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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed
(2007/2148(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273) (den fjerde rapport),

– der henviser til EF-traktatens artikel 158 og 159,

– der henviser til den territoriale dagsorden og det europæiske Leipzig-charter samt 
handlingsprogrammet for iværksættelse af den territoriale dagsorden,

– der henviser til den undersøgelse, som Observationscenteret for EU's Fysiske og 
Funktionelle Udvikling (ORATE) har udarbejdet om regionernes udvikling og territoriale 
scenarier for Europa, og Europa-Parlamentets undersøgelse om regionale forskelle, 
samhørighed og fremtidsstrategier,

– der henviser til udtalelser fra Regionsudvalget (COTER-IV-011) og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg (ECO/209) om den fjerde rapport om den økonomiske og 
sociale samhørighed,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45 og artikel 112, stk. 2,

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

A. der henviser til, at en fælles europæisk samhørighedspolitik er nødvendig, eftersom der 
fortsat findes betydelige skævheder i de forskellige regioner, og disse skævheder er blevet 
mere udtalte efter EU's seneste udvidelse,

B. der henviser til den håndgribelige forbindelse mellem den stigende EU-modstand og de 
stadig større territoriale skævheder og følgelig behovet for at bekræfte EU's berettigelse 
gennem en økonomisk, social og territorial samhørighed, hvilket kræver en 
regionalpolitik, der er synlig lokalt,

C. der henviser til, at samhørighedspolitikken skaber en værditilvækst, som især fremmer 
væksten og beskæftigelsen i regioner med udviklingsefterslæb, og at den bidrager til at 
styrke de administrative kvalifikationer og fremme en decentraliseret forvaltning, hvorfor 
man bør afvise ethvert forsøg på igen at gøre denne politik til et nationalt 
kompetenceområde,

D. der henviser til, at det i den nye reformtraktat, som stats- og regeringscheferne vedtog den 
18. oktober 2007, fastslås, at målet om territorial samhørighed er et af Unions 
grundlæggende mål,

E. der henviser til, at det budget, der er afsat til samhørighedspolitikken, er utilstrækkeligt i 
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betragtning af de fremtidige territoriale udfordringer, herunder demografiske forandringer, 
befolkningstilvækst i byerne, migration, tilpasninger til globaliseringen, klimaændringer 
og energiforsyning,

Kontrastflydte resultater vedrørende samhørighedssituationen i EU med 27 medlemsstater

1. tager positivt imod denne rapport, som er mere detaljeret end de foregående, indeholder 
forskellige indikatorer og giver en række nyttige komparative data i forhold til andre lande 
såsom USA, Japan, Kina og Indien;

2. beklager dog, at den ikke indeholder krydsinformationer, der kunne gøre det muligt at 
vurdere, hvorvidt væksten og konvergensen er holdbare, kræver i denne forbindelse bedre 
statistiske redskaber, der kan sikre en mere nøjagtig måling af samhørighed lokalt, og 
finder det følgelig nødvendigt at styrke ORATE's kapacitet;

3. glæder sig over, at de lande, der tidligere var omfattet af samhørighedspolitikken, nemlig 
Grækenland, Spanien, Portugal og Irland, har vundet betydeligt ind på de øvrige lande og 
registreret en imponerende vækst i perioden 2000-2006;

4. glæder sig over de høje vækstrater, der er registreret i de nye medlemsstater, men mener, 
at disse landes økonomiske konvergens først vil kunne komme i betragtning på 
mellemlang eller lang sigt;

5. er foruroliget over, at øget konvergens landene imellem kan dække over større ulighed 
mellem regionerne, idet denne øgede skævvridning mellem regionerne og inden for de 
enkelte regioner kommer til udtryk på forskellig vis, det være sig gennem beskæftigelsen, 
produktiviteten, indtægtsniveauet, uddannelsesniveauet eller innovationskapaciteten;

6. understeger f.eks., at regionernes konkurrencedygtighed i vid udtrækning afhænger af 
produktiviteten og arbejdskraftens kvalifikationer, som varierer betydeligt mere mellem 
de enkelte regioner end mellem medlemsstaterne;

