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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning (2007/2148(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning 
(KOM(2007)0273) (”fjärde rapporten”),

– med beaktande av artiklarna 158 och 159 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av den territoriella agendan och den europeiska stadgan från Leipzig samt 
förslaget till handlingsprogram för genomförande av den territoriella agendan,

– med beaktanden av undersökningen från Observationsorganet i samverkan för europeisk 
regional utvecklingsplanering (ESPON) om territoriets framtid och territoriella scenarier 
för Europa (”Territorial futures. Spatial scenarios for Europe”) och Europaparlamentets 
studie ”Regionala skillnader och sammanhållning: Strategier inför framtiden”,

– med beaktande av yttrandena från Regionkommittén (COTER-IV-011) och från 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (ECO/209) om fjärde rapporten om 
ekonomisk och social sammanhållning,

– med beaktande av artikel 45 och artikel 112.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
fiskeriutskottet (A6-..../2007), och av följande skäl:

A. En generell europeisk sammanhållningspolitik har blivit nödvändig på grund av ihållande 
och betydande skillnader inom olika regioner, en situation som förvärrats av den 
utvidgning av EU som nyligen skett.

B. Det finns en påtaglig koppling mellan den tilltagande euroskepticismen och ökningen av 
de territoriella skillnaderna. Detta visar behovet av en ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning för att stärka EU:s legitimitet, vilket kräver en regionalpolitik som är 
synlig på plats.

C. Sammanhållningspolitiken ger ett mervärde, särskilt för tillväxten och sysselsättningen i 
regioner med långsam utveckling. Den bidrar även till förbättrade administrativa 
förutsättningar och en decentraliserad förvaltning. Därför bör man förkasta alla försök till 
åternationalisering av denna politik.

D. I det nya institutionella fördraget, som antogs av stats- och regeringscheferna 
den 18 oktober 2007, bekräftas att territoriell sammanhållning är ett av unionens 
grundläggande mål.
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E. Sammanhållningspolitikens budget är otillräcklig för att möta de nya framtida territoriella 
utmaningarna, såsom demografiska förändringar, växande städer, migrationsströmmar, 
globaliseringsanpassning, klimatförändringar och energiförsörjning.

Varierande resultat när det gäller sammanhållningen i ett EU med 27 medlemsstater

1. Europaparlamentet välkomnar denna rapport som är mer detaljerad än de föregående. 
Den innehåller flera olika indikatorer och ger nyttig jämförande information om EU och 
andra länder som Förenta staterna, Japan, Kina och Indien.

2. Europaparlamentet beklagar emellertid bristen på återkoppling, som skulle göra det 
möjligt att bättre uppskatta tillväxtens och konvergensens varaktighet. Parlamentet 
efterlyser därför en bättre uppsättning statistiska verktyg som möjliggör en bättre mätning 
av graden av sammanhållning på plats. I detta syfte är det nödvändigt att stärka ESPON:s 
resurser.

3. Europaparlamentet ser positivt på det faktum att de gamla sammanhållningsländerna 
Grekland, Spanien, Portugal och Irland har upplevt en betydande återhämtning och 
faktiskt har uppvisat en imponerande tillväxttakt under perioden 2000–2006.

4. Europaparlamentet gläds över den höga tillväxttakt som uppmätts i de nya 
medlemsstaterna men konstaterar att deras ekonomiska konvergens endast kan bedömas 
på medellång eller lång sikt.

5. Europaparlamentet är bekymrat över att konvergensen mellan länderna kan dölja en 
fördjupning av de regionala klyftorna. Dessa ökande skillnader mellan och inom regioner 
kommer till uttryck på flera olika sätt, i termer av sysselsättning, produktivitet, inkomster, 
utbildningsnivå eller innovationsförmåga.

6. Europaparlamentet understryker till exempel att regionernas konkurrenskraft i stor 
utsträckning beror på produktiviteten och arbetskraftens kvalifikationsnivå, faktorer som 
varierar tydligare mellan regioner än mellan medlemsstater.

7. Europaparlamentet konstaterar i detta avseende att vissa utvecklade regioner börjar samla 
på sig flera olika ekonomiska problem, såsom svag tillväxttakt, minskad produktivitet och 
sysselsättning samt en åldrande befolkning.

