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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om samhørighedspolitikkens rolle og effektivitet med hensyn til at mindske forskellene i 
de fattigste regioner i EU
(2006/2176(INI))
Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 12, 87, stk. 3, 137, 141 og 158 i EF-traktaten,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionens af 5. juli 2005 med titlen 
"Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for 2007-2013" (KOM(2005)0299),

– der henviser til Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for samhørighed1,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden2 samt til berigtigelsen hertil3,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 
24. marts 2000 samt den 15. og 16. juni 2001 i Göteborg,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen med titlen "Tredje situationsrapport om 
samhørighed: på vej mod et nyt partnerskab for vækst, beskæftigelse og samhørighed" 
(KOM(2005)0192),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 12. juli 2006 med titlen "Strategien for 
vækst og beskæftigelse og reformen af den europæiske samhørighedspolitik – Fjerde 
situationsrapport om samhørighed" (KOM(2006)0281),

– der henviser til den fjerde rapport om samhørighed,

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 10/2006 om efterfølgende 
evalueringer af mål 1- og 3-programmer i perioden 1994-1999 (strukturfondene),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 21. februar 1996 om integrering af lige 
muligheder for kvinder og mænd i alle fællesskabspolitikker og -aktioner 
(KOM(1996)0067),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en køreplan for 
ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 (KOM(2006)0092), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

  
1 EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
2 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
3 EUT L 239 af 1.9.2006, s. 248.
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– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6–0000/2007),

A. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 158 fastsættes, at Fællesskabets mål er at 
fremme harmonisk udvikling og formindske forskellene mellem forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder ved at 
fremme økonomisk vækst,

B. der henviser til, at de fattigste regioner i EU er regioner, der hører under 
samhørighedspolitikkens konvergensmål, hvis BNP pr. indbygger er mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP pr. indbygger for EU som helhed,

C. der henviser til, at der ikke findes en klar definition af samhørighed som begreb, og der 
henviser til, at det omfatter forskellige aktiviteter, der fremmer harmonisk økonomisk, 
social og territorial udvikling i EU's regioner, 

D. der henviser til, at EU's samhørighedspolitik hidtil har ydet et effektivt bidrag til 
udviklingen af de tidligere samhørighedslande (Irland, Grækenland, Portugal og 
Spanien), og der henviser til, at dens indvirkning, hvad angår konvergens af de fattigste 
regioner, har bidraget til at øge velstanden i EU som helhed, 

E. der henviser til, at det udvidede EU med 27 medlemsstater nu har en befolkning, der er 
steget til næsten 493 millioner1, hvoraf ca. 30 %2 lever i de 100 regioner, som er 
omfattet af konvergensmålet, og der henviser til, at forskellene mellem regionerne i 
forhold til BNP i EU-27 i øjeblikket er betydeligt større, end de var i EU-15, med et 
gennemsnitligt BNP pr. indbygger fra 24 % (i det sydøstlige Rumænien) til 303 % (i det 
centrale London) af det gennemsnitlige BNP i EU,

F. der henviser til, at de fattigste regioner i EU-27, der hører under 
samhørighedspolitikkens konvergensmål, ligger i Rumænien, Bulgarien, Polen, Den 
Tjekkiske Republik og Ungarn – lande, som samtidig har et betydeligt økonomisk 
vækstpotentiale,

G. der henviser til, at væksten i de fattigste medlemsstater er ulige fordelt og har en 
tendens til at være koncentreret omkring byområderne, hvor de fleste EU-borgere bor,

H. der henviser til, at regioner, der lider under økonomisk fattigdom som følge af 
manglende grundlæggende infrastruktur, begrænset adgang til offentlige tjenester og høj 
arbejdsløshed bliver affolket hurtigere end andre regioner, og der henviser til, at dette 
igen underminerer deres evne til at sikre reel udvikling,

I. der henviser til, at udnyttelsen af finansieringen i de fattigste regioner i de 10 nye 
medlemsstater under samhørighedspolitikken var lav i perioden 2004-20063,

  
1 492 852 386. Kilde: Eurostat/US Census Bureau.
2 Kilde: Eurostat, Statistics in Focus – Economy and Finance (fokus på statistik – økonomi og finans) 17/2006.
3 I de 10 nye medlemsstater i perioden maj 2004 til september 2006 var der kun udnyttet 5,6 milliarder euro 
(26,2 %) af de 21,5 milliarder euro, der var afsat til disse lande (f.eks. Cypern: 19,3 %, Den Tjekkiske Republik: 
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J. der henviser til, at hvis EU's strukturfinansiering skal gennemføres med succes, hvilket 
den skal for som minimum at bringe de fattigste regioner op på det gennemsnitlige 
udviklingsniveau i EU-27, er der behov for tæt samordning mellem myndighederne på 
lokalt og nationalt plan samt fællesskabsplan,