7. konstaterer i denne forbindelse, at visse højtudviklede regioner begynder at samle flere 
økonomiske problemer såsom lave vækstrater, lav produktivitet, faldende beskæftigelse 
og aldrende befolkning;

8. konstaterer, at selv om Irland takket være høje vækstrater har fået fuld beskæftigelse og 
EU's næsthøjeste BNP pr. indbygger, er hver femte indbygger truet af fattigdom, hvilket 
skaber uvished om denne udviklings holdbarhed og jobkvaliteten;

9. understeger, at konvergensen er meget svag, hvad angår uddannelsesniveauet, og at der er 
en reel uddannelseskløft mellem EU og USA, hvor 29 % af befolkningen mellem 25 og 64 
år har en universitetsuddannelse, mod knap 16 % i EU; bemærket dog, at andelen af 
personer med en længerevarende uddannelse stiger hurtigere blandt kvinder end blandt 
mænd;

10. påpeger følgerne af polariseringen omkring hovedstadsregionerne - som er særlig udtalt i 
de nye medlemsstater - der gennemsnitligt tegner sig for 32 % af deres lands BNP, selv 
om de kun repræsenterer 22 % af befolkningen, og bemærker, at denne polarisering 
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samtidig medfører store udsving i bycentrenes arbejdsløshedssatser;

11. konstaterer, at denne skærpede byudvikling afstedkommer en uligevægtig demografisk, 
økonomisk, social og miljømæssig udvikling inden for et begrænset område, 
forstadsdannelser og affolkning af landområderne;

12. understeger de regionale forskelle i form af adgang til og forbindelser mellem centrum og
periferi, som skyldes manglende investeringer i transportsektoren og utilstrækkelig 
diversificering af forbindelsesmulighederne;

Regionalpolitikken og Lissabon-strategien

13. understreger, at det er ekstremt forskelligt, hvor store beløb der investeres i forskning og 
udvikling, og bemærker, at der er store regionale forskelle med hensyn til innovation, 
hvilket fremgår af en nyttig indikator for regionernes resultater på innovationsområdet, 
der anvendes i den fjerde rapport;

14. er enig med Kommissionen i, at samhørighedspolitikken fungerer som en løftestang i 
forhold til Lissabon-strategien, idet de offentlige investeringer rettes mod projekter, der 
fremmer skabelsen af en dynamisk og innovativ økonomisk struktur;

15. påpeger, at prioriteringen af bevillinger i perioden 2007-2013 vil betyde, at 64 % af 
konvergensmidlerne og 80 % af konkurrencemidlerne vil blive rettet mod innovation, 
hvilket er 55 mia. euro mere end i den foregående periode;

16. kræver, at Lissabon-strategien udvides til også at omfatte den territoriale dimension, så det 
bliver muligt at tage hensyn til regionernes særlige karakteristika og samtidig fremme 
synergier på transeuropæisk plan og sammenslutninger af nyskabende aktiviteter;

17. anmoder Kommissionen om at evaluere prioriteringsordningen og dens indvirkning på de 
regionale skævheder samt kontrollere, om denne ordning, hvad angår fastlæggelsen af 
prioriterede områder, fremmer en alt for centraliseret tilgang ("top down approach");

Territorial samhørighed med henblik på en integreret tilgang

18. minder om, at samhørighedspolitikken har sin egen målsætning om territorial 
samhørighed, som rækker ud over Lissabon-strategien, og at den ikke som ved en streng 
prioritering kan tilgodese regioner, der allerede har en dynamisk udvikling;

19. understreger i denne forbindelse betydningen af partnerskaber og iværksættelse af 
virkeligt niveaudelte forvaltningssystemer, der inddrager de enkelte led lokalt, nationalt 
og på EU-plan i regionaludviklingsmålsætningernes udarbejdelse og iværksættelse 
("bottom up approach");

20. mener, at man især bør fremme politikker, der sikrer en regionaludvikling med flere 
centre, således at presset på hovedstæderne lettes, og der kan skabes sekundære poler;

