører, at samhørighedspolitikken gradvist glider ind under den åbne 
koordinationsmetode.

Hvis Den Europæiske Union kun var et frihandelsområde, kunne samhørighedspolitikken 
begrænses til at indebære en omfordeling af midlerne til fordel for de mindst udviklede regioner 
eller lande med henblik på at kompensere for indtægtsforskelle. Unionen har imidlertid andre 
ambitioner: Den er et politisk såvel som et socialt og økonomisk projekt. 
Samhørighedspolitikken må derfor betragtes som et instrument til fremme af en 
udviklingsmodel, hvor solidaritet og samarbejde spiller en aktiv rolle.