8. Europaparlamentet konstaterar att, samtidigt som en hög tillväxttakt har möjliggjort för 
Irland att uppnå full sysselsättning och EU:s näst högsta BNP per capita, hotas en 
invånare av fem av fattigdom, vilket ger upphov till frågor om utvecklingens hållbarhet 
och anställningarnas kvalitet.

9. Europaparlamentet framhåller en svag konvergens när det gäller utbildningsnivå och en 
verklig utbildningsklyfta mellan EU och Förenta staterna, där 29 procent av befolkningen 
mellan 25 och 64 år har en högskoleexamen jämfört med knappt 16 procent i EU. 
Parlamentet noterar emellertid att andelen utexaminerade kvinnor från högre utbildning 
ökar snabbare än bland männen.
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10. Europaparlamentet betonar polariseringseffekten i huvudstadsregionerna – ett fenomen 
som är särskilt uppenbart i de nya medlemsstaterna. Dessa regioner har genererat i 
genomsnitt 32 procent av BNP i sina länder, samtidigt som de utgör 22 procent av 
befolkningen. Denna polarisering för samtidigt med sig stora skillnader i 
arbetslöshetsnivån i innerstäderna.

11. Europaparlamentet konstaterar att denna accelererande urbanisering skapar demografisk, 
ekonomisk, social och miljömässig obalans på ett begränsat utrymme och har effekter 
som förortsbildning och avfolkning av landsbygden.

12. Europaparlamentet understryker de regionala skillnaderna i tillgänglighet och förbindelse 
mellan centrum och ytterområden. Detta orsakas av en brist på investeringar i 
transportväsendet och bristande diversifiering av förbindelsemöjligheterna.

Regionalpolitiken och Lissabonstrategin

13. Europaparlamentet framhåller de enorma skillnaderna i de anslag som investeras i 
forskning och utveckling och konstaterar stora regionala skillnader i innovation, som i 
den fjärde rapporten har mätts enligt en relevant indikator för regionala prestationer inom 
innovationsområdet.

14. Europaparlamentet delar kommissionens ståndpunkt om sammanhållningspolitikens 
hävstångseffekt för Lissabonstrategin, genom att de offentliga investeringarna inriktas på 
projekt som främjar uppkomsten av en dynamisk, innovationsfrämjande ekonomisk 
struktur.

15. Europaparlamentet konstaterar att systemet med öronmärkning av stödet för 
perioden 2007–2013 kommer att innebära att 64 procent av medlen för konvergens och 
80 procent av medlen för konkurrenskraft anslås till innovationskostnader, det vill säga 
55 miljarder euro mer än under den föregående perioden.

16. Europaparlamentet kräver att Lissabonstrategin utvidgas så att den innefattar den 
territoriella dimensionen och på så sätt möjliggör ett hänsynstagande till de olika 
regionernas egenskaper, samtidigt som man uppmuntrar paneuropeisk samverkan och 
skapandet av sammanslutningar för innovationsåtgärder.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera systemet med öronmärkning 
och dess effekt på utvecklingen av de regionala skillnaderna samt att undersöka om detta 
system inte främjar en alltför centraliserad strategi (”top down approach”) när 
prioriteringarna fastställs.

Den territoriella sammanhållningen – för en integrerad strategi

18. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken innefattar ett mål för 
territoriell sammanhållning som går utöver Lissabonstrategin och inte kan gynna de redan 
dynamiska regionerna, vilket en strikt öronmärkning av anslagen skulle göra.
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19. Europaparlamentet understryker i linje med detta vikten av partnerskap och 
genomförande av en verklig styrning på flera nivåer, som knyter varje lokal och nationell 
nivå samt gemenskapsnivå till fastställande och genomförande av de regionala 
utvecklingsmålen (”bottom up approach”).

20. Europaparlamentet föreslår att man prioriterar en politik som främjar en verklig 
polycentrisk utveckling av territorierna, på så sätt att man minskar pressen på 
huvudstäderna och främjar uppkomsten av sekundära centrum.