21. mener, at man i højere grad bør sammenholde by- og landproblematikker; overvejer i 
denne forbindelse, om det er hensigtsmæssigt at sondre mellem samhørighed og udvikling 
af landdistrikterne - via ELFUL; glæder sig i øvrigt over, at bevillingerne til udvikling af 
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landdistrikterne kan forhøjes ved hjælp af den frivillige graduering;

22. advarer mod risikoen for en sektorinddeling af politikkerne, og tilskynder til udvikling af 
en integreret tilgang, hvor mulighederne for at skabe en synergieffekt mellem væsentlige 
områder såsom transport, landbrug, miljø og energi undersøges;

23. kræver, at de mål, der er opstillet i territorialdagsordenen og Leipzig-charteret, fører til 
vedtagelsen af et handlingsprogram og iværksættelsen af konkrete foranstaltninger, der 
kan sikre en bedre integration af den territoriale dimension i alle offentlige politikker på 
EU-plan og nationalt;

24. glæder sig over, at Kommissionen har meddelt, at den vil offentliggøre en ny grønbog om 
territorial samhørighed medio 2008, og mener, at den bør indeholde konkrete anvisninger 
på iværksættelsen af den integrerede tilgang;

25.  bemærker i denne forbindelse, at det ville være interessant at istandsætte et løbende 
samarbejde mellem Parlamentet via Regionaludviklingsudvalget og Regionsudvalget om 
regionalpolitikkens fremtid;

Nye territoriale udfordringer og EU-budgettet

26. mener, at EU fremover stadig oftere vil blive konfronteret med nye udfordringer med 
omfattende territoriale konsekvenser såsom befolkningens aldring, befolkningstilvækst i 
byerne, migration, energi- og klimaspørgsmål og tilpasning til de forandringer 
globaliseringen medfører;

27. mener, at den demografiske udvikling kan få væsentlige territoriale konsekvenser såsom 
affolkning af nogle områder sideløbende med befolkningstilvækst i byerne eller udvikling 
af bl.a. nærområdernes servicesektor i andre områder, hvilket bl.a. kan indebære en 
indsats til opretholdelse af forsyningspligtydelserne;

28. konstaterer, at klimaændringerne vil få forskellige konsekvenser, som vil kræve 
reaktioner, der er tilpasset de enkelte EU's regioners behov;

29. minder ligeledes om, hvor vigtigt det er at vedtage forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 
(KOM(2005)0108), som giver bedre forudsætninger for at klare de naturkatastrofer, der 
ofte rammer nogle regioner på grund af deres geografiske beliggenhed;

30. mener, at spørgsmålene vedrørende energiforsyning og stigende energipriser kan få 
væsentlige territoriale konsekvenser, især i de østeuropæiske lande på grund af deres 
afhængighed af energi eller i de mest afsidesliggende landdistrikter på grund af deres 
afhængighed af transportmidler, der er følsomme over for energipriserne;

31. mener, at opretholdelsen af strukturpolitikkerne efter 2013 er et passende svar på de nye 
udfordringer, og at den bør finde anvendelse på et differentieret grundlag inden for hele 
EU;

32. mener, at et beløb svarende til 0,35 % af EU's BNP ikke vil i tilstrækkelig grad kunne 
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finansiere denne politik, og kræver, at man i anledning af revisionen af de finansielle 
overslag afsætter de nødvendige budgetmidler til den indsats, der skal ydes i forhold til 
alle de udfordringer, EU står overfor på det territoriale område;

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

INDLEDNING

Samhørighed, som sigter på at begrænse økonomiske og sociale forskelle mellem europæiske 
regioner, er et af EU's grundlæggende mål. 

I de sidste 20 år har man med regionalpolitikken arbejdet på at opnå en harmonisk og 
bæredygtig udvikling af alle europæiske regioner. Det har været mere end 20 år med 
programmer og strukturtilpasninger for at opnå konvergens i stadig mere forskelligartede 
regioner og forbedre levevilkårene for alle EU-borgerne. 

Efter den sidste udvidelse, som har ændret EU's territoriale dimension gennemgribende, er det 
i høj grad nødvendigt at genoplive målet om territorial samhørighed, for at integrationen skal 
lykkes, men også for at finde en løsning på holdningskrisen i Europa og forsone borgerne med 
det europæiske projekt.

