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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om grønbog om territorial samhørighed og status for debatten om den kommende 
reform af samhørighedspolitikken
(2008/2174(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den femte situationsrapport om økonomisk og social samhørighed – Vækst 
i regionerne, vækst i Europa (KOM(2008)0371),

– der henviser til Grønbog om territorial samhørighed – Territorial forskelligartethed skal 
være en styrke (KOM(2008)0616),

 der henviser til EF-traktatens artikel 158 og 159,

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

– der henviser til EU's territoriale dagsorden og Leipzigchartret om bæredygtige europæiske 
byer og gennemførelsen af det første handlingsprogram for EU's territoriale dagsorden,

– der henviser til sine beslutninger af 21. februar 2008 om den fjerde rapport om den 
økonomiske og sociale samhørighed1, og om opfølgning af den territoriale dagsorden og 
Leipzigchartret – mod et europæisk handlingsprogram for fysisk planlægning og territorial 
samhørighed2 og til sin beslutning af 21. oktober 2008 om forvaltning og partnerskab på 
nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik3,

– der henviser til den undersøgelse, som Observationscenteret for EU's Fysiske og 
Funktionelle Udvikling (ORATE) har udarbejdet om den territoriale fremtid og modeller 
for den fysiske planlægning i Europa ("Territorial Futures – Spatial Scenarios for 
Europe"), og til Parlamentets undersøgelse om fremtidige strategier vedrørende regionale 
uligheder og samhørighed ("Regional Disparities and Cohesion: What Strategies for the 
Future?"),

– der henviser til konklusionerne fra konferencen om territorial samhørighed og 
samhørighedspolitikkens fremtid, der blev afholdt i Paris den 30.–31. oktober 2008,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at Lissabontraktaten, der opstiller territorial samhørighed som et af EU's 
grundlæggende mål på linie med økonomisk og social samhørighed, endnu ikke er blevet 
ratificeret af alle medlemsstaterne,

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0068.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0069.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0492.
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B. der henviser til, at begrebet "territorial samhørighed" har været en implicit del af 
samhørighedspolitikken, siden denne blev formuleret, og udgør kernen i udviklingen 
heraf; der henviser til, at dette begreb er blevet gjort mere synligt og eksplicit takket være 
Lissabontraktaten og grønbogen om territorial samhørighed,

C. der henviser til, at det allerede er lykkedes for samhørighedspolitikken at skabe betydelige 
synergier med andre fællesskabspolitikker med det formål at øge virkningerne heraf i 
praksis og til gavn for EU-borgerne og synergier mellem samhørighedspolitikken og 
forskning og udvikling eller Lissabonstrategien, som udgør en række succeshistorier, der 
har vist konkrete, positive resultater,

Status for debatten om EU' fremtidige samhørighedspolitik

1. bifalder hovedkonklusionerne fra den offentlige høring om fremtiden for EU's 
samhørighedspolitik, der blev fremlagt i den femte situationsrapport om økonomisk og 
social samhørighed; er tilfreds med den store interesse for debatten, som forskellige 
interessehavere på det regionalpolitiske område allerede har vist;

2. konstaterer med glæde, at disse konklusioner i udpræget grad svarer til den opfattelse, 
som Parlamentet tilkendegav i sin beslutning af 21. februar 2008; minder om, at denne 
beslutning er Parlamentets første bidrag til den offentlige debat;

3. bemærker, at den opfattelse, der udtrykkes i ovennævnte beslutning af 21. februar 2008, 
også omfatter en afvisning af ethvert forsøg på gennationalisering og udtrykker 
Parlamentets fortsatte tilslutning til en samlet fællesskabspolitik, der også bør være i 
stand til at håndtere udfordringer som globalisering, klimatiske og demografiske 
ændringer, migration og energieffektivitet; er overbevist om, at denne politik bør omfatte 
alle EU's regioner ved at tilføre alle en merværdi; understreger behovet for at opstille 
prioriteringer for anvendelsen af midler under EU's strukturpolitik og tiltag og for støtte 
til fremgangsmåden med "øremærkning"; understreger også behovet for synergier i 
praksis og en integreret strategi mellem de forskellige sektorpolitikker for at opnå det 
optimale resultat for vækst og udvikling på gadeplan;