K. der henviser til, at den kendsgerning, at finansieringen er ydet, ikke betyder, at den vil 
blive brugt fornuftigt, og der henviser til, at myndighederne i fattige regioner ofte 
mangler hensigtsmæssige færdigheder og hensigtsmæssig erfaring samt de vigtige 
tilsvarende midler til at kunne udnytte den samhørighedsfinansiering, som de er 
berettiget til, fuldt ud,

L. der henviser til, at der findes en række årsager til den økonomiske tilbageståenhed i de 
enkelte regioner, og der henviser til, at de fattigste regioner i EU først og fremmest 
mangler den grundlæggende infrastruktur, som er vigtig for en bæredygtig udvikling og 
yderligere investeringer samt tilstrækkelige menneskelige ressourcer, 

M. der henviser til, at privat aktiekapital, risikovillig kapital og roterende fonde til brug for 
nystartede virksomheder spiller en vigtig rolle som drivkraft for iværksætterånd, 
innovation og jobskabelse,

N. der henviser til, at social udstødelse og meget høj langtidsarbejdsløshed er særligt 
fremherskende i de fattigste regioner, navnlig blandt kvinder og ældre samt 
handicappede,

O. der henviser til, at borgernes grundlæggende rettigheder omfatter lige adgang for mænd 
og kvinder til al offentlig service, lige muligheder på arbejdsmarkedet og lige adgang til 
uddannelse, kultur og sundhedstjenester og sociale ydelser,  

1. opfordrer indtrængende til, at der straks træffes foranstaltninger med henblik på at 
mindske de mest akutte udviklingsmæssige mangler i de fattigste EU-regioner, og 
bemærker navnlig, at de nye medlemsstater, som siden 2004 er faldet under 
samhørighedspolitikken, kræver særlig støtte som følge af deres fortsatte institutionelle, 
administrative og økonomiske mangler,

2. mener, at problemerne med udnyttelse af finansiering vækker stor og presserende 
bekymring, navnlig for de nye medlemsstater, som finder det vanskeligt at opfylde 
komplicerede samhørighedspolitiske krav i lyset af de proceduremæssige problemer og 
tidsmæssige begrænsninger, som er omfattet af gennemførelsesprojekter, hvorfor 
potentielle modtagere ikke kan få eller gøre krav på midler, som de kunne anvende 
hensigtsmæssigt;

3. mener, at der i EU's samhørighedspolitik skal tages behørig højde for de forskellige 
behov i de fattigste regioner, idet støtten skræddersys til deres særlige karakteristika og 
betingelser, og deres muligheder udnyttes med henblik på at gennemføre projekter, som 
giver varige resultater og reel udvikling på baggrund af flerårige udviklingsplaner, hvori 

    
23,5 %, Polen: 24,5 %). Kilde: Præsentation af Dalia Grybauskaitė, kommissær med ansvar for finansiel 
programmering og budget, Bruxelles, 21. september 2006.
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der tages behørig højde for fysiske udviklingsplaner;

4. anbefaler, at regionerne og medlemsstaterne for at fremskynde den økonomiske vækst, 
yderligere investeringer og bæredygtig udvikling i de fattigste regioner prioriterer 
projekter, der kan gøre regioner mere tilgængelige ved at give dem en grundlæggende 
infrastruktur, navnlig inden for transport og it samt telekommunikation, idet der tages 
behørig højde for de sociale og miljømæssige konsekvenser af sådanne projekter;

5. opfordrer medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at tage behørig højde for 
behovet for afbalanceret udvikling i de enkelte regioner, når de planlægger de 
fremtidige regionale udviklingsprogrammer; mener, at det er særligt vigtigt, at der tages 
højde for de særlige behov i byområderne, idet en hensigtsmæssig bypolitik omfatter en 
boligpolitik for "fattige kvarterer", og at der føres en hensigtsmæssig landpolitik;

6. opfordrer medlemsstaterne til at gøre de fattigste regioner mere attraktive for investorer 
ved at trække på disse regioners naturlige og kulturelle aktiver med henblik på at 
udvikle traditionelle former for økonomisk aktivitet, der er specifikke for hver region, 
og skabe nye former for økonomisk aktivitet;