21. Europaparlamentet rekommenderar att man gör en bättre koppling mellan problemen i 
tätorterna och på landsbygden. Parlamentet frågar sig därför hur relevant en strategi är 
som är avskild från sammanhållningen och landsbygdsutvecklingen – via 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Parlamentet uppskattar 
för övrigt att de anslag som är avsedda för landsbygdsutveckling kan ökas genom frivillig 
modulering.

22. Europaparlamentet varnar för faran med sektorsindelning av politiken och uppmuntrar 
utvecklandet av en integrerad strategi som identifierar vilken samverkan som kan uppnås 
mellan viktiga områden såsom transport, jordbruk, miljö och energi.

23. Europaparlamentet kräver att målen i den territoriella agendan och stadgan från Leipzig 
omsätts genom att man antar ett program för åtgärder och konkret genomförande för att 
bättre kunna integrera den territoriella dimensionen inom all offentlig och nationell 
politik och gemenskapspolitik.

24. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en kommande grönbok 
om den territoriella sammanhållningen i mitten av 2008 och önskar att den ska innehålla 
konkreta steg för genomförandet av den integrerade strategin.

25. Europaparlamentet noterar i detta avseende intresset för ett fortlöpande samarbete mellan 
parlamentet, genom dess utskott för regional utveckling, och Regionkommittén, när det 
gäller regionalpolitikens framtid.

Nya territoriella utmaningar och EU:s budget

26. Europaparlamentet bedömer att EU i framtiden alltmer kommer att ställas inför nya 
utmaningar som har en stark territoriell inverkan, såsom en åldrande befolkning, växande 
städer, migrationsströmmar, energifrågan och klimatfrågan samt anpassning till 
förändringarna i samband med globaliseringen.

27. Europaparlamentet anser att den demografiska utvecklingen kan ha en stor territoriell 
inverkan, till exempel avfolkning av vissa områden och som följd av detta växande städer 
eller utveckling av den lokala ekonomin i andra, vilket kräver en insats för att bibehålla 
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse.

28. Europaparlamentet konstaterar att klimatförändringen kommer att ha olika återverkningar 
som kommer att kräva olika reaktioner för olika regioner inom EU.
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29. Europaparlamentet påminner också om vikten av att anta förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond (KOM(2005)0108), eftersom denna fond är bättre anpassad för att möta 
naturkatastrofer som ofta är förödande i vissa regioner på grund av deras geografiska 
läge.

30. Europaparlamentet bedömer att frågorna om energiförsörjning och ökning av energipriset 
kan ha en betydande inverkan på territoriernas fysiska omgivning, särskilt i de 
östeuropeiska ländernas regioner som är starkt energiberoende, samt i landsbygdsregioner 
och de mest avlägsna regionerna, som på grund av sitt beroende av transporter är känsliga 
för energikostnaden.

31. Europaparlamentet bedömer att bibehållandet av strukturpolitiken efter 2013 är ett 
lämpligt svar på dessa nya utmaningar och att strukturpolitiken bör tillämpas på ett 
differentierat sätt inom hela EU:s territorium.

32. Europaparlamentet anser att beloppet 0,35 procent av EU:s BNP inte kommer att vara 
tillräckligt för att finansiera denna politik. Parlamentet önskar att översynen av 
budgetplanen blir ett tillfälle att fastställa de budgetmedel som är nödvändiga för att möta 
EU:s samtliga territoriella utmaningar.

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

INLEDNING

Sammanhållningen, som syftar till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan 
EU:s regioner, är ett av EU:s grundläggande mål.

Sedan mer än 20 år har man inom regionalpolitiken arbetat för en harmonisk och hållbar 
utveckling för hela EU:s territorium. Det har varit över tjugo år av program och 
strukturanpassningar för att få regioner, som ständigt blir alltmer olika, att konvergera, och för 
att förbättra livsvillkoren för alla EU-medborgare.

Till följd av den senaste utvidgningen som i grunden har förändrat EU:s territoriella 
dimension är det mer än nödvändigt att återuppliva målet om territoriell sammanhållning för 
att lyckas med integrationen, men också för att bemöta den meningskris som genomkorsar 
Europa och försona medborgarna med det europeiska projektet.