4. mener, at territorial samhørighed er central for udviklingen af EU's samhørighedspolitik;
mener derfor, at debatten om grønbogen om territorial udvikling er direkte knyttet til de 
fremtidige reformer af EU's regionalpolitik;

Vurdering af grønbogen om territorial samhørighed

5. glæder sig meget over vedtagelsen af Kommissionens grønbog om territorial 
samhørighed, der imødekommer en anmodning, som Parlamentet har opretholdt i lang 
tid; bifalder fuldt ud beslutningen om at fortsætte med analysen af territorial 
samhørighed, der har været et fremtrædende element i enhver debat om regionalpolitiske 
tiltag, selv om Lissabontraktaten endnu ikke er blevet ratificeret;

6. mener, at grønbogen ikke er tilstrækkelig fremadskuende, idet den ikke indeholder en 
klar definition af territorial samhørighed og derfor ikke bidrager væsentligt til forståelsen 
af dette nye begreb; beklager endvidere, at grønbogen ikke redegør for, hvordan 
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territorial samhørighed vil blive indpasset i de eksisterende rammer for 
samhørighedspolitikken og gøres anvendelig i næste programmeringsperiode;

7. glæder sig over grønbogens analyse, der opstiller tre nøglebegreber, som bør være 
centrale for udviklingen af territorial samhørighed; mener, at disse begreber kan 
tilvejebringe løsningen på nogle grundlæggende problemer, der står i vejen for en 
harmonisk udvikling af EU, såsom de negative virkninger, der er forbundet med 
koncentrationen af de økonomiske aktiviteter, uligheder vedrørende adgang til markeder 
og tjenesteydelser på grund af afstande, og de opdelinger, der består som følge af 
grænserne mellem både medlemsstater og regioner;

8. glæder sig over iværksættelsen af en offentlig høring om territorial samhørighed, som der 
blev anmodet om i grønbogen; mener, at et vellykket forløb af enhver offentlig høring er 
direkte knyttet til så stor en deltagelse af de forskellige interessehavere og civilsamfundet 
som muligt; opfordrer de kompetente nationale og lokale myndigheder til straks at gøre 
de relevante informationer tilgængelige for dermed at skabe kendskab til betydningen af 
dette nye begreb;

9. mener, at samordningen af alle Fællesskabets sektorpolitikker med betydelig territorial 
indvirkning er af afgørende betydning for udviklingen af territorial samhørighed;
beklager derfor, at den relevante analyse i grønbogen blot begrænser sig til at opstille 
disse EU-politikker, men ikke foreslår måder til at forbedre synergierne mellem dem, 
endsige metoder til konkret at måle den territoriale indvirkning af disse politikker;

10. bifalder, at der hverken i grønbogens tilgang eller den offentlige debat henvises til 
eventuelle budgetmæssige eller finansielle følger af den territoriale samhørighed; mener, 
at det er for tidligt at inkludere en sådan analyse, så længe selve begrebet ikke er klart 
defineret eller forstået af alle interessehavere; foreslår, at sådanne overvejelser bør gøres 
inden for rammerne af de næste finansielle overslag;

Analyse af begrebet "territorial samhørighed"

11. bifalder grønbogens opfattelse, at territorial samhørighed drejer sig om at sikre en 
harmonisk udvikling af områder med forskellige karakteristika og særegenheder, og om 
at sikre indbyggerne i disse områder muligheden for at få maksimal gavn af de forskellige 
territoriers iboende træk; lægger vægt på, at territorial samhørighed er et horisontalt 
begreb, der understøtter den samlede udvikling i EU ved at gøre mangfoldighed til et 
aktiv for alle regionerne; er overbevist om, at territorial samhørighed kan fjerne risikoen 
for et asymmetrisk EU;