Parlamentet er derfor positivt indstillet over for denne første rapport om samhørighed siden 
udvidelsen i 2004 og 2007.

TVETYDIGT BILLEDE AF STATUS FOR KONVERGENSEN I EU-27

I henhold til oplysningerne i den fjerde rapport har man fra 2000-2006 målt visse gode 
resultater med hensyn til konvergens på nationalt niveau. De primære støttemodtagere i 
forbindelse med de europæiske samhørighedspolitiske programmer, nemlig Grækenland, 
Spanien, Irland og Portugal, har haft en imponerende vækstrate.

Siden 2000 er den største vækst registreret i lande, hvor BNP pr. indbygger var lavest udtrykt 
i købekraft, f.eks. i Grækenland eller Portugal, som havde en vækst på henholdsvis 2,8 % og 2 
% af deres BNP mellem 2000 og 2006. Og antallet af regioner med et BNP pr. indbygger på 
under 75 % af EU-gennemsnittet er faldet fra 78 til 70.

De nye medlemsstaters BNP pr. indbygger var som udgangspunkt meget lavt og trods 
dynamiske vækstrater oplever man flere problemer i disse medlemsstater end i de gamle 
medlemsstater. Hvis man antager, at væksten fortsætter med samme rate, er det derfor 
sandsynligt, at det vil tage mere end 15 år for Polen og Bulgarien at nå et BNP pr. indbygger 
på 75 % af EU-27-gennemsnittet.

Selv om tilnærmelsen mellem medlemsstaterne har været stigende de seneste år, er forskellene 
i udviklingen inden for medlemsstaterne blevet større. Stigningen i regionale og 
infraregionale forskelle viser sig på flere måder, f.eks. med hensyn til beskæftigelse, 
produktivitet, indtægter, uddannelsesniveau og innovationsevne.

Nogle af de mest udviklede regioner oplever nu meget lave eller endda negative vækstrater. 
Ikke desto mindre faldt produktiviteten mellem 1995 og 2004 i 29 regioner i Italien, Frankrig, 
Spanien og Tyskland, mens beskæftigelsen faldt i 16 regioner overvejende i Østtyskland, det 
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nordøstlige Frankrig og i det nordlige England. Disse regioner bør tilpasse sig presset fra den 
internationale handel ved at udvikle innovations- og højteknologiøkonomier. 

Disse regioner er ligeledes ofte mest berørt af de demografiske ændringer og særlig af 
befolkningens aldring. Affolkningen øger de økonomiske problemer, fordi den regionale 
købekraft bliver mindre, og det især er kvalificeret arbejdskraft, der flytter væk fra disse 
regioner. Samhørighedspolitikken skal tage denne store udfordring op for at bevare den 
demografiske og territoriale ligevægt i EU.

Rapporten indeholder også en interessant sammenligning med de primære internationale 
konkurrenter. Det fremgår, at de regionale forskelle målt i BNP pr. indbygger er meget mere 
markante i EU-27 end i USA eller Japan, da alle staterne i USA og 40 af de 47 japanske 
regioner har et BNP pr. indbygger, som er højere end gennemsnittet i EU. Dette kan delvis 
forklares med de særlige forhold i EU, hvor der på et begrænset område er en stor geografisk 
og kulturel mangfoldighed og særlige historiske forhold, som er forbundet med kontinentets 
deling efter to verdenskrige.  

I Kina udgør BNP pr. indbygger derimod knap en femtedel af EU-gennemsnittet og en 
ottendedel for Indiens vedkommende.

ORIENTERING AF FONDENE FOR 2007-2013 HEN IMOD LISSABON-STRATEGIEN

Det er i et EU, som er blevet udvidet til 27 medlemsstater, at den nye programmeringsperiode 
2007-2013 for strukturfondene officielt blev indledt den 1. januar 2007. Selv om 
budgetrammen stadig er den samme (308 mia. EUR for hele EU), nødvendiggør de nye 
medlemsstaters behov store investeringer, som betyder, at der i de gamle medlemsstater skal 
ske en omlægning af finansieringsprioriteterne med reducerede budgetter.

