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SAMMANFATTNING

Efter anslutningen av tio nya medlemsstater, som snart kommer att följas av ytterligare två, 
och med tanke på framtida utvidgningar står sammanhållningspolitiken inför en fyrfaldig 
utmaning i form av ökade regionala och sociala klyftor, framväxten av nya territoriella 
obalanser, fortsatt social utslagning och fenomenet att medborgarna fjärmar sig från 
EU-projektet.
Redan nu bidrar sammanhållningspolitiken i hög grad till att uppfylla målen från Lissabon 
och Göteborg. Det är förvisso nödvändigt att regionerna i större utsträckning deltar i 
ansträngningarna för att främja konkurrenskraften och öka samordningen mellan insatserna 
på europeisk, nationell och regional nivå, men det förefaller inte önskvärt att helt anpassa 
sammanhållningspolitikens prioriteringar till Lissabonagendan, eller övergå till den öppna 
samordningsmetoden.
Ofta anförs budgetkraven på de offentliga finanserna som ett argument för att minska 
sammanhållningsbudgeten. Även om budgetkraven tvingar fram mer effektivitets- och 
resultatinriktade ansträngningar bör deras betydelse inte underskattas, eftersom de ofta döljer 
tämligen egoistiska planer på ”åternationalisering”. För att kunna bemöta detta på ett bra sätt 
måste nya finansieringsvägar utforskas, framför allt genom lån och ökad mobilisering av den 
privata sektorn.
Sammanhållningspolitiken erbjuder ett brett spektrum av åtgärder och en metod vars nytta är 
allmänt erkänd i de mest eftersatta regionerna. I övriga områden är det ofta en källa till 
ineffektivitet att förfarandena är så komplicerade i förhållande till de belopp det gäller. 
Sammanhållningspolitiken har dock den överlägsna fördelen att vara tydlig och konkret för 
EU:s medborgare och dess mervärde kan därför inte enbart beräknas i BNP-siffror. De 
bestämmelser som infördes 2000 är långt ifrån tillfredsställande, med undantag av den 
förstärkta kopplingen mellan Europeiska socialfonden och den europeiska 
sysselsättningsstrategin och det utökade partnerskapet i programmen.

Genom att föreslå en väsentlig omläggning av sammanhållningspolitiken utifrån tre 
prioriteringar, nämligen konvergens, konkurrenskraft och territoriellt samarbete, vill 
kommissionen i högre grad anpassa sig till dagens behov. Frågan om hur man på lämpligt sätt 
skall förbereda sig inför utvecklingsbehoven hos de nya medlemsstaterna är fortfarande olöst. 
Kommissionen föreslår även att stora ansträngningar skall göras för att förenkla och 
decentralisera förvaltningen av strukturfonderna. Med tanke på de ambitioner och det 
kunnande man har skaffat sig inom området för ekonomisk, social och territoriell utveckling, 
avstår dock kommissionen från vissa instrument som har bidragit till EU :s mervärde, 
exempelvis integrering av fonderna, gemenskapsinitiativprogram, mobilisering av privata 
medel, etc.

Ur finansiell synpunkt verkar kommissionens förslag rimligt, att döma av reaktionerna från 
medlemsstaterna, men även från regioner, kommuner och arbetsmarknadens parter. Några 
justeringar verkar behövas, framför allt för att inte missgynna de regioner som drabbas av 
statistikeffekten och för att konsolidera utvecklingsframstegen. Man måste dock vara 
medveten om att debatten om sammanhållningspolitiken nu delvis är stympad, på grund av 
att vissa politikområden nu har knutits till andra budgetrubriker, exempelvis 
landsbygdsutveckling. Eventuella vinster och förluster måste därför analyseras ur ett 
helhetsperspektiv.
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De lärdomar som kan dras av föregående analys kan sammanfattas i tio rekommendationer 
om konkreta åtgärder och fyra råd att beakta, enligt vad som följer.

1. Att återinföra vissa gemenskapsinitiativprogram under samarbetsmålet, under en del 
kallad interregionalt samarbete på europeisk nivå, som skall omfatta 4,3 miljarder euro. 
Bland de nya samarbetsteman som anpassats till det utvidgade EU kan nämnas 
modernisering av offentliga institutioner, förnyelse av städer, förbindelserna mellan stad 
och landsbygd, osv. Denna åtgärd kan göras finansiellt neutral genom en justering av 
delen samarbete över gränserna.