12. mener, at territorial samhørighed er et særskilt begreb, der bør give økonomisk og social 
samhørighed mærkbar merværdi; fremhæver, at de tre komponenter i samhørighed 
(økonomisk, social og territorial) bør supplere og indbyrdes forstærke hinanden, men dog 
samtidig opretholde deres eget separate formål i et enkelt, integreret begreb; mener 
derfor, at der ikke bør være noget hierarki mellem disse mål;

13. glæder sig over konklusionerne fra ORATE's undersøgelser om fremtidige 
udviklingsscenarier på det europæiske territorium frem til 2030, som stiller konkrete data 
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til støtte for debatten om udformningen af EU-politikker og nationale politikker, således 
at der kan opbygges de rette instrumenter til afværgelse af polarisering og affolkning af 
territorier i EU og skabes optimale vilkår for at øge borgernes livskvalitet;

14. fremhæver, at et af de vigtigste mål med den territoriale samhørighed er at sikre, at de 
fremskridt og den vækst, der skabes i ét territorium, bliver til gavn for hele regionen og 
territorierne i EU generelt; mener i forlængelse heraf, at ekspertisecentre og klynger af 
forskning og udvikling er af afgørende betydning for at opnå økonomiske succes, gøre 
videnskabelige opdagelser og skabe teknologisk innovation og beskæftigelse, og at øget 
overføring af viden mellem disse centre og de omgivende regioner bør fremmes;

15.   fremhæver fællesmarkedets afgørende bidrag til den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed; understreger betydningen af offentlige tjenesteydelser i forbindelse med 
økonomisk og social udvikling, og med behovet for ligelig social og regional adgang til 
almennyttige tjenesteydelser; er af den opfattelse, at i lyset af subsidiaritetsprincippet og 
EU's konkurrencelovgivning bør ansvaret for fastlæggelse, organisering, finansiering og 
overvågning af almennyttige tjenesteydelser ligge hos de nationale, regionale og lokale 
myndigheder; mener imidlertid, at debatten om territorial samhørighed også bør omfatte 
overvejelser om borgernes rimelige adgang til tjenesteydelser;

16. konstaterer, at grønbogen anerkender de særlige udfordringer vedrørende udviklingen af 
regioner med specifikke, geografiske karakteristika, såsom bjergområder, øer og 
tyndtbefolkede områder; konstaterer endvidere, at grænseområder kræver en særlig 
udformning af de politiske tiltag for at håndtere udfordringer som tilgængelighed, kvalitet 
og effektivitet; er uenig i, at territorial samhørighed udelukkende bør være en politisk 
tilgang til løsningen af problemer i disse områder; mener dog, at udviklingen i disse 
områder skal gives særlig opmærksomhed med det sigte at opveje deres svagheder og 
sætte dem i stand til at bidrage effektivt til den harmoniske udvikling af hele EU;  

17. er af den opfattelse, at territorial samhørighed ikke bør være begrænset til at handle om 
virkningerne af EU's regionalpolitik på europæisk område, men også bør omfatte den 
territoriale dimension af Fællesskabets øvrige sektorpolitikker med stor betydning for 
territorierne; understreger i relation til den territoriale samhørighed, at det er vigtigt at 
forbedre synergierne mellem de forskellige fællesskabspolitikker med henblik på at 
samordne og maksimere de territoriale virkninger i praksis; bemærker dog, at alle 
fællesskabspolitikker altid skal være selvstyrende, og at denne proces ikke vil betyde, at 
nogle politikker underordnes andre;

Anbefalinger vedrørende fremtiden for den territoriale samhørighed

18. forventer, at den offentlige høring vil resultere i en klar definition af territorial 
samhørighed, der således vil være anerkendt, delt og forstået af samtlige interessehavere 
på området; mener, at denne definition vil skabe klarhed og gennemsigtighed og bør 
fokusere på den merværdi, som territorial sammenhæng forventes at generere inden for 
rammerne af den traditionelle samhørighedspolitik;