Parlamentet välkomnar därför denna första rapport om sammanhållningen sedan 
utvidgningarna 2004 och 2007.

BLANDAT BOKSLUT ÖVER KONVERGENSLÄGET I EU-27

Enligt informationen i den fjärde rapporten kan man under perioden 2000–2006 konstatera 
tydliga framsteg för konvergensen på nationell nivå. Sammanhållningens främsta 
förmånstagare, Grekland, Spanien, Irland och Portugal, har faktiskt uppvisat en imponerande 
tillväxttakt.

Sedan 2000 har den högsta tillväxten iakttagits i de länder där BNP per invånare var lägst i 
termer av köpkraft, som i Grekland eller i Portugal, med en tillväxt på 2,8 respektive 
2 procent av ländernas BNP mellan 2000 och 2006. Dessutom har antalet regioner med en 
BNP per invånare som är lägre än 75 procent av genomsnittet inom EU sjunkit från 78 till 70.

De nya medlemsstaterna utgick från mycket låga nivåer på BNP per invånare, och trots 
dynamiska tillväxttakter observerar man där större svårigheter än i de gamla medlemsstaterna. 
Utifrån den aktuella tillväxttakten verkar det som att Polen, och även Bulgarien och 
Rumänien kommer att behöva mer än 15 år innan de kommer upp till en BNP per invånare på 
75 procent av genomsnittet i EU-27.

Om närmandet mellan medlemsstaterna förvisso har gjort framsteg de senaste åren, har 
utvecklingsklyftorna inom medlemsstaterna vidgats. Utvidgningen av de regionala och 
inomregionala skillnaderna kan konstateras på flera olika sätt, vare sig det gäller 
sysselsättning, produktivitet, inkomster, utbildningsnivå eller innovationsförmåga.

Vissa av de mest utvecklade regionerna börjar till och med uppvisa en mycket svag 
tillväxttakt eller en negativ tillväxt. Man konstaterar att produktiviteten mellan 1995 och 2004 
sjönk i 29 regioner i Italien, Frankrike, Spanien och Tyskland, samtidigt som sysselsättningen 
minskade i 16 regioner, särskilt i östra Tyskland, nordöstra Frankrike och norra England. 
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Dessa regioner behöver anpassa sig till trycket från den globala handeln och utveckla 
ekonomier som präglas av innovation och högteknologi.

Ofta är dessa regioner också de som är mest drabbade av demografiska förändringar och 
särskilt av en åldrande befolkning. Avfolkningen accentuerar de ekonomiska problemen, 
eftersom den regionala köpkraften minskar och det framför allt är den kvalificerade 
arbetskraften som flyttar ut från dessa regioner. Sammanhållningspolitiken måste ta itu med 
detta viktiga problem för att kunna bevara en demografisk och territoriell jämvikt inom EU.

I rapporten görs också en intressant jämförelse med de viktigaste globala konkurrenterna. Det 
förefaller som att de regionala klyftorna, mätta i BNP per invånare, är mycket tydligare inom 
EU-27 än i Förenta staterna eller i Japan. Alla stater i USA och 40 av 47 regioner i Japan har 
en BNP per invånare som är högre än genomsnittet i EU. Detta förklaras delvis genom den 
särskilda karaktären hos EU:s område som på en begränsad yta koncentrerar en stor 
geografisk och kulturell mångfald och en särskild historisk karaktär knuten till splittringen av 
kontinenten till följd av de två världskrigen. I Kina däremot uppgår BNP per invånare till 
knappt en femtedel av genomsnittet inom EU. Motsvarande siffra för Indien är en åttondel.

ÖRONMÄRKNING AV MEDEL 2007–2013 FÖR LISSABONSTRATEGIN

Det är i ett utvidgat EU med 27 medlemsstater som den nya planeringen för 2007–2013 för 
strukturfonderna officiellt lanserades den 1 januari 2007. Även om budgetramen fortfarande 
är stor (308 miljarder euro för hela unionen), kräver de nya medlemsstaternas behov 
betydande investeringar vilket förutsätter en omorientering av finansieringsprioriteringarna 
med minskade budgetar i de gamla medlemsstaterna.