7. glæder sig over fokuseringen på at anvende samhørighedspolitikken til at forbedre 
Fællesskabets innovationskapacitet i perioden 2007-2013; bemærker, at dette mål 
ligeledes bør gælde de fattigste regioner; fremhæver navnlig behovet for at mindske 
teknologikløften i og mellem regioner og medlemsstater ved at styrke de teknologiske 
samarbejdsnetværk;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte projekter, der fremmer den 
regionale kapacitet med henblik på at generere og absorbere nye teknologier, navnlig 
de, der vedrører miljømæssig beskyttelse og udvikling af naturressourcer og omfatter 
udbredelse af modeller, der er baseret på lavere energiforbrug og anvendelse af 
vedvarende energi; 

9. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at fremme 
iværksætterånd i de fattigste regioner ved hjælp af et integreret system af økonomiske 
og sociale incitamenter for investorer, og henleder opmærksomheden på behovet for 
betydelig forenkling af administrative procedurer, navnlig i forbindelse med 
udarbejdelse af nye og udvidelse af eksisterende økonomiske aktiviteter;

10. opfordrer medlemsstaterne til at fremme iværksætterånd i skolerne og til at støtte 
uddannelsesordninger for fremtidige iværksættere, navnlig målrettet unge, kvinder og 
ældre;

11. glæder sig over nye instrumenter som Jeremie og Jessica; bemærker det presserende 
behov for at udbrede sådanne instrumenter og så vidt muligt anvende dem i de nye 
medlemsstater;

12. opfordrer Kommissionen til at fremskynde bestræbelserne på at yde teknisk bistand til 
medlemsstater og regioner ved at udarbejde hensigtsmæssige uddannelsesprogrammer; 
glæder sig over Jaspers-initiativet med henblik på at yde bistand til gennemførelse af 
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store projekter, men opfordrer Kommissionen til at etablere et bistandssystem, der 
omfatter små projekter, der er målrettet de fattigste regioner;

13. glæder sig over det nyligt indførte initiativ "Regioner for økonomisk forandring" og 
løftet deri om at udbrede bedste praksis, der tidligere har haft en tydelig positiv 
indvirkning og bidraget til regional økonomisk vækst; opfordrer dermed Kommissionen 
til at sikre, at de fattigste EU-regioner omfattes af netværket til udveksling af bedste 
praksis;

14. opfordrer medlemsstaterne til at oprette offentlig-private partnerskaber (OPP'er) som et 
effektivt middel til at inddrage privat kapital i finansieringen af regionale 
udviklingsprojekter; foreslår i denne forbindelse, at der fastlægges enkle og 
gennemsigtige regler vedrørende opsætningen af sådanne partnerskaber;

15. opfordrer Kommissionen til at fremskynde sit arbejde med at lave direktiver, regler og 
retningslinjer lettere at forstå med henblik på at forebygge fejlfortolkning og fremme 
gennemførelsen af programmer;

16. opfordrer medlemsstaterne til yderligere at forenkle procedurer med henblik på at sikre, 
at midlerne fordeles på en gennemsigtig og effektiv måde og hurtigt leveres til 
modtagerne;

17. opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektiv politisk, teknisk og administrativ 
samordning med henblik på fornuftig forvaltning af midler; udtrykker bekymring over 
manglen på korrekt fungerende samordningsmekanismer i de fattigste regioner;

18. henleder Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på, at der for at sikre en 
afbalanceret udvikling skal etableres synergier mellem den økonomiske, sociale og 
miljømæssige dimension på baggrund af en analyse af årsagerne til økonomisk 
tilbageståenhed med særlig henvisning til arbejdsløshed og de underliggende strukturer, 
navnlig i de fattigste regioner;

19. understreger, at arbejdsløsheden i nogle af de fattigste regioner i EU er højere end 20 
%1; udtrykker bekymring over, at arbejdsløshed er et problem, der navnlig påvirker de 
fattigste regioner og fortsat er højere blandt kvinder end blandt mænd; opfordrer 
medlemsstaterne til at yde støtte til kvinder på arbejdsmarkedet og udligne lønforskelle 
mellem kvinder og mænd;

20. bemærker, at arbejdsløsheden i de fattigste regioner fortrinsvist påvirker dårligt 
uddannede arbejdstagere, og understreger behovet for at anvende Den Europæiske 
Socialfond hensigtsmæssigt og investere i menneskelig kapital ved at sikre bedre 
uddannelse og stadigt stigende uddannelsesniveauer, navnlig blandt unge, kvinder og 
ældre;

21. understreger, at lige muligheder for kvinder og mænd bør fremmes på alle trin i 
formuleringen og gennemførelsen af projekter, der er omfattet af EU's 

  
1 Kilde: Eurostat, Euroindicators pressemeddelelse 29/2007 – 28. februar 2007.
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samhørighedspolitik;