19. anmoder indtrængende Kommissionen om efter afslutningen af denne høringsproces at 
offentliggøre en hvidbog om territorial samhørighed; er af den opfattelse, at en hvidbog 
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vil være et middel til at fastslå begrebet territorial samhørighed og stille forslag til 
konkrete bestemmelser og politiske tiltag, der bør indføres med lovpakken om 
strukturfonde efter 2013;  

20. finder det sandsynligt, at de tre begreber, som lå til grund for grønbogens analyse af 
territorial samhørighed, nemlig koncentration, forbindelse og samarbejde, må udvikles 
yderligere og omsættes i konkrete politikmuligheder; anmoder Kommissionen om at 
redegøre for, hvordan disse begreber vil blive indarbejdet i lovpakken for perioden efter 
2013;

21. anmoder indtrængende om en styrkelse af målet for det europæiske territoriale 
samarbejde i den kommende programmeringsperiode; er overbevist om, at dette mål vil 
tilføre EU merværdi, ikke mindst i kraft af de regionale og lokale myndigheders direkte 
inddragelse i planlægningen og gennemførelsen af de relevante programmer vedrørende 
grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt samarbejde; understreger i samme 
forbindelse betydningen af den grænseoverskridende dimension og de relevante, 
operationelle programmer under den europæiske naboskabspolitik;

22. er af den opfattelse, at territorial samhørighed bør udvikle sig som et horisontalt princip, 
der underbygger alle fællesskabspolitikker og fællesskabstiltag; er overbevist om, at den 
udviklingsproces, som princippet om bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse har 
gennemgået, bør fremstå som et eksempel på, hvordan territorial samhørighed 
indarbejdes i den fremtidige udvikling af alle relevante fællesskabspolitikker;

23. understreger behovet for i forbindelse med territorial udvikling at udarbejde yderligere 
kvalitative indikatorer med det formål at forbedre tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
de tilsvarende politikker i praksis, under hensyntagen til de forskellige territoriers 
specifikke karakteristika; understreger dog, at BNI fortsat er det eneste anvendelige 
kriterium for støtteberettigelse til strukturfondsmidler;

24. er af den opfattelse, at for bedre at kunne samordne de territoriale virkninger af 
Fællesskabets sektorpolitikker, er der behov for en øget forståelse og måling af disse 
virkninger; anmoder derfor Kommissionen om at foretage en konsekvensundersøgelse af 
disse politikker; forventer ligeledes af Kommissionen, at den vil foreslå konkrete måder, 
hvorpå der kan skabes synergier mellem disse territorialpolitikker og sektorpolitiske 
tiltag;

25. gentager sin vedvarende anmodning om formulering af en altomfattende EU-strategi for 
regioner med specifikke, geografiske træk, således at de bliver bedre i stand til at 
håndtere de problemer og udfordringer, de står over for; mener, at en EU-strategi også 
bør tage hensyn til, hvordan fællesskabspolitikker kan tilpasses disse territoriers 
specifikke behov og aktiver;

26. understreger imidlertid, at udarbejdelsen af yderligere indikatorer og gennemførelsen af 
territoriale vurderinger ikke bør føre til mere bureaukrati eller forsinkelser i 
gennemførelsen af nye politikker og tiltag til fordel for den territoriale samhørighed;
fremhæver, at der er behov for direkte resultater af, at den territoriale samhørighed 
indarbejdes i den kommende række af strukturfondsprogrammer;
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27. opfordrer medlemsstaterne til at optrappe deres bestræbelser på at nå de mål, der er 
opstillet i kapitel 4 i det første handlingsprogram til gennemførelse af EU's territoriale 
dagsorden ved at skabe kendskab til territorial samhørighed og bæredygtig fysisk 
planlægning, opstille perspektiver og analysere virkninger og ved at anerkende den 
betydelige rolle, som ORATE indtager i processen;