Ud over integrationsmålene indgår programmeringsperioden 2007-2013 i at fremme 
politikker for innovation og konkurrenceevne, idet EU har tilkendegivet, at det ønsker at 
indhente de andre stormagter (USA og Japan) og at afsætte 3 % af sit BNP til forskning og 
udvikling. 

Den fjerde rapport om samhørighed viser, at der er meget store forskelle, hvad angår 
investering i forskning og udvikling: Selv om 27 regioner investerer mere end målet fra 
Barcelona om at anvende mere end 3 % af deres BNP i forskning og udvikling, er udgifterne 
til forskning og udvikling i mere end 100 regioner ikke engang nået op på 1 %. Det fremgår 
ligeledes, at forsknings- og udviklingsaktiviteterne først og fremmest er koncentreret i 
hovedstæderne, men at visse regioner med gode økonomiske resultater uden større byområder 
har vist, at en høj investerings- og beskæftigelsesrate for forskning og udvikling ikke 
nødvendigvis er afhængig af en større koncentration af befolkningen i byer.

Inden for rammerne af den reviderede Lissabon-strategi er der derfor blevet indført et 
øremærkningssystem for at prioritere lån til udgifter forbundet med denne fremgangsmåde.
På grundlag af allerede modtagne operationelle programmer anføres det i rapporten, at i 
gennemsnit 64 % af ressourcerne til konvergensmålet og 80 % under målet om 
konkurrenceevne vil blive tildelt investeringer relateret til udgifter i forbindelse med 
Lissabon-strategien, hvilket svarer til ca. 210 mia. EUR, dvs. 55 mia. EUR mere end i den 
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foregående periode.

Samhørighedspolitikken virker uden tvivl som en katalysator på konkurrenceevnen og 
væksten i et område, særlig med udviklingen af offentlig-private partnerskaber, territoriale 
synergier for beskæftigelsen samt innovation og forskning, hvor små og mellemstore 
virksomheder med lethed kan samarbejde med universiteter og lokale udviklingsstrukturer. 

Men hvis samhørighedspolitikken skal være et bidrag til finansiering af innovation og 
forskning som led i Lissabon-strategien, er en fleksibel tilgang til prioritering af fonde 
nødvendig for at sikre en afbalanceret udvikling af regionerne. Hvis samhørighedspolitikken 
imidlertid betragtes som et instrument til finansiering af Lissabon-strategien, bliver det ikke 
muligt at nå målene med samhørighedspolitikken eller målene i Lissabon-strategien. 
Samhørighedspolitikken kan ikke betragtes som et instrument til at nå mål på andre politiske 
områder, det er en fællesskabspolitik med stor europæisk merværdi, som har sin egen 
eksistensberettigelse, nemlig samhørighed. 

I betragtning af de dårlige resultater, der blev understreget ved midtvejsrevisionen, men også 
fordi den er stærkt begrænset af EU-budgettet i et EU med 27 medlemsstater, er det primære 
formål med samhørighedspolitikken ikke, at EU skal være den mest konkurrencedygtige 
videnøkonomi i verden. 

Det er en af grundene til, at strukturpolitikkerne ikke må blive placeret i et snævert perspektiv 
og være temaopdelt, men at de skal indgå i en tilgang, som er integreret med de andre EU-
politikker og med medlemsstaternes offentlige politikker. 

Vedtagelsen af den territoriale dagsorden og Leipzig-chartret på ministermødet i Leipzig den 
24. og 25. maj 2007 er et vigtigt skridt til fremme af en integreret tilgang. Målene herfor bør 
resultere i vedtagelse af et konkret handlingsprogram med henblik på en bedre integration af 
den territoriale dimension i alle de offentlige og nationale politikker samt i EU-politikkerne.

FASTHOLDELSE AF KURSEN FOR DEN TERRITORIALE SAMHØRIGHED

Samhørighedspolitikken skal fokusere på det grundlæggende mål om territorial samhørighed 
og må ikke (som en streng prioritering af lån medfører) være koncentreret om de regioner, 
hvor der er størst potentiale for en stigning i produktivitet og beskæftigelse, idet man således 
risikerer at marginalisere regioner med begrænset vækstpotentiale, og som heller ikke er 
støtteberettigede under konvergensmålet.

I den fjerde rapport gøres der status over den territoriale samhørighed i EU-27, og det 
konstateres, at der er en stor koncentration af den økonomiske aktivitet i hovedstæderne. 
Således stod hovedstadsområderne i 2004 i gennemsnit for 32 % af BNP i deres land, selv om 
de udgjorde 22 % af befolkningen. Dette fænomen er mest udtalt og i stærkest udvikling i de 
nye medlemsstater.

I rapporten analyseres den territoriale udvikling på lokalt plan, hvor den stigende urbanisering 
vender op og ned på den demografiske ligevægt, samtidig med at forstadsdannelsen er den 
dominerende tendens i de europæiske byer, og der sker en affolkning af landområderne. Hvis 
man ikke ændrer de offentlige politikker, vil disse regionale forskelle blive øget i fremtiden.
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Undersøgelsen fra Observationscenteret for EU's Fysiske og Funktionelle Udvikling 
(ORATE) om "Regionernes udvikling"1 er meget relevant i den forbindelse. Med 
undersøgelsen kan man sammenligne to scenarier for territorial udvikling på lang sigt. Det 
ene scenarium er udelukkende målrettet mod konkurrenceevnen. Det vil medføre en større 
økonomisk vækst, samt at der opstår nye teknologier, men det indebærer større miljømæssige 
og sociale udgifter, som på lang sigt kan resultere i økonomisk og socialt utilfredsstillende 
resultater.

På den anden side viser et scenarium målrettet mod samhørighed en mere uklar model, hvad 
angår hovedstadsområders tiltrækningskraft og polariseringen omkring dem. Der kan opstå en 
række integrationsområder med gode økonomiske resultater både centralt i Europa og i mere 
eller mindre perifere områder. 

I denne model med polycentrisk udvikling er der ganske vist en svagere økonomisk vækst end 
i det første scenarium, men den er bedre fordelt geografisk, og man undgår således en 
polarisering i et begrænset område af befolkningskonflikter og socialt og miljømæssigt pres. 

Derfor er det vigtigt at målrette udgifterne endnu mere effektivt mod projekter, i hvilke alle 
regioners tiltrækningskraft struktureres. Man må ikke glemme, at en af Europas store fordel, 
hvad angår konkurrenceevne, er dets mangfoldighed.

Dette skal indgå i en afbalanceret og bæredygtig udvikling, i hvilken der tages hensyn til de 
regionale behov, som skal fastsættes hensigtsmæssigt. EU's regionalpolitik skal derfor 
gennemføres i tæt partnerskab med de regionale aktører, og den skal være koordineret med de 
andre nationale og europæiske politikker. Det bør derfor undersøges, om den struktur, 
Kommissionen har etableret, og som er Fællesskabets strategiske retningslinjer, den nationale 
strategiske referenceramme og operationelle programmer, er den bedste måde at etablere et 
egentligt forvaltningssystem med flere niveauer og en passende fastlæggelse af regionale 
behov.

NYE REGIONALE UDFORDRINGER OG EU-BUDGETTET

I den fjerde rapport anføres det, at de regionale og interregionale forskelle er betydeligt mere 
udtalte i EU end i USA og Japan. Selv om den næsten samtidige optagelse af 12 nye 
medlemsstater har forstyrret statistikkerne lidt, er der alligevel kolossale regionale 
udfordringer, der skal tages op, hvad enten det drejer sig om økonomisk og teknologisk 
udvikling, tilgængelighed eller livskvalitet. 

Hertil kommer nye udfordringer, som vil blive forstærket i de kommende år. Det kan være 
koncentration af befolkningen i byer, som medfører problemer med trafikpropper og 
sociokulturel integration i byerne, demografiske ændringer, som især giver sig udslag i 
aldring af befolkningen, folkevandringer, den fortsatte globalisering og den øgede 
efterspørgsel efter landbrugsprodukter, klimaændringer, der afspejles i en større sårbarhed 
over for naturkatastrofer på visse områder og de stigende energipriser.

                                               
1 "Regionernes udvikling i 2030. Territoriale scenarier for Europa", ESPON 2006.



PE396.678v01-00 12/13 PR\691793DA.doc

DA

Disse nye udfordringer tilfører den territoriale udvikling en ny dimension, hvilket gør det 
nødvendigt at bibeholde strukturpolitikkerne efter 2013. Det er derfor nødvendigt ikke 
udelukkende at fokusere på de nye medlemsstater, da disse udfordringer også er meget vigtige 
for EU-15, og de betyder, at der skal anvendes en bredere tilgang end i Lissabon-strategien. 

Endvidere viser konklusionerne i den fjerde rapport om de fremtidige udfordringer for 
samhørighedspolitikken, at det er af afgørende betydning at udarbejde nye indikatorer ud over 
BNP pr. indbygger, som bedre gengiver den territoriale virkelighed i den enkelte region og 
graden af samhørighed i området.

Det vigtigt, at disse nye udfordringer integreres i strukturpolitikkerne, og at de tildeles de 
nødvendige ressourcer, da graden af territorial samhørighed i stigende grad afhænger af den 
territoriale virkning heraf, og på hvilken måde de kommer til at indgå i de offentlige 
politikker. 

Det er interessant at se den fornyede og stigende interesse, som f.eks. Kina og Rusland viser 
for EU's samhørighedspolitik som en måde at sikre en afbalanceret regional udvikling.

Denne udgør for tiden ca. en tredjedel af EU's budgetudgifter og bliver i 2008 den vigtigste 
post i budgetudgifterne. 

Trods udvidelsen og nye territoriale udfordringer falder midlerne imidlertid i forhold til EU's 
BNP. I henhold til Kommissionens overslag vil udgifterne til samhørighed i 2013 kun udgøre 
0,35 % af BNP, hvilket svarer til niveauet i begyndelsen af 1990'erne.

Som bekendt forsøger visse medlemsstater at renationalisere samhørighedspolitikken, idet de 
er tilbøjelige til at anlægge en rent regnskabsmæssig tilgang til fællesskabspolitikkerne. Som 
det fremgår af den fjerde rapport om samhørighed er strukturprogrammers merværdi dog 
andet og mere end tal.

Når man gør status over, hvor sundt EU's budget er i 2008-2009, skal samhørighedspolitikken 
først og fremmest ses ud fra dens bidrag til den europæiske integration og ikke blot som et 
omfordelingsinstrument. Hvis dette ikke sker, risikerer man at sætte selve den europæiske 
integrationsproces på spil.

I den forbindelse glæder ordføreren sig over vedtagelsen i maj af den territoriale dagsorden, 
som er en nødvendig køreplan, der gør det muligt for Rådet og det enkelte EU-formandskab at 
sætte fokus på den politiske prioritering af territorial samhørighed.

KONKLUSION

I fremtiden og især efter 2013 vil EU have behov for en permanent og dynamisk 
regionalpolitik med det formål at 

 sikre en vellykket tilpasning hos de nye medlemsstater
men også garantere den territoriale ligevægt i hele Europa

 sikre en effektiv ledsagelse af Lissabon-strategien (og Göteborg-strategien)
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men også danne modvægt til en overdreven "lissabonisering", som vil kunne skabe 
nye skævheder

 understøtte sektorbestemte politikker
men først og fremmest sikre en integreret tilgang til EU's politikker

 sikre borgerens opbakning om EU
og forebygge eller bidrage til afhjælpning af kriser

 afhjælpe de tungeste strukturelt betingede handicap i EU (fjernområder, øer, 
bjergområder, regionerne i det nordligste Europa osv.)
samt tage nye store udfordringer op, især vedrørende klima, energi og bæredygtig 
udvikling, demografi og byudvikling

 fremme en forvaltning på flere niveauer af regionernes Europa
og udvikle det interregionale og transnationale samarbejde såvel som samarbejdet på 
tværs af grænserne og gøre den territoriale samhørighed til et prioriteret EU-mål.
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