22. bemærker, at 2007 er udnævnt til Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle, og 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme projekter, der gør 
opmærksom på integration af ligestillingsaspektet i alle fællesskabsprogrammer, 
navnlig de programmer, der har en indvirkning på den økonomiske og sociale 
samhørighed;

23. opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet løbende orienteret med pålidelige 
statistiske analyser af den særlige situation for kvinder og mænd i de fattigste EU-
regioner for at gøre det muligt at overvåge den indvirkning, som 
samhørighedspolitikken har med hensyn til at forbedre levevilkårene for alle sociale 
grupper, rigtigt;

24. opfordrer Kommissionen til at forbedre det system, der anvendes til at vurdere 
samhørighedspolitikken og udtænke nye midler til at måle regionaludviklingen baseret 
ikke kun på BNP, men også på andre indikatorer som arbejdsløshed og kvalitative 
indikatorer;

25. opfordrer Kommissionen til løbende at give Parlamentet opdaterede, pålidelige og
sammenlignelige statistiske oplysninger for at gøre det muligt at vurdere udviklingen af 
de fattigste EU-regioner korrekt;

26. opfordrer Kommissionen til at analysere indvirkningen af samhørighedspolitikken og se 
på årsagerne til eventuelt uønskede resultater af Fællesskabets politikker i 2009-
midtvejsrevisionen af Fællesskabets budget og i den næste betænkning om økonomisk 
og social samhørighed med henblik på at sikre, at samhørighedspolitikken er så effektiv 
som muligt i hele programmeringsperioden 2007-2013;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

EU's samhørighedspolitik går ind i en ny programmeringsperiode. Dette er det første år i 
perioden 2007-2013 for de finansielle overslag, hvor den nye samhørighedspolitiks regler 
finder anvendelse. Der er vedtaget strategiske retningslinjer, og de brede linjer i politikken er 
trukket op. Nu er det tid til at fremsætte hensigtsmæssige anbefalinger med henblik på at gøre 
den nye samhørighedspolitik så effektiv som muligt. På baggrund af statistiske oplysninger, 
der viser den indvirkning, som samhørighedspolitikken allerede har haft, samt 
opmærksomhed på de problemer, som tidligere har forhindret nogle lande i at drage fuld nytte 
af strukturmidlerne, søges det i denne initiativbetænkning at sikre, at samhørighedspolitikken 
bliver så effektiv som muligt i programmeringsperioden 2007-2013, så indvirkningerne bliver 
så synlige og håndgribelige som muligt, navnlig i de fattigste EU-regioner.  

Det er af største vigtighed at understrege de principper, hvorpå medlemsstaterne og EU kunne 
basere deres foranstaltninger med henblik på at gøre samhørighedspolitikken mere effektiv i 
de fattigste regioner og sikre de bedst mulige resultater, hvad angår social, økonomisk og 
territorial samhørighed i de pågældende regioner. Der er allerede afsat finansiering til de 
regioner, der er omfattet af konvergensmålet i de finansielle overslag for 2007-2013, og det 
skal nu sikres, at finansieringen reelt set udnyttes med henblik på som minimum at bringe de 
fattigste regioner op på det gennemsnitlige udviklingsniveau for EU-27. Dette skulle gøre det 
muligt gradvist at mindske forskellen mellem de rigeste og fattigste EU-regioner, som i 
øjeblikket er enorm. 

De fleste af de fattigste regioner findes i de nye medlemsstater, som ofte mangler den 
fornødne administrative kapacitet, de fornødne færdigheder og den fornødne erfaring til at 
kunne gøre brug af de tilgængelige midler. Denne betænkning indeholder en række 
anbefalinger og bemærkninger, der er rettet mod at forbedre udnyttelsen og anvendelse af 
strukturmidlerne og dermed opnå bæredygtig udvikling i de fattigste regioner.

Det vigtigste mål i EU's samhørighedspolitik er at mindske de udviklingsmæssige forskelle 
blandt regionerne, idet hurtig udvikling i de fattigste regioner er i hele Unionens interesse. I 
øjeblikket er der 100 af de regioner, der anses for at være de fattigste - dvs. regioner med et 
BNP pr. indbygger på mindre end 75 % af gennemsnittet i EU – der falder ind under 
samhørighedspolitikkens konvergensmål.

Forskellene mellem regionerne i BNP pr. indbygger er ekstremt store og højere i EU-27 end i 
EU-15. Disse forskelle er illustreret i tabel 1 nedenfor.
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Tabel 1. Regionalt BNP pr. indbygger i EU-27 i 2004 (i KKS, EU-27 = 100)
De 15 regioner med det højeste BNP De 15 regioner med det laveste BNP
1 Centrale London (UK) 303 1 Nord-Est (RO) 24
2 Luxembourg (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst. 