28. bemærker med interesse, at den femte situationsrapport for første gang henviser specifikt 
til "overgangsregioner", som befinder sig mellem "konvergensregioner" og "regioner 
omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse"; anerkender behovet 
for en særskilt håndtering af disse regioner, der nu er spredt som "optrapningsregioner" 
eller "nedtrapningsregioner" mellem de to mål; opfordrer Kommissionen til, i relation til 
den territoriale samhørighed, at oprette et mere omfattende system for assistance til 
gradvis overgang for regioner, der snart overskrider tærsklen på 75 % BNI, for dermed at 
give dem en klarere status og større sikkerhed i deres udvikling;

29. mener, at anvendelsen af en integreret tilgang vil højne chancerne for et vellykket 
resultat, såfremt de regionale og lokale myndigheder, såvel som interessehavere der kan 
give et samlet overblik over og forståelse af et givent territoriums behov og 
særegenheder, fra begyndelsen inddrages i udformningen og gennemførelsen af 
udviklingsstrategierne for de enkelte territorier;

30. anerkender, at territorial samhørighed indeholder nogle nye ideer til forbedringer i 
forvaltningen af samhørighedpolitikken; er enig i, at der er brug for forskellige territoriale 
størrelsesordener til forskellige problemer, og at etableringen af partnerskaber mellem
alle involverede parter i den regionale og lokale udvikling på forskellige niveauer derfor 
er en forudsætning for processen til tilrettelæggelse af territorial samhørighed, og 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt til at 
udforme en sådan territorial styring på flere niveauer; mener, at territorial samhørighed 
bør handle om at finde det mest velegnede territoriale niveau til håndtering af hver enkelt 
politik og hvert enkelt tiltag;

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

Denne initiativbetænkning er et svar på grønbogen om territorial samhørighed og indeholder 
endvidere nogle generelle betragtninger om status for debatten om EU's fremtidige 
samhørighedspolitik, der er fremlagt i den femte situationsrapport om økonomisk og social 
samhørighed. Der gives en analyse af grønbogen og fremlægges en række skitserede ideer 
som svar på dette vigtige politiske oplæg. Regionaludviklingsudvalget finder det vigtigt, at 
Parlamentet vedtager et klart standpunkt, ikke blot hvad angår forståelsen af territorial 
samhørighed og dens fremtid, men også hvad angår EU's fremtidig regionalpolitik.

Baggrund

I sin initiativbetænkning af 28. september 2005 om den territoriale samhørigheds rolle i den 
regionale udvikling (ordfører: Ambroise Guellec) opfordrede Parlamentet indtrængende 
Kommissionen til straks at gå videre med offentliggørelsen af en hvidbog om territorial 
samhørighed. På daværende tidspunkt var dette en klar tilkendegivelse fra Parlamentet af, at 
begrebet "territorial samhørighed" ville bidrage til den fremtidige udvikling af EU's 
regionalpolitik. Af denne grund skulle det defineres ordentligt. Optagelsen af "territorial" 
sammen med "økonomisk og social" samhørighed i Lissabontraktaten (EU-traktatens artikel 3 
og EU-traktatens artikel 174) konsoliderede yderligere dette begreb, som ikke desto mindre 
forblev ret uklart i sin definition, metoder og fremgangsmåde.

Allerede siden 1990'erne har en generel debat om territorial samhørighed dog fundet sted. I 
1999 indledte det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv (EFFU) en proces, 
der i 2007 førte til, at den territoriale dagsorden for Den Europæiske Union blev vedtaget af 
de EU-ministre, der havde ansvaret for fysisk og funktionel planlægning og byudvikling.
Dokumenterne, der lå til grund for disse politiske tiltag, lagde stor vægt på den rolle, som 
territorial samhørighed skulle spille for at sikre en harmonisk, bæredygtig udvikling i hele 
EU. Europa-Parlamentet reagerede positivt på denne fremgangsmåde i sin betænkning om 
"opfølgning på den territoriale dagsorden og Leipzigchartret" (ordfører: Gisela Kallenbach), 
idet det gentog sin anmodning om en klar definition af territorial samhørighed i den 
kommende grønbog om territorial samhørighed.

Status over debatten om EU's fremtidige samhørighedspolitik

Resultaterne af den offentlige høring om fremtiden for EU's samhørighedspolitik blev 
fremlagt i den femte situationsrapport om økonomisk og social samhørighed. Denne 
situationsrapport består af to dele. Parlamentet kan tilslutte sig hovedkonklusionerne i denne 
høringsproces (som der blev modtaget over 100 bidrag til). De svarer fuldstændig til de 
holdninger, der er vedtaget i Parlamentets betænkning om den fjerde samhørighedsrapport 
(ordfører: Ambroise Guellec). Disse omfatter afvisningen af ethvert forsøg på 
gennationalisering og tilslutningen til en samlet fællesskabspolitik, som også bør være i stand 
til at håndtere udfordringer som globalisering, klima og demografiske ændringer.
Betænkningen udtrykker også en stærk tro på, at denne politik bør dække alle EU-regioner 
ved at udgøre en merværdi for alle og ikke blot de fattigste konvergensregioner.
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Den understreger endvidere behovet for synergier og en integreret strategi mellem de 
forskellige sektorpolitikker for at opnå det optimale resultat for vækst og udvikling på stedet.

Indholdet af Kommissionens grønbog

Kommissionen vedtog endeligt grønbogen om territorial samhørighed den 6. oktober 2008 
under titlen "Territorial forskelligartethed skal være en styrke". Grønbogen giver ikke en 
definition af "territorial samhørighed". I stedet lancerer den en bred høring af regionale, lokale 
myndigheder, foreninger, ngo'er og civilsamfundet med det formål at fremme en fælles 
forståelse af dette nye begreb og dets virkninger for EU's fremtidige regionalpolitik. Til det 
formål opstiller den en liste over konkrete spørgsmål, der dækker forskellige aspekter, 
herunder en definition. Denne offentlige høring vil fortsætte frem til udgangen af februar 
2009.

Ifølge grønbogen handler territorial samhørighed om at sikre harmonisk udvikling af alle EU-
territorier og om at sikre, at deres borgere er i stand til at få det meste ud af disse territoriers 
iboende træk. Grønbogen foreslår, at forskellighed ligefrem skal omdannes til et aktiv og en 
konkurrencemæssig fordel, der bidrager til bæredygtig udvikling i hele EU. Den største 
udfordring er således at hjælpe territorier med at gøre bedst brug af deres aktiver. Til dette 
formål anerkender grønbogen, at effektive løsninger ofte kræver en integreret strategi og et 
samarbejde mellem forskellige involverede myndigheder og interessehavere. Den henviser 
også specielt til behovet for forbedret forvaltning af samhørighedspolitik med henblik på at 
gøre den mere fleksibel og i stand til at tilpasse sig det mest hensigtsmæssige omfang af de 
indgreb, der behøves.

Grønbogen fokuserer på behovet for at sikre en afbalanceret udvikling i by- og 
landdistrikterne og foreslår midler til at undgå affolkning og byekspansion. Den beskriver tre 
centrale begreber, på grundlag af hvilke der er behov for udvikling af specifikke politiske 
foranstaltninger: koncentration, forbindelse og samarbejde:

 Koncentration giver fordele som f.eks. højere produktivitet og kreativitet, men har 
også negative virkninger, navnlig hvad angår miljøomkostninger, trafikproblemer, 
jordpriser og social udstødelse. Territorial samhørighed handler således om at bygge 
videre på de gevinster, der affødes af koncentration, men også om at undgå overdreven 
koncentration af vækst og at lette adgangen til det voksende udbytte af 
sammenhobning i alle territorierne.

 Forbindelse understreger behovet for at arbejde frem mod et integreret Europa, som 
giver hurtig og effektiv adgang til markeder, tjenesteydelser og mennesker. Dette 
omfatter transport, men også infrastrukturer der ligger til grund for, at det indre 
marked fungerer effektivt – som f.eks. dem, der garanterer adgang til sundhed og 
uddannelse, til bredbåndsinternet eller til energinet. Alle disse forbindelser er fortsat 
ujævnt fordelt inden for EU.