Utöver integrationsmålen inriktas planeringen 2007–2013 tydligt mot främjandet av 
innovationspolitik och konkurrenspolitik eftersom EU har klargjort sin önskan att hämta in de 
andra stormakternas (Förenta staterna och Japan) försprång och att ägna 3 procent av sin BNP 
åt forskning och utveckling.

Den fjärde sammanhållningsrapporten visar att det finns enorma klyftor mellan investeringar i 
forskning och utveckling. Även om 27 regioner överskrider Barcelonamålet att spendera mer 
än 3 procent av sin BNP på forskning och utveckling, uppgår i fler än 100 regioner utgifterna 
för forskning och utveckling inte ens till 1 procent. Man bör också notera att forsknings- och 
utvecklingsverksamheten framför allt koncentreras till storstäderna, men att vissa 
högpresterande regioner utan större tätorter visar att höga investerings- och 
sysselsättningssiffror inom forskning och utveckling inte nödvändigtvis hänger ihop med en 
stor befolkningskoncentration i stadsmiljöer.

Inom ramen för den reviderade Lissabonstrategin har ett system med öronmärkning införts för 
att märka anslag för utgifter förknippade med denna strategi. På grundval av operativa 
program som redan godkänts, visar rapporten att i genomsnitt 64 procent av de resurser som 
avsatts för konvergensmålet och 80 procent när det gäller konkurrenskraft kommer att anslås 
till investeringar som öronmärkts för utgifterna inom ramen för Lissabonstrategin, vilket 
motsvarar omkring 210 miljarder euro, dvs. 55 miljarder euro mer än för föregående period.
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Det råder inget tvivel om att sammanhållningspolitiken för med sig en verklig hävstångseffekt 
för ett områdes konkurrenskraft och tillväxt, med bland annat utveckling av offentlig-privata 
partnerskap, territoriell samverkan för sysselsättning, innovation och forskning, där små och 
medelstora företag lätt kan samarbeta med universitet och lokala utvecklingsstrukturer.

Men om sammanhållningspolitiken ska bidra till finansieringen av innovation och forskning 
inom ramen för Lissabonstrategin är en smidig strategi nödvändig för öronmärkning av medel
för att säkra en balanserad territoriell utveckling. Om man betraktade 
sammanhållningspolitiken som ett finansiellt instrument för Lissabonstrategin skulle man inte 
kunna uppnå målen för vare sig sammanhållningspolitiken eller Lissabonstrategin. 
Sammanhållningspolitiken kan inte ses som enbart ett verktyg för att uppnå mål för annan 
sektorspolitik, det är en gemenskapspolitik med stort europeiskt mervärde som har sitt eget 
existensberättigande, dvs. sammanhållningen.

Inför de svaga resultat som belysts i undersökningen efter halva tiden men också eftersom den 
är kraftigt begränsad av EU:s budget i ett Europa med 27 medlemsstater, har 
sammanhållningspolitiken inte som främsta mål att ge EU världens mest konkurrenskraftiga 
kunskapsbaserade ekonomi.

Detta är en av anledningarna till att strukturpolitiken inte får placeras i ett isolerat och 
tematiskt perspektiv, utan att den bör ingå i en integrerad strategi med den övriga 
EU-politiken och med medlemsstaternas offentliga politik.

Antagandet av den territoriella agendan och stadgan från Leipzig vid ministermötet i Leipzig 
den 24–25 maj 2007 är ett viktigt steg för att främja den integrerade strategin. Det är önskvärt 
att målsättningarna i dessa dokument leder till antagande av ett konkret handlingsprogram för 
att bättre integrera den territoriella dimensionen i all offentlig politik, gemensam eller 
nationell.

ATT HÅLLA KURSEN FÖR DEN TERRITORIELLA SAMMANHÅLLNINGEN

Sammanhållningspolitiken måste koncentreras på det grundläggande målet territoriell 
sammanhållning och kan inte inriktas på de regioner där förutsättningarna för en ökning av 
produktiviteten och sysselsättningen är störst (vilket en strikt öronmärkning av stödet skulle 
medföra). I sådana fall skulle man riskera att marginalisera regioner med begränsad 
tillväxtpotential, men som inte heller kan komma ifråga för konvergensmålet.

Den fjärde rapporten framhåller den territoriella sammanhållningen i EU-27 och konstaterar 
en kraftig koncentration av den ekonomiska aktiviteten till huvudstäderna. År 2004 
genererade huvudstadsregionerna i genomsnitt 32 procent av sina länders BNP, samtidigt som 
de utgör 22 procent av befolkningen. Detta fenomen är mest påtagligt och uppvisar den 
kraftigaste utvecklingen i de nya medlemsstaterna.

I rapporten analyseras den territoriella utvecklingen på ett lokalt plan, där den accelererande 
urbaniseringen kullkastar den demografiska jämvikten, med en stark tendens mot 
förortsbildning i de europeiska städerna och avfolkning av landsbygden. Om den offentliga 
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politiken förblir oförändrad kommer dessa territoriella skillnader att öka ytterligare i 
framtiden.

Undersökningen från ESPON om territoriets framtid 1 är mycket relevant i detta avseende. 
Den gör det möjligt att jämföra två utvecklingsscenarier för territoriet på lång sikt. Ett 
scenario inriktat endast på konkurrenskraft skulle generera en kraftigare ekonomisk tillväxt 
och framväxten av ny teknik, men det skulle medföra högre miljömässiga och sociala 
kostnader som på lång sikt skulle kunna leda till ekonomiska och sociala misslyckanden.

Ett scenario inriktat på sammanhållning låter tvärtemot en mer diffus modell framträda när det 
gäller förutsättningarna för attraktion och polarisering av storstadsområdena. Flera effektiva 
integrationsområden kan växa fram likaväl i EU:s centrum som i områden som är mer eller 
mindre perifera. 

Denna polycentriska utvecklingsmodell åtföljs förvisso av en svagare ekonomisk tillväxt 
jämfört med det första scenariot, men tillväxten är bättre fördelad geografiskt. På så sätt 
undviker man en polarisering, inom ett begränsat område, av konflikter inom befolkningen 
och sociala och miljömässiga påfrestningar.

Därför är det viktigt att ännu effektivare rikta in utgifterna mot projekt som strukturerar alla 
territoriers attraktionskraft. Man bör inte glömma att en stor fördel för Europa, när det gäller 
konkurrenskraft, ligger i dess mångfald.

En balanserad och hållbar utveckling som tar hänsyn till vederbörligen identifierade 
territoriella behov kan inte bortse från detta. Unionens regionalpolitik måste alltså föras i nära 
partnerskap med de regionala aktörerna, och i samverkan med den övriga nationella och 
europeiska politiken. I detta avseende är det lämpligt att undersöka om den struktur som 
inrättats av kommissionen, i form av gemenskapens strategiska riktlinjer, nationella 
strategiska referensramar och operativa program, utgör det bästa sättet att uppnå en verklig 
styrning på flera plan och en korrekt identifiering av de territoriella behoven.

NYA TERRITORIELLA UTMANINGAR OCH EU:S BUDGET

Det framgår i den fjärde rapporten att de regionala och interregionala skillnaderna är avgjort 
mer framträdande inom EU än i Förenta staterna eller i Japan. Även om den nästan samtidiga 
anslutningen av 12 nya medlemsstater i viss utsträckning har rört om i statistiken så framstår 
de territoriella utmaningar man måste ta itu med som omfattande, vare sig det gäller 
ekonomisk och teknisk utveckling, tillgänglighet eller livskvalitet.

Till detta kommer nya insatser som kommer att förstärkas under de kommande åren. Det 
handlar om ökad tätbebyggelse som skapar trafikstörningar och frågor om sociokulturell 
integration i städerna, demografiska förändringar som framför allt tar sig uttryck i en åldrande 
befolkning, migrationsströmmar, en fortsatt globalisering och en ökning av efterfrågan på 
jordbruksprodukter, klimatförändringar som yttrar sig i en ökad utsatthet för naturkatastrofer i 
vissa områden, och en ökning av energipriset.

                                               
1 ”Territorial futures 2030. Spatial scenarios for Europe”, ESPON 2006.
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Dessa nya utmaningar tillför en ny dimension till den territoriella utvecklingen och gör det 
oundgängligt att upprätthålla strukturpolitiken efter 2013. Det är därför nödvändigt att inte 
enbart fokusera på nya medlemsstater eftersom dessa utmaningar också är mycket viktiga för 
de gamla medlemsstaterna och förutsätter ett tillvägagångssätt som är bredare än det som 
Lissabonstrategin erbjuder.

Dessutom bevisar slutsatserna i den fjärde rapporten om de framtida utmaningarna för 
sammanhållningspolitiken att det är nödvändigt att utarbeta nya indikatorer, utöver BNP per 
invånare, som bättre kan beskriva den territoriella situationen i varje region och den grad av 
sammanhållning som redan finns inom området.

Det är nödvändigt att strukturpolitiken integrerar dessa nya frågor och ger dem de nödvändiga 
resurserna, eftersom graden av territoriell sammanhållning alltmer beror på de territoriella 
effekter som blir en följd av dessa insatser och på det sätt på vilket de kommer att tas i 
beaktande av den offentliga politiken.

Det är intressant att notera den nya och växande uppmärksamhet som länder som Kina och 
Ryssland ägnar EU:s sammanhållningspolitik som medel att säkra en balanserad regional 
utveckling.

Denna utgör för närvarande omkring en tredjedel av EU:s budget och år 2008 kommer den att 
bli den största posten bland budgetutgifterna.

Trots utvidgningen och nya territoriella utmaningar, minskar dock medlens belopp i relation 
till EU:s BNP. Enligt kommissionens bedömningar skulle de utgifter som är knutna till 
sammanhållningen år 2013 endast utgöra 0,35 procent av BNP, vilket skulle motsvara nivån i 
början av 1990-talet.

Det är känt att man inom sammanhållningspolitiken är utsatt för frestelsen att 
åternationalisera, något som vissa medlemsstater visar en särskild mottaglighet för, vilket 
framför allt beror på ett räkenskapsmässigt synsätt på gemenskapspolitiken. Den 
fjärde rapporten om sammanhållningen visar dock att strukturprogrammens mervärde är 
högre än vad siffrorna utvisar.

När EU:s budget utvärderas 2008–2009 måste sammanhållningspolitiken först och främst 
bedömas efter det bidrag som den ger till den europeiska integrationen och inte bara ses som 
ett verktyg för omfördelning. I annat fall är risken stor att man ifrågasätter själva EU:s 
konstruktion.

Därför gläds föredraganden över antagandet i maj av den territoriella agendan, som utgör en 
oumbärlig färdplan för att, på rådsnivå och på ordförandeskapsnivå med alla de olika 
ordförandeländerna, framhäva sammanhållningspolitikens politiska betydelse.
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SLUTSATS 

Inför framtiden, före och särskilt efter 2013, är en beständig och dynamisk regionalpolitik 
nödvändig i EU

- för att lyckas med konvergensen i de nya medlemsstaterna, och samtidigt garantera 
territoriell jämvikt inom hela Europa,

- för att effektivt stödja Lissabonstrategin (och Göteborgsstrategin), men samtidigt utgöra 
en motvikt till en överdriven ”lissabonisering” som skulle ge upphov till nya skillnader,

- för att stödja sektorspolitiken, men framför allt för att garantera en integrerad strategi för 
unionens politik,

- för att se till att EU-medborgarna sluter upp kring EU:s konstruktion 
och även för att förhindra krissituationer eller bidra till hanteringen av dessa,

- för att lindra de tyngsta strukturella handikappen inom unionen (yttersta randområdena, 
öar, bergsområden, regioner långt norrut ...) och dessutom ta itu med de nya viktiga 
utmaningarna som klimatfrågan, energin och hållbar utveckling, demografi, 
stadsutveckling m.m.

- för att främja styrning på flera nivåer, från EU-nivå till regionnivå, och utveckla de 
interregionala, transnationella och gränsöverskridande samarbetena samt för att göra den 
territoriella sammanhållningen till ett prioriterat gemenskapsmål.


	691793sv.doc