(BE)
248 3 Yuzhen tsentralen (BG) 26

4 Hamburg (DE) 195 4 Severen tsentralen (BG) 26
5 Wien (AT) 180 5 Sud-Muntenia (RO) 28
6 Île de France (FR) 175 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Oberbayern (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Stockholm (SE) 166 9 Sud-Est (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Nord-Vest (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lubelskie (PL) 35
12 Prag (CZ) 157 12 Podkarpackie (PL) 35
13 Syd & øst (IE) 157 13 Centru (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlaskie (PL) 38
15 Nordøstskotland (UK) 154 15 Vest (RO) 39
Kilde: Eurostats pressemeddelelse 23/2007 – 19. februar 2007

Ovenstående tal, som er offentliggjort af Eurostat, viser, at der er en stor udviklingskløft 
mellem de rigeste og fattigste EU-regioner, hvor de fleste af de fattigste regioner ligger i 
central- og østeuropæiske medlemsstater, som har sluttet sig til Unionen under de seneste to 
udvidelser (2004 og 2007).

Denne situation kræver alvorlige foranstaltninger for at mindske forskellene mellem de 
rigeste og fattigste regioner. For at gøre det muligt for dem at sikre en afbalanceret udvikling 
bør regioner, der er bagud, hvad angår udvikling, gennemgå omstrukturering eller lider af 
særlige geografiske, økonomiske eller sociale handicap1, ud over de tilgængelige midler ydes 
teknisk bistand, så de kan imødekomme de proceduremæssige vanskeligheder, som omgiver 
gennemførelsen af EU's samhørighedspolitik.

Samhørighedspolitikken har gjort det muligt for mange tidligere fattige EU-regioner at nå et 
tilfredsstillende udviklingsniveau. Med hjælp fra struktur- og samhørighedsmidlerne har alle 
de fire lande, som tidligere var kendt som "samhørighedslandene" (Irland, Grækenland, 
Portugal og Spanien), oplevet et betydeligt niveau af økonomisk udvikling. 

  
1 Regioner i den yderste periferi, øer, bjergrige områder og tyndt befolkede regioner. 
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Tabel 2.
Samhørighedslandenes grundlag i BNP pr. indbygger (EU =100)

 Spanien                 Portugal Grækenland       Irland
1960 60,76 40,48 44,78 64,52
1970 74,89 51,97 64,50 62,97
1980 74,46 57,11 71,79 67,40
1990 77,94 62,97 59,41 75,30
2000 82,29 68,37 65,51 115,26
2002 84,48 69,23 66,59 122,26

Kilde: Catching-up in Europe: The experiences of Portugal, Spain and Greece in the Nineties 
(Udvikling i Europa: Portugals, Spaniens og Grækenlands erfaringer i halvfemserne), Karl Aiginger; 
Wifo (Österreichisches Institut für wirtschaftsforschung) arbejdsdokumenter, nr. 212, december 2003, 
s. 4.

Manglen på omfattende eller tilstrækkeligt sammenlignelige statistiske oplysninger om 
udviklingen i de fattigste regioner forhindrer udarbejdelse af en præcis analyse af, i hvilken 
grad strukturfinansiering har bidraget til regionaludviklingen. En general analyse af BNP-
tallene viser imidlertid, at Spaniens BNP i perioden mellem "tresserne og 2002" steg fra 60,76 
% til næsten 85 % af Fællesskabets gennemsnit, og at Portugals steg fra 40 % til 69 %, 
Grækenlands fra 44 % til 66 % og Irlands fra 65 % til 122 %.

På baggrund af disse positive eksempler kan det antages, at de medlemsstater, der er omfattet 
af det nuværende konvergensmål, selv vil drage fordel af de muligheder, som den nye 
samhørighedspolitik byder dem, navnlig eftersom de til trods for, at deres BNP er lavere end 
EU's gennemsnit, oplever en økonomisk vækst, der ligger en del over EU's gennemsnit, og 
dermed viser et større udviklingspotentiale.  

Tabel 3. 
Reel BNP-vækst 
BNP-vækst – procentvis ændring i forhold til tidligere år
(tallene for 2006, 2007 og 2008 er anslået)

1997     -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bulgarien -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumænien -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
EU-25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
EU-15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Kilde: Eurostat.