 Samarbejde har altid været en vigtig søjle i samhørighedspolitikken. I grønbogen 
anføres det, at der er behov for en endnu større indsats for at håndtere de spørgsmål, 
der i sagens natur er grænseoverskridende og som omfatter områder fra pendling til 
miljø. Dette samarbejde bør finde sted på mange niveauer og involvere nye partnere.

Adlib Express Watermark



PR\752980DA.doc 11/14 PE415.290v01-00

DA

Kommissionen anerkender også de særlige udviklingsmæssige udfordringer, som tre typer 
regioner med særlige geografiske karakteristika (bjerge, øer, tyndt befolkede områder) står 
over for, og ser på, om der er behov for særlige politiske foranstaltninger til at opveje disse 
problemer. Endelig fremhæver Kommissionen en række af EU's sektorpolitikker, som har en 
stærk territorial virkning (f.eks. transport, energi, den fælles landbrugspolitiks første søjle, 
beskæftigelse og miljø), idet den påpeger vigtigheden af at skabe synergier imellem dem.

Ordførerens generelle bemærkninger

A. GRØNBOGEN

 Vedtagelse af en grønbog: Ordføreren bifalder vedtagelsen af grønbogen om territorial 
samhørighed, idet den opfylder et krav, som Parlamentet længe har fremsat. Til trods 
for at Lissabontraktaten endnu ikke er ratificeret, og "territorial samhørighed" derfor 
ikke i øjeblikket har et formelt grundlag i en traktat, indeholder denne grønbog 
bestemmelse om en første analyse af dette begreb, der vil være en hovedprioritet for 
EU sammen med økonomisk og social samhørighed.

 Definition: Denne grønbog er dog ikke tilstrækkelig fremadskuende, for så vidt som 
den ikke giver en konkret definition af dette nye begreb, hvilket der oprindeligt var 
forventning om. Konkret betyder det en yderligere forsinkelse, før begrebet "territorial 
samhørighed" kan gøres praktisk anvendeligt. Det bør understreges, at Parlamentet 
forventer, at den offentlige høring vil resultere i en klar definition af territorial 
samhørighed, som alle interessehavere inden for regionalpolitik i fællesskab vil blive 
enige om, deles om og forstå.

 Offentlig høring: I denne henseende bifalder ordføreren lanceringen af en offentlig 
høring om territorial samhørighed. Et vellykket udfald af denne proces afhænger 
direkte af, at de forskellige interessehavere og civilsamfundet i størst muligt omfang 
deltager i debatten, men medlemmerne af Parlamentet kan også bidrage effektivt til en 
aktiv indsats for at promovere grønbogen om territorial samhørighed over for EU's 
borgere.

 Mens der ventes på offentliggørelsen af en hvidbog: Ordføreren mener, at Parlamentet 
bør stå fast på sit krav om, at der efter afslutningen af denne høringsproces 
offentliggøres en hvidbog om territorial samhørighed. Ordføreren mener desuden, at 
offentliggørelsen af en hvidbog kun kan bane vejen for at omsætte "territorial 
samhørighed" til konkrete bestemmelser, som bør introduceres i den næste 
lovgivningspakke om strukturfonde for programperioden efter 2013.

 Finansielle aspekter: Ordføreren er enig i at udelukke alle henvisninger til 
budgetmæssige og finansielle konsekvenser af territorial samhørighed fra den 
igangværende debat. Han mener, at Parlamentet bør indtage en position, hvor det 
begrænser sig til at behandle de politiske aspekter af dette nye mål, for først på et 
senere tidspunkt at overveje, hvorvidt, hvordan eller i hvilken udstrækning dette nye 
begreb kan påvirke EU-budgettet for perioden efter 2013.