2. Att garantera de regioner som drabbats av statistikeffekten samma behandling som de 
regioner som är stödberättigade. Till den rimliga kostaden av 6 miljarder euro skulle 
denna åtgärd mildra effekterna av att utvidgningen leder till minskade bidrag i många 
länder, särskilt i de mest drabbade.

3. Att bibehålla en samverkan mellan målet om konkurrenskraft i landsbygdsområdena och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, genom att lämpliga strategiska 
riktlinjer fastställs.

4. Att återinföra möjligheten att mobilisera privata motprestationer genom att utgå från 
programmens sammanlagda kostnader, inklusive privata medel. Kommissionen har 
föreslagit att nivån på EU:s finansiering skall baseras på de offentliga utgifterna, utan att 
beakta privat finansiering, i en strävan att förenkla förfarandet. När denna regel tillämpas 
på konvergensmålet förlorar övriga mål en viktig drivkraft.

5. Att förlänga tidsfristen för automatiskt återtagande till n+3, särskilt med tanke på att de 
nya medlemsstaterna säkerligen kommer att ha fortsatta problem att absorbera stöd under 
de första åren.

6. Att fastställa finansieringsramen för samarbete över gränserna per gräns och inte per land, 
för att uppmuntra innovation och ge samarbetet en ny dynamik. I detta sammanhang 
öppnar förslaget om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS)
intressanta perspektiv.

7. Att återinföra halvtidsutvärderingen av program i konvergensområdena, för att på en 
tillräckligt finmaskig nivå kontrollera hur programmen framskrider.

8. Att glesa ut inlämnandet av nationella framstegsrapporter till en gång vartannat år, för att 
inte skapa nya byråkratiska förfaranden.

9. Att inrätta en verklig halvtidsöversyn efter fyra år, för att se över EU:s prioriteringar och 
de regionala strategierna, mot bakgrund av de framsteg som gjorts och de svårigheter man 
har stött på. Det är idag svårt att förutspå de nya medlemsländernas ekonomiska och 
sociala utveckling och deras förmåga att dra nytta av strukturfonderna. På samma sätt 
vore det klokt att utforma differentierade modeller över anslagsutvecklingen mellan 
regionerna i de gamla och de nya medlemsländerna. De gamla medlemsländerna kommer 
att ha lättare att komma igång med sin programplanering, medan det finns risk för att de 
nya är långsammare.

10. Att i ökad utsträckning knyta strukturinsatsernas villkor till resultaten, och inte till den 
makroekonomiska utvecklingen, som inte nödvändigtvis står i relation till programmen.
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De fyra råd som bör beaktas handlar om vissa risker som kan uppstå till följd av resultaten av 
förhandlingarna om budgetplanen:

A. Att bibehålla budgeten för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (på den 
nivå som kommissionen föreslagit). Fonden är ett nödvändigt komplement till EU:s 
territoriella utveckling i landsbygdsområdena.

B. Att bibehålla konkurrensmålets budget (på den nivå som kommissionen föreslagit). Att 
slopa Europeiska regionala utvecklingsfondens insatser inom hela EU:s territorium eller 
skära ner dem till ett minimum skulle beröva EU ett viktigt instrument som synliggör 
unionen för medborgarna.

C. Att öka föranslutningsbudgeten, så att den kommer i nivå med de belopp som gällde 
mellan 2000 och 2006.

D. Att fortsätta tillämpa gemenskapens regelverk på strukturfonderna. Det är nödvändigt att 
förvissa sig om att det nya programplaneringssystem som kommissionen föreslår för 
perioden 2007–2013, med strategiska riktlinjer för EU och nationella referensramar i 
kombination med årsrapporter, inte leder till att sammanhållningspolitiken glider över i 
den öppna samordningsmetoden.

Avslutningsvis kan sägas att om Europeiska unionen endast var ett frihandelsområde skulle 
sammanhållningspolitiken kunna inskränka sig till att omfördela medel till förmån för de 
minst utvecklade regionerna och länderna för att kompensera inkomstklyftorna. EU har dock 
andra ambitioner. Det är ett politiskt projekt, lika mycket som ett socialt och ekonomiskt 
projekt. Följaktligen bör sammanhållningspolitiken ses som ett instrument för att uppnå en 
utvecklingsmodell där solidaritet och samarbete spelar en aktiv roll.