Som det fremgår af tabel 3, viser de to lande, som blev medlem af EU i 2007 – Bulgarien og 
Rumænien – et særligt højt økonomisk vækstpotentiale. Hvis dette potentiale skal realiseres 
fuldt ud, er der først og fremmest behov for ordentlig forberedelse, herunder effektiv 
administration.

De statistiske oplysninger for udnyttelse af finansiering i løbet af den indledende toårsperiode 
viser imidlertid, at de medlemsstater, der blev medlem i 2004, trods den store økonomiske 
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fremgang, som de har opnået, ikke udnyttede den finansiering, de havde til rådighed i 2006, 
fuldt ud, primært på grund af det, der almindeligvis kaldes administrativ ineffektivitet. 

Tabel 4.
Udnyttelse af struktur- og samhørighedsfinansiering i EU-10 

(maj 2004 til september 2006)

Millioner euro (1) Forpligtelser (2) Betalinger (2)/(1)
EU-10 21.494,5 5.622,8 26,2 %
Den Tjekkiske 
Republik

2.224,3 521,9 23,5 %

Estland 604,4 177,7 29,4 %
Cypern 93,6 18,1 19,3 %
Ungarn 2.945,9 959,0 32,6 %
Letland 1.092,8 274,8 25,2 %
Litauen 1.380,0 353,9 25,6 %
Malta 86,4 22,7 26,2 %
Polen 11.015,2 2.701,5 24,5 %
Slovenien 415,5 141,9 34,1 %
Slovakiet 1.636,6 451,6 27,6 %
Kilde: Præsentation af Dalia Grybauskaitė, kommissær med ansvar for finansiel 
programmering og budget, Bruxelles, 21. september 2006.

Der findes en lang række eksempler på nye medlemsstater, der ikke har gjort brug af den 
finansiering, de har til rådighed.  De fattigste regioner har en tendens til at opleve de største 
vanskeligheder i forbindelse med udnyttelse af finansiering. Myndighederne i disse regioner 
mangler ofte de nødvendige færdigheder, erfaring eller tilsvarende finansiering til at kunne 
håndtere de komplicerede krav i forbindelse med samhørighedsfinansiering, og kan således 
ikke gøre krav på den finansiering, som de i princippet er berettiget til.

Det skal understreges, at den institutionelle kapacitet er en vigtig forudsætning for en 
vellykket program- og projektgennemførelse samt udvikling af menneskelige ressourcer.  I 
perioden med førtiltrædelsesstøtte afslørede forskellige programmer en lang række 
institutionelle, ledelsesmæssige og administrative mangler på modtagernes side. Disse 
mangler er endnu ikke fuldt ud afhjulpet, men skal behandles i den nærmeste fremtid, hvis 
finansieringen skal investeres og anvendes korrekt. 

Der er således behov for: 
− bedre administration for at gøre det muligt for de regioner, der modtager finansieringen, 

at udnytte støtte og anvende den effektivt, 
− teknisk bistand, navnlig i forbindelse med forberedelse med henblik på at gennemføre 

nye projekter,
− kvalitet, både eksternt i form af ekspertviden og internt med henblik på at kunne 

fastlægge det egentlige behov,
− kontrol af projekt- og udgiftskvalitet samt vurdering af bæredygtigheden af allerede 

gennemførte projekter.
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Hurtig levering af finansiering til berettigede regioner er ligeledes vigtig. Det tager nogle 
gange for lang tid for finansieringen at nå frem til modtagerne, hvilket medfører højere 
projektomkostninger. Levering af finansiering skal baseres på gennemsigtige regler og 
tydelige kriterier.

Det er vanskeligt at undgå komplekse mekanismer for gennemførelse af strukturfinansiering, 
som tre forskellige reguleringsniveauer har indvirkning på, nemlig fællesskabsregler, 
nationale rammer og regional praksis. Proceduremæssig forenkling er derfor et spørgsmål, 
som skal behandles på alle tre niveauer for at undgå efterfølgende fortolkning og fremme og 
fremskynde gennemførelsen af programmerne.

Fornuftig forvaltning af strukturfondene kræver desuden samordning af de forskellige 
niveauer (politisk, teknisk og administrativt). Dette udgør navnlig et presserende problem i de 
nye medlemsstater, hvor der skal træffes mere effektive foranstaltninger. Drøftelser om 
sikring af samhørighed mellem Fællesskabet, medlemsstaterne og regioner er af største 
vigtighed, og intet forvaltningsområde bør udelades af denne strukturerede drøftelse.

Samhørighedspolitik handler ikke kun om finansiering, men også om partnerskab mellem de 
forskellige interessenter. Handling og samarbejde på kun ét niveau er ikke nok til at øge 
løftestangseffekten. Det er derfor især nødvendigt med partnerskab og en god 
informationsstrøm. Endvidere skal der etableres rammer, inden for hvilke det nødvendige 
samspil kan foregå, og der skal etableres et system for udveksling af erfaringer. Dette kunne 
medføre indførelse af regler og standarder, der forbedrer den administrative kapacitet i 
forbindelse med gennemførelsen af regler og forordninger.

Økonomisk vækst synes at være koncentreret omkring visse områder. Dette er særligt tydeligt 
i central- og østeuropæiske lande med hurtigtvoksende hovedstadsregioner. Byvækst og øget 
konkurrenceevne kan på mange måder tjene som katalysatorer for udviklingen af de 
omgivende samfund i landdistrikterne. Det er dog ikke desto mindre en kendsgerning, at der 
stadig ikke er økonomisk vækst i visse regioner. Dertil kommer, at selv 
udviklingsbrændpunkterne – byerne – slås med deres egne problemer i fattige kvarterer, og en 
effektiv bypolitik bør derfor også omfatte problemet med belastede boligområder og social 
udelukkelse. Derudover bliver regioner, der lider under økonomisk fattigdom som følge af 
manglende grundlæggende infrastruktur, begrænset adgang til offentlige tjenester og høj 
arbejdsløshed affolket hurtigere end andre regioner, og der er behov for en politik, der 
fremmer iværksætterånd og beskytter befolkningsgrundlaget i sådanne regioner, med henblik 
på at opnå reel vækst.

Fremskyndelse af den økonomiske vækst i de fattigste regioner er en vigtig forudsætning for 
at opnå og fastholde en høj levestandard i Unionen. Regional konvergens i EU er af største 
vigtighed, hvis Unionen skal være globalt konkurrencedygtig og stærk i den nærmeste 
fremtid. Der er dog en risiko for, at den politiske indvirkning mindskes, hvis de regioner, der 
står over for udviklingsmæssige problemer, stadig halter bagud og dermed udskyder en øget 
omkostningsvolumen.

De fattigste regioners særlige behov skal identificeres, og der skal findes hensigtsmæssige 
midler med henblik på at fremme deres udvikling ved at gøre brug af deres naturressourcer, 
kulturelle aktiver og miljø samtidig med, at opmærksomheden rettes mod beskyttelse og 



(Ekstern oversættelse) 

PE 382.554v02-00 14/15 PR\659593DA.doc

DA

udvikling deraf. Det grundlæggende krav er at fastslå de vigtigste behov for de enkelte 
regioner og fokusere finansieringen på de rigtige mål. 

I forhold til samhørighedslandene skal der skabes et infrastrukturgrundlag for yderligere 
investeringer. Der er ingen indbygget modsætning mellem konkurrenceevne og 
samhørighedsmålet, men det er imidlertid vigtigt at forstå, under hvilke omstændigheder 
løftestangseffekten fremmer vækst. For at nå et bestemt niveau af konkurrenceevne skal de 
fattige regioner have en tilstrækkelig udviklet grundlæggende infrastruktur. Investeringer i 
opbygning af uddannelse og menneskelig kapital i de fattigste regioner er ligeledes vigtig, 
fordi de menneskelige ressourcer har en afgørende indflydelse på bl.a. en regions evne til at 
tiltrække investorer og garantere fremtidig vækst. 

Der er et grundlæggende behov for at gøre større brug af og fremme offentlig-private 
partnerskaber (OPP'er) med henblik på at udvikle de fattigste regioner. Der skal fastlægges 
regler for gennemførelse af OPP'er, og eventuelle hindringer skal mindskes. Der mangler god 
praksis i de nye medlemsstater, og inddragelsen af privat kapital er af stor vigtighed i 
forbindelse med at generere yderligere investeringer. Finansiel støtte skal bruges på en 
gennemsigtig måde for at sikre, at den hjælper med at opfylde de fastlagte mål.

Jaspers, Jeremie og Jessica er udmærkede midler til at yde støtte, bl.a. til SMV'er på regionalt 
plan, men medlemsstaterne og Kommissionen skal gøre mere for at fremme dem for at sikre, 
at disse initiativer udnyttes fuldt ud og effektivt, navnlig i de fattigste regioner. 

Økonomisk udvikling hænger tæt sammen med innovation, som er en vigtig faktor i 
forbindelse med regionaludvikling. EU's samhørighedspolitik skal i henhold til Lissabon-
strategien målrettes mod at øge EU's innovationskapacitet, og det er således vigtigt, at de 
fattigste lande ikke bliver overset i bestræbelserne på at nå dette mål. En vigtig faktor for 
fremme af innovation er bedre lovgivningsmæssig kvalitet i EU-landene, hvilket bør fremme 
og ikke blokere innovationsprocesser i vigtige sektorer i økonomien. De fattigste regioner er 
sandsynligvis de mest sårbare i denne henseende.

Aktiv støtte til iværksætterånd er vigtig for den bæredygtige udvikling af de fattigste regioner, 
og dette kræver, at alle interessenter inddrages. Iværksætterånd skal især fremmes blandt 
kvinder og unge mennesker, som skal til at træde ind på arbejdsmarkedet, samt blandt socialt 
udstødte grupper.

Der er behov for synergi mellem politikker på både europæisk og nationalt plan. Sådanne 
politikker bør supplere og ikke modarbejde hinanden. Eksempelvis kan koncentrationen af 
fordele fra andre politikker i visse lande og regioner udvande virkningen af 
udviklingspolitikkerne. Regional udvikling skal også have en social og en miljømæssig 
dimension. Derfor skal alle interessenter mobiliseres og inddrages fuldt ud med henblik på at 
støtte samhørighed og effektiv udvikling i de fattigste regioner.

Der bør tages højde for konsekvenserne af eventuelle sammenstød mellem politikker, og disse 
bør analyseres under 2009-midtvejsrevisionen af Fællesskabets budget samt i den fjerde 
rapport om økonomisk og social samhørighed.
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Selv om BNP er en god indikator for regional økonomisk konvergens, er det ikke et 
tilstrækkeligt middel til at måle social eller territorial samhørighed. Eksempelvis er den 
økonomiske vækst i visse fattige regioner tilfredsstillende, men høj arbejdsløshed er et 
problem, og dette har en negativ indvirkning på regionens demografiske udvikling. Det er 
derfor vigtigt at inddrage andre indikatorer for at få et klart billede af de fattigste regioners 
reelle behov. Drøftelserne om den fjerde samhørighedsrapport bør omfatte en drøftelse om 
samhørighedsindikatorer og om, hvordan regional udvikling måles.

Arbejdsløshed, som de fattigste regioner er hårdest ramt af, skal bekæmpes. Forekomsten af 
langtidsarbejdsløshed blandt særlige sociale grupper er særligt bekymrende ligesom det 
dermed direkte forbundne problem med social udstødelse. Med henblik på at opnå social 
samhørighed skal der ligeledes gøres bestræbelser på at sikre den bedst mulige integration af 
handicappede. Lige muligheder for kvinder og mænd på arbejdsmarkedet er derfor også en 
vigtig faktor i forbindelse med social samhørighed inden for EU. Der er stadig betydelige 
lønforskelle mellem mænd og kvinder, og dette lægger en dæmper på den økonomiske vækst. 
Opmærksomhed på ligestillingsrelaterede forskelle vil betyde en mere effektiv gennemførelse 
af samhørighedspolitikken og medføre, at der kan gennemføres projekter uden 
forskelsbehandling på grund af køn, og at der kan findes en balance mellem familieliv og 
arbejde.

Der skal oplyses om behovet for og midlerne til gennemførelse af en 
ligestillingsfremgangsmåde ved gennemførelse og vurdering af programmer og projekter 
gennem en bedre udnyttelse af allerede udførte undersøgelser og analyser. Disse principper 
kan anvendes i praksis, f.eks. ved at sikre ligestillingssikret budgettering (f.eks. gennem 
kontrol af, om budgettet i tilstrækkelig grad dækker ligestillingsforanstaltninger), at gøre 
arbejdsmarkedets parter og relevante aktører opmærksomme på ligestillingsaspekter og sikre 
adgangen til ligestillingsekspertise. En intelligent indfaldsvinkel til ligestillingsspørgsmål i 
det sociale og økonomiske liv uden at forfalde til stereotype opfattelser af mænd og kvinder er 
yderst vigtigt, hvis samhørighedspolitikken skal effektiviseres.

For at løse de problemer, som de fattigste EU-regioner kæmper med, er der behov for et 
afbalanceret program, der er skræddersyet til deres særlige karakteristika. Myndighederne 
med ansvar for at formulere flerårige planer bør først og fremmest rette opmærksomheden 
mod bæredygtigheden af udførte projekter og deres indvirkning på den regionale udvikling. 
Projekter vedrørende regional adgang og dermed transport- samt it- og 
telekommunikationsinfrastruktur skal prioriteres. Oprettelse af en platform baseret på 
hensigtsmæssige økonomiske incitamenter gør en region mere attraktiv over for investorer og 
medfører økonomisk vækst, der bidrager til at mindske udviklingsmæssige forskelle.