B. BEGREBET TERRITORIAL SAMHØRIGHED
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Analyse af det nye begreb: Ordføreren mener, at territorial samhørighed er et særskilt 
begreb, der bør give økonomisk og social samhørighed mærkbar merværdi. De tre 
komponenter i samhørighed (økonomisk, social og territorial) bør supplere og indbyrdes 
forstærke hinanden, idet de dog opretholder deres egne separate formål i et samlet 
integreret begreb. Der bør derfor ikke være noget hierarki mellem disse mål. Den 
nuværende debat bør ikke blot forsøge at bestemme merværdien af territorial samhørighed 
og de konkrete fordele, som europæiske borgere forventes at høste som følge af dens 
praktiske gennemførelse, men bør også overveje, hvordan dette begreb skal integreres i 
den fremtidige regionalpolitik i EU.

Afvisning af udsigten til et asymmetrisk Europa: Ordføreren mener, at en harmonisk 
udvikling af EU effektivt vil bidrage til at øge EU's økonomis konkurrencefordel.
Territorial samhørighed kan derfor kun fortolkes som et horisontalt begreb, der 
understøtter EU's udvikling som helhed. Udfordringen består i at fokusere på mere 
effektive instrumenter, der kan nå dette mål. Det arbejde, der udføres af 
Observationscentret for EU's Fysiske og Funktionelle Udvikling (ORATE) er navnlig 
vigtig i denne henseende, eftersom det forsøger at vise forskellige udviklingsmodellers 
virkninger på EU's territoriale udvikling. Dette arbejde bør også resultere i udarbejdelsen 
af yderligere kvalitative indikatorer til håndtering af territorielle særegenheder og til støtte 
for udformningen og gennemførelsen af de tilsvarende politikker i praksis.

Overførselsfordele i hele EU: Denne ide bliver særlig fremtrædende i forbindelse med 
etableringen af ekspertisecentre i hele EU, der er vigtige for økonomisk succes, 
videnskabelige opdagelser, teknologisk innovation og beskæftigelse. Det er vigtigt at 
stimulere til mere samspil og videnoverførsel mellem centrene og klynger af forskning og 
innovation og deres omgivende regioner. Sådanne voksende centre vil kunne medføre 
fordele, der fordeles jævnt over EU-territoriet for at maksimere virkningen af de foretagne 
investeringer.

At få det bedste ud af potentialet i hver enkelt region: Der findes ikke en enkelt EU-model 
for udvikling, der kan anvendes med lige gode resultater i alle Unionens regioner. EU's 
forskellighed er faktisk dens styrke. Det er vigtigt at fastsætte aktiverne i hver enkelt 
europæisk region og bygge videre på disse for at øge deres konkurrenceevne og garantere 
vækst og velstand. Ordføreren mener i denne forbindelse, at den tidligere finske 
premierminister, Esko Aho, ydede et vigtigt bidrag med en artikel, der blev trykt i 
Financial Times (16. juli 2008). Ifølge Esko Aho er det nødvendigt, at EU koncentrerer 
sig om at skabe Silicon Valley-agtige klynger i hele Unionen. Det er afgørende, at 
ressourcerne anvendes koncentreret på nogle få eksisterende klynger snarere end at kaste 
penge til højre og venstre med begrænsede chancer for succes. Det er med andre ord ikke 
alle regioner, der har potentialet eller ressourcerne til at blive ekspertisecentre; dette er 
ikke det mål, som vi skal forsøge at nå. EU bør begrænse sin tilgang i den henseende.

Styrkelse af målet om europæisk territorialt samarbejde:Det er allerede blevet bevist 
hinsides al tvivl, at der er en ubestridelig merværdi for EU forbundet med dette mål. Den 
direkte inddragelse af regionale og lokale myndigheder i planlægningen og 
gennemførelsen af de relevante programmer med grænseoverskridende, transnationalt og 
interregionalt samarbejde er endnu et positivt tegn for den fremtidige udvikling af dette 
politiske mål. Styrkelsen af den grænseoverskridende dimension og den europæiske 
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naboskabspolitiks relevante driftsprogrammer bør også fremhæves i denne forbindelse.
Dette er en succeshistorie for EU's regionalpolitik, og den bør styrkes væsentligt frem 
mod den kommende programperiode.

Regioner med specifikke geografiske træk: Grønbogen om territorial samhørighed 
anerkender de særlige udviklingsