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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om konsekvenserne af fremtidige udvidelser for samhørighedspolitikkens effektivitet
(2006/2107(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 16. marts 2006 om Kommissionens 
udvidelsesstrategidokument 20051,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. november 2006 om udvidelsesstrategien 
og de vigtigste udfordringer 2006-2007 inkl. som bilag en særrapport om EU's evne til at 
integrere nye medlemmer (KOM(2006)0649),

– der henviser til sin beslutning af 13. december 2006 om Kommissionens meddelelse om 
udvidelsesstrategien og de vigtigste udfordringer 2006-20072,

– der henviser til sin beslutning af 13. december 2006 om de institutionelle aspekter af EU's 
kapacitet til at integrere nye medlemsstater3,

– der henviser til sin beslutning af 28. september 2005 om indledning af forhandlingerne 
med Tyrkiet4,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 15.-17. juni 
20065,

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2006 om Tyrkiets fremskridt mod 
tiltrædelse6,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning7,

– der henviser til den tredje rapport om den økonomiske og sociale samhørighed fra februar 
2004 (KOM(2004)0107),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. juli 2006 om strategien for vækst og 
beskæftigelse og reformen af den europæiske samhørighedspolitik - Fjerde 
situationsrapport om samhørighed (KOM(2006)0281),

– der henviser til formandskabets konklusioner fra møderne i Det Europæiske Råd den 21.-
22. juni 1093 i København, den 16.-17. december 2004 og den 14.-15. december 2006 i 
Bruxelles,

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0096.
2 Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2006)0569.
4 EUT C 227E af 21.9.2006, s. 163.
5 10633/1/06 af 17.6.2006.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0381.
7 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
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– der henviser til EU-traktatens artikel 49 og EF-traktatens artikel 158,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed ifølge EU-
traktatens artikel 2 er et vigtigt mål for Den Europæiske Union og for borgerne et synligt 
tegn på europæisk solidaritet, 

B. der henviser til, at den europæiske samhørighedspolitik, kan opvise adskillige positive 
resultater med hensyn til opnåelse af målet i forbindelse med den sociale, økonomiske og 
territoriale samhørighed, som det især fremgår af den fjerde fremskridtsrapport fra juli 
2006, 

C. der henviser til, at Unionens hidtidige udvidelser har medført adskillige økonomiske og 
sikkerhedspolitiske fordele for Den Europæiske Union, hvad der spiller en vigtig rolle for 
afgørelsen for eller imod kommende udvidelser,

D. der henviser til, at en betragtelig yderligere indsats er nødvendig, for at østudvidelsens 
lande kan opnå konvergens, idet det økonomiske udgangsniveau var ringere for disse 
lande end ved de tidligere udvidelser, mens der samtidig må gennemføres et radikalt 
politisk systemskifte; der henviser til, at studier skønner, at det vil tage Rumænien og 
Bulgarien omtrent 76 år at nå 75 % -tærskelen,

E. der henviser til, at følgerne af globaliseringen hæmmer konvergensprocessen og også vil 
give anledning til flere problemer i forbindelse med virksomhedsplaceringer i det gamle 
EU 15,

F. der henviser til, at presset på de offentlige budgetter øges; der henviser til, at mange 
medlemsstater overskrider stabilitetskriterierne, og at den demografiske udvikling vil 
stille yderligere krav til de offentlige budgetter og hæmme væksten,

G. der henviser til, at Fællesskabet siden oktober 2005 har ført åbne tiltrædelsesforhandlinger 
med Tyrkiet og Kroatien, og at Det Europæiske Råd i december 2005 indrømmede Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kandidatstatus; der henviser til, at de øvrige 
stater på det vestlige Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien 
(herunder Kosovo)) betragtes som potentielle tiltrædelseskandidater; der henviser til, at 
reformprocessen i de ovennævnte lande allerede modtager støtte som led i 
førtiltrædelsesprogrammer, som indeholder strukturpolitiske komponenter,

H. der henviser til, at de fulde strukturpolitiske konsekvenser af Rumæniens og Bulgariens 
tiltrædelse endnu ikke er blevet beregnet,

I. der henviser til, at de ovennævnte landes tiltrædelse ville øge Fællesskabets areal med 
35 % og dets indbyggertal med 27 %, mens dets BNP kun ville vokse med 4 %; der 
henviser til, at BNP pr. indbygger endda ville falde med 18 %, hvilket ville kræve et 
samlet budget på 150 mia. euro i den indeværende støtteperiode,

J. der henviser til, at Tyrkiet alene ville tegne sig for 63 % af de yderligere strukturmidler,
Kroatien for 7 % og de øvrige stater på det vestlige Balkan, der i øjeblikket modtager 
førtiltrædelsesstøtte, for i alt 9,2 %,
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K. der henviser til, at den europæiske samhørighedspolitik ved Tyrkiets tiltrædelse ville 
antage helt nye dimensioner, da denne politik endnu aldrig har været anvendt på et land 
af en sådan størrelse, på et sådant økonomisk udviklingsniveau og med så udprægede 
regionale forskelle,

L. der henviser til, at Det Europæiske Råd i juni 2006 i sine konklusioner henviste til, at Den 
Europæiske Union ved optagelsen af nye medlemmer fortsat skulle være i stand til at 
"bevare dynamikken i den europæiske integration", og at man desuden fortsat burde 
"anstrenge sig for at styrke solidariteten og effektiviteten i EU",

M. der henviser til, at Kommissionen i sin udvidelsesstrategi af 8. november 2006 kræver, at 
virkningerne for EU's budget skal undersøges nøjagtigt inden kommende udvidelser,

N. der henviser til, at regionalpolitikken, der er en af de største budgetposter, vil blive drøftet 
særlig intensivt inden for rammerne af den revision af EU-budgettet, der skal finde sted i 
2008/2009, ikke mindst ud fra effektivitetskriterier,

1. er af den opfattelse, at Den Europæiske Unions integrationsevne især betyder, at den 
inden for rammerne af de budgetpolitiske realiteter skal være i stand til at tilstræbe målet 
med social, økonomisk og territorial samhørighed;

2. mener, at kommende udvidelser ikke må føre til, at stadig flere af Den Europæiske 
Unions regioner på grund af den statistiske effekt fratages deres støtteberettigelse under 
den europæiske samhørighedspolitik, uden at deres økonomiske situation rent faktisk er 
blevet bedre;

3. beklager derfor, at Kommissionen i sin meddelelse af 8. november 2006 om 
udvidelsesstrategien og de vigtigste udfordringer 2006-2007 ikke giver nogen dybtgående 
analyse af de finansielle følger af de kommende udvidelser;

4. opfordrer endvidere Kommissionen til i forbindelse med kommende udvidelser med 
jævne mellemrum at foretage konkrete beregninger af de regionalpolitiske udgifter, der 
ved anvendelsen af de nuværende kriterier vil kunne opstå for Den Europæiske Union, og 
hvilke konsekvenser der hermed vil opstå for regionernes hidtidige støtteberettigelse;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til i en meddelelse at udarbejde en trinmodel for 
samhørighedspolitikken, der muliggør en yderligere differentiering mellem 
førtiltrædelsesstøtte og fuldt medlemskab af den europæiske samhørighedspolitik, og som 
gør det muligt for potentielle tiltrædelsesansøgere at modtage effektiv støtte til 
regionaludvikling alt efter deres politiske fremskridt, selv hvis de ikke er fulde 
medlemmer af Den Europæiske Union;

6. kræver især for Tyrkiet en trindelt plan, der i højere grad koncentrerer sig om bestemte 
støtteområder (branchegrupper, administrativ opbygning, ligestilling) og støtteregioner 
for således at undgå uigennemtænkte finansielle tiltrædelsesmekanismer og opnå mere 
målrettede samhørigheds- og vækstvirkninger;

7. konstaterer, at en trindelt plan for regionalpolitikken afhængig af 
tiltrædelseskandidaternes politiske fremskridt også ville kunne operere med en særlig 
form for medlemskab af Fællesskabet eller som et opgraderet "EØS+-medlemskab";

8. kræver, at Europa-Parlamentet inddrages i den fælles beslutningsprocedure ved vurdering 
og reform af førtiltrædelsesstøtten fra 2010;
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9. opfordrer Kommissionen til at give en mere detaljeret definition af den "styrkede 
naboskabspolitik" og til i denne forbindelse også nærmere at overveje instrumenter til 
strukturstøtte; 

10. anser det for absolut nødvendigt for effektiviteten af samhørighedspolitikken, at 
medlemsstaternes eget ansvar i fremtiden styrkes gennem højere medfinansieringsandele;

11. foreslår som led i overvejelserne om den kommende samhørighedspolitik, at Den 
Europæiske Union i større omfang gør brug af løftestangsvirkningen af 
lånefinansieringer;

12. er af den opfattelse, at der i denne sammenhæng bør gælde mere fordelagtige betingelser 
for låne- og tilskudsfinansieringer til de mest tilbagestående regioner i Den Europæiske 
Union;

13. kræver, at der i højere grad gøres brug af private pengemidler som finansieringskilde til 
strukturstøtte, og at den private medfinansiering af projekter og programmer under 
strukturfondene lettes betragteligt;

14. kræver, at den kommende strukturstøtte udformes sådan, at følgevirkninger undgås, og er 
af den opfattelse, at Kommissionen i forbindelse med samhørighedspolitikken bør se med 
kritiske øjne på, hvorvidt støtte til virksomheder influerer på deres valg af hjemsted;

15. konstaterer, at samhørighedspolitikkens succes hænger sammen med de nationale 
økonomiske politikker, og at det i denne forbindelse især er gennemførelsen af de 
nationale handlingsplaner som led i Lissabon-dagsordenen, der har indflydelse på 
samhørighedspolitikkens succes;

16. opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at overveje at binde tildelingen af midler 
som led i den kommende samhørighedspolitik til en god national vækstpolitik, som bør 
defineres gennem kvantificerbare indikatorer, for således at øge effektiviteten af 
samhørighedspolitikken;

17. anbefaler, at Kommissionen i højere grad koncentrerer den europæiske 
samhørighedspolitik inden for rammerne af den kommende mål 2- og mål 3-støtte 
omkring en internationalisering af den regionale økonomi og omkring vigtige 
internationale infrastrukturer;

18. kræver, at strukturfondene i fremtiden i højere grad sættes ind på at afbøde følgerne af de 
demografiske ændringer og den dermed forbundne regionale migration;

19. er af den opfattelse, at der i fremtiden bør gøres øget brug af Den Europæiske Socialfond 
(ESF) som et horisontalt instrument til at afbøde de sociale følger af globaliseringen; 

20. understreger, at resultaterne af samhørighedspolitikken kun kan efterkontrolleres, hvis 
tildelingen af strukturfondsmidler foregår på gennemsigtig vis, og kræver derfor, at Den 
Europæiske Union stiller yderst strenge krav til gennemsigtigheden, hvad angår
tildelingen af støttemidler;

21. kræver strengere sanktioner i tilfælde af påvist misbrug af støttemidler samt mere 
effektive procedurer for tilbagebetaling af pengene;

22. henviser til, at en effektiv bekæmpelse af korruption samt opbygning af administrativ 
kapacitet, der er i stand til effektivt og gennemsigtigt at gennemføre 
strukturfondsprogrammerne, er en afgørende forudsætning for modtagelse af EU-
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strukturstøtte; kræver en konsekvent og ufravigelig anvendelse af kontrolinstrumenterne 
over for nye tiltrædelseslande;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
Regionsudvalget.
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BEGRUNDELSE

I. Afgrænsning af emnet og definition af begrebet "kommende udvidelser"
Initiativbetænkningen beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvilke konsekvenser kommende 
udvidelser af EU vil have på samhørighedspolitikkens effektivitet, og hvordan den fremover 
skal være udformet for atter at kunne opfylde de ønskede udlignings- og vækstorienterede 
effekter.

Europa-Parlamentet har for nylig i en betænkning om udvidelsesstrategien på tværs af flere 
grupper krævet, at man i forbindelse med kommende udvidelser skal tage større hensyn til 
EU's optagelsesevne1. Dette skal også omfatte Unionens kapacitet til at følge målsætningerne, 
hvad angår social, økonomisk og territorial samhørighed inden for rammerne af de 
budgetpolitiske realiteter.
Strukturpolitikken er også aktuel på baggrund af den revision af EU-budgettet, der skal ske i 
2008/2009 (Kommissionens revisionsrapport forventes primo 2009). Tematiseringen af 
effektivitetsprincippet i den interinstitutionelle aftale om budgettet fra 2007-2013 betyder, at 
netop struktur- og regionalpolitikken vil blive diskuteret meget intensivt, da den er et af de 
største udgiftsområder2. Det er derfor vigtigt at overveje metoder og muligheder for, hvordan 
effektiviteten af samhørighedspolitikken vil kunne styrkes.
Som kommende udfordringer analyseres i betænkningen Rumæniens og Bulgariens 
tiltrædelse, som skete den 1. januar 2007. Tiltrædelserne hører ganske vist ikke formelt til 
"kommende udvidelser", da denne udvidelsesrunde allerede er medtaget i de nye finansielle 
overslag for programmeringsperioden 2007-2013. Alligevel skal der specielt for regional- og 
strukturpolitikkens vedkommende tages højde for, at den statistiske effekt af disse landes 
ringe økonomiske kraft på andre regioners ret til at modtage støtte endnu ikke er blevet 
beregnet og først får virkning fra 2014.

Begrebet "kommende udvidelser" omfatter desuden de stater, som officielt har kandidatstatus, 
og som EU allerede har indledt tiltrædelsesforhandlinger med, selv om resultatet endnu er et 
åbent spørgsmål. Dette omfatter dels Tyrkiet og dels Kroatien.
Desuden betragtes de øvrige stater på det vestlige Balkan (Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien (inklusive 
Kosovo)) som potentielle tiltrædelseskandidater, som også allerede i dag modtager 
førtiltrædelsesstøtte til EU-optagelsen. Makedonien ansøgte den 22. marts 2004 om 
medlemskab af EU og nyder som det hidtil eneste land på det vestlige Balkan kandidatstatus3.

De ni ovennævnte tiltrædelses- og kandidatlande betegnes i det følgende under ét som TKL-9. 
Betænkningen omhandler TKL-9, som alle - om end på forskellige tidspunkter - på 
mellemlang sigt vil kunne tiltræde Unionen. De data, der er benyttet ved udarbejdelsen af 

  
1 "Betænkning om Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2005" P6_TA-PROV(2006)0096, 
plenarafstemning af 16.3.2006; "beslutning om Kommissionens meddelelse om udvidelsesstrategien og de 
vigtigste udfordringer 2006-2007", P6_TA-PROV(2006)568 på grundlag af A6-0436/2006, plenarafstemning 
den 13. december 2006; "beslutning om de institutionelle aspekter af EU's kapacitet til at integrere nye 
medlemmer", P6_TA-PROV(2006)569 på grundlag af A6-0393/2006, plenarafstemning den 13. december 2006.
2 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning (EUT C 139/01/2006).
3 "De kommende udvidelsers konsekvenser for samhørighedens effektivitet", meddelelse fra afdelingen for 
struktur- og sundhedspolitik (Policy Department) af 31.7.2006, PE 375.308.
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betænkningen, er dog forskellige for de forskellige tiltrædelseslande, som alt efter 
forhandlingsstatus er blevet grupperet i blokke.

Andre stater, som EU har indgået partnerskabsaftaler med (Ukraine, Rusland), eller som er en 
del af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), er ikke omfattet af 
denne betænkning, da de kun på meget lang sigt betragtes som potentielle 
tiltrædelseskandidater.

II. Rammebetingelser for den kommende regionalpolitik
Konvergensfremskridt i EU
Den europæiske samhørighedspolitik kan fremvise store succeser. Støtten til sydudvidelsen af 
EU er eksemplarisk. Her bidrog kumulative effekter i strukturfondene til, at BNP i 
Grækenland, Portugal og Irland fra 1989 til 1999 steg med 10 procentpoint til over 70 % (fra 
63,5 %) af EU-gennemsnittet1. I dag er mange af de tidligere tiltrædelsesregioner kommet 
over 75 %- eller 90 %-tærsklen.
Resultaterne af østudvidelsen er lidt mere afdæmpede. Udfordringen var også ulige større. Det 
økonomiske udgangsniveau var lavere. Samtidig skulle man gennem et radikalt politisk 
systemskifte. Med udvidelsen fra 15 til 25 medlemsstater er EU's areal vokset med 23 %, 
befolkningen med 20 %, men værditilvæksten kun med 5 %. Ganske vist er 
gennemsnitsindkomsten i EU-10 steget fra 44 % af gennemsnitsindkomsten i EU-15 i 1997 til 
50 % i 20052. En tilnærmelse af leveforholdene (opnåelse af 75 %-tærsklen) forventer 
Kommissionen imidlertid først i 2040. Forskellige videnskabelige institutter antager, at 
væksten i EU-10-landene kan blive markant svagere, og at tilnærmelsesprocessen altså 
muligvis kan vare endnu længere3.

Men også inden for EU-15 er der mange strukturelle problemer, som endnu ikke er løst, og
der opstår nye problemer med virksomhedernes placering som følge af globaliseringen. 
Mange regioner er ramt af virksomhedslukninger og høj arbejdsløshed. Den ovenfor nævnte 
konvergens mellem EU-10-landenes og EU-15-landenes økonomiske kapacitet skyldes også 
en relativt svag vækst i de "gamle" EU-15-lande.
Opnåelsen af økonomiske konvergens vanskeliggøres af den omstændighed, at de fleste 
medlemsstaters offentlige budgetter er overbebyrdede. Seks (Polen, Den Tjekkiske Republik, 
Ungarn, Slovakiet, Malta og Cypern) af de 10 nye medlemslande har overtrådt vækst- og 
stabilitetspagten4. Også store medlemsstater som Tyskland og Frankrig har i de seneste år haft 
underskud på budgetterne, som ikke er forenelige med stabilitetspagten. Dette vil influere 
negativt på mange medlemsstaters muligheder for og vilje til at yde bidrag til EU's budget og 
dermed til samhørighedspolitikken. 

Hertil kommer de kommende offentlige udgifter som følge af de demografiske ændringer. I 
en meddelelse fra Rådet (økonomi og finans) af 13. februar 20065 anføres det, at de offentlige 

  
1 "Et styrket partnerskab for regionerne i EU's yderste periferi", tredje rapport om den økonomiske og sociale 
samhørighed. Kommissionen KOM(2004)0343, februar 2004.
2 "Enlargement, two years after: an economic evaluation", European Commission, Occasional Paper N° 24, May 
2006. 
3 Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas", Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, Juli 2005; oplysninger fra Eurostat 2006.
4 "The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?", Appendix EUROFRAME-EFN report, forår 2006.
5 "The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
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udgifter til ældreforsorg i gennemsnit i EU stiger med 4 procentpoint af BNP, og at den 
gennemsnitlige årlige vækstrate for EU-25 vil falde betydeligt, nemlig fra 2,2 % i perioden 
2004-2010 til 1,4 % i perioden 2030-2050.

Optagelsesevnen og udfordringen fra kommende udvidelser
I en afgørelse fra EU's rådsformandskab1 hedder det, at EU ved optagelsen af nye medlemmer 
fortsat skal være i stand til at "bevare dynamikken i den europæiske integration", og at man 
desuden fortsat bør "anstrenge sig for at styrke solidariteten og effektiviteten i EU". 
Optagelsesevnen betyder derfor i forbindelse med samhørighedspolitikken, at "gamle" 
regioner og lande i Fællesskabet på grund af den statistiske effekt ikke må miste deres 
støtteberettigelse, uden at konkurrenceevnen og strukturændringerne er blevet forbedret.
Bortfaldet af strukturstøtten eller udfasningen af den var et problem for mange regioner i EU-
15 som resultat af østudvidelsen. Beregninger foretaget af Europa-Parlamentets 
videnskabelige tjeneste viser, at hvis TKL-9 tiltrådte EU på én gang i dag, ville over en 
tredjedel af de nuværende støtteregioner miste deres status som mål 1-region2. Kun de 
baltiske lande og Slovakiet ville ikke miste støtteregioner. De hårdest ramte lande ville være 
Italien, Tyskland, Malta, Spanien, Grækenland og Frankrig. Medlemsstaterne Grækenland, 
Cypern og Slovenien ville udgå af samhørighedsfonden (90 %). Den Tjekkiske Republik ville 
være tæt på at overskride 90 %-grænsen.
Videnskabelige beregninger viser, at hvis alle TKL-9 i dag tiltrådte EU, skulle der til disse 
lande stilles et budget på 150,2 mia. euro til rådighed, så man kunne foretage de 
strukturfondinvesteringer, der allerede skønnes nødvendige set ud fra et aktuelt synspunkt3.
Denne sum står overhovedet ikke i forhold til det potentielle bidrag fra TKL-9 til 
strukturbudgettet (en forhøjelse på ca. 4%)4.

En sådan forhøjelse af strukturfondene er politisk urealistisk. Det ville heller ikke give meget 
mening at foretage en lineær reduktion af støttemidlerne til de hidtidige modtagerlande: Polen 
ville f.eks. i den aktuelle periode skulle acceptere en reduktion på næsten 50% i forhold til de 
hidtidige strukturmidler.

Man bør huske på, at de udvidelsesscenarier, der her er beskrevet, ikke vil optræde lige med 
det samme. Sikkert er det indtil videre kun, at de statistiske virkninger af de i 2007 tiltrådte 
lande, Rumænien og Bulgarien, vil gøre sig gældende i næste støtteperiode. Men også alle de 
lande, der modtager førtiltrædelsesstøtte, har et snarligt EU-medlemskab som mål. Hverken 
tidshorisonten for de enkelte landes tiltrædelse eller EU's økonomiske udvikling kan på 

    
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)", European Commission, Directorate-
General for Economic and financial Affairs, Special Report n° 1/2006, 13.2.2006.
1 Rådet for Den Europæiske Union, formandskabets konklusioner af 15.-16. juni 2006 (dokument 10633/1/06 af 
17.7.2006).
2 "Future Enlargement and Cohesion Policy", kommentar fra afdelingen for struktur- og samhørighedspolitik 
(Policy Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006, se tabel 3 i bilaget.
4 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, November 2006
4 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, November 2006
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nuværende tidspunkt forudsiges nøjagtigt. Heller ikke den omgående absorption på 4% af 
strukturmidlerne, der tages udgangspunkt i, er sandsynlig for alle lande. Ikke desto mindre 
skal størrelsesordenen af de forestående tiltrædelser tydeliggøres på grundlag af de gældende 
strukturpolitiske regler. Allerede af en forenklet fremstilling fremgår det tydeligt, at de 
kommende tiltrædelser samlet ud fra en aktuel strukturpolitisk synsvinkel vil være en 
uoverstigelig opgave for Fællesskabet.

Beregningerne viser dog også, at der vil være stor forskel på de enkelte tiltrædelsers 
virkninger for Unionen. Tyrkiet udgør i enhver henseende et særtilfælde. Hvis man antog, at 
Tyrkiet allerede i dag var medlem af EU, ville dette land alene ifølge beregninger modtage 
27,3 % af strukturfondsmidlerne. Dette beløb på årligt ca. 16 mia. euro svarer, hvad 
størrelsesordenen angår, til en beregning fra Kommissionen, som for 2024 med vækstrater på 
4-5 % og en absorption på 4 % antager et årligt beløb på 22,4 mia. euro1. Andre beregninger 
går for 2025 ud fra op til 26 mia. euro årligt til Tyrkiet alene til strukturpolitikken.2

III. Ordførerens overvejelser
De beskrevne udviklingsprognoser viser, at de regionale forskelle i velstand inden for det 
udvidede EU endnu en gang ville blive forøget, hvis de potentielle tiltrædelseslande blev 
optaget. Denne udfordring for en samhørighedspolitik, som arbejder for regional udligning, 
forøges af den spændte situation for de offentlige budgetter og det voksende globale 
konkurrencepres også inden for EU 27. Samtidig vokser forventningerne til, at den 
europæiske strukturpolitik skal yde et effektivt bidrag til Lissabon-strategien. Det betyder, at 
udfordringerne for den europæiske regionalpolitik vil vokse mere end de midler, der stilles til 
rådighed for regionalpolitikken. De samhørighedspolitiske målsætninger vil kun kunne opnås 
gennem en trinvis tilgang til udvidelsesprocessen samt gennem effektivisering af de 
eksisterende instrumenter.

Trinvise modeller for regionalpolitikken
For at afbøde virkningerne for Unionen og samtidig tilbyde de potentielle 
tiltrædelseskandidater attraktive udsigter uden, at det behøver at indebære fuldt medlemskab 
af Unionen, bør Kommissionen udvikle trinvise planer, der muliggør en yderligere skelnen 
mellem førtiltrædelsesstøtte og fuldt medlemskab i forbindelse med samhørighedspolitikken. 
Dette gælder især for Tyrkiet. Disse strukturpolitiske planer skal udformes afhængigt af 
tiltrædelseslandenes økonomiske og politiske fremskridt og kan også være udtryk for en 
særlig form for medlemskab af EU hhv. et opgraderet medlemskab af Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde, EØS+-medlemskab. Også en nedbringelse hhv. suspension 
af strukturpolitiske foranstaltninger skal være mulig. Endvidere gælder det også om at give en 
mere omfattende definition af de strukturpolitiske komponenter i den "styrkede 
naboskabspolitik".

Komponenter i en effektiv regionalpolitik
Gennem lånefinansieringens løftestangseffekt ville det være muligt at bevare eller endog 
styrke effektiviteten af regionalpolitikken selv med et økonomisk snævert spillerum. En 

  
1 "Spørgsmål i forbindelse med Tyrkiets eventuelle medlemskab af Den Europæiske Union", arbejdsdokument 
fra Kommissionens tjenestegrene SEK(2004) 1202, oktober 2004.
2 "Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik", Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) Heft 2/ 2005
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højere effektivitet af den europæiske støtte ville desuden kunne opnås gennem højere 
nationale medfinansieringsandele og forenklede muligheder for privat medfinansiering 
af europæiske programmer. Endvidere bør man nærmere overveje sammenhængen mellem 
samhørighedspolitikkens og de nationale økonomiske politikkers virkninger. Fællesskabet 
ville derfor kunne knytte tildelingen af midler til en god national vækstpolitik.
Også indholdsmæssigt bør der foretages en grundlæggende undersøgelse af, hvad der 
hovedsagelig lægges vægt på i forbindelse med støtten. Især programmerne til fremme af den 
regionale konkurrenceevne skal i højere grad tage sigte på en internationalisering af den 
regionale økonomi og udbygning af internationale nøgleinfrastrukturer for at skabe flere 
vækstfremmende incitamenter. Endvidere skal strukturfondene principielt spille en større rolle 
i forbindelse med at afbøde virkningen af de demografiske ændringer og globaliseringen. 
Effektiviteten af virksomhedsstøtten er derimod vanskelig at kontrollere, da den næppe spiller 
nogen synderlig rolle for, hvor virksomhederne vælger at lægge deres hjemsted.
Endelig bør gennemsigtigheden i tildelingen af midler styrkes yderligere. Kun hvis der 
hersker tilstrækkelig klarhed omkring, hvordan og hvor nøjagtigt pengene fra strukturfondene 
anvendes, kan de politiske målsætninger kontrolleres. Også bekæmpelsen af korruption og 
misbrug er uomgængelig nødvendig og skal være en væsentlig forudsætning for tiltrædelse af 
den europæiske samhørighedspolitik.

Kriterier for videreudvikling af samhørighedspolitikken skal drøftes såvel i forbindelse med 
revisionen af budgettet for 2008/2009 som ved kommende evalueringer af 
samhørighedspolitikken og førtiltrædelsesstøtten.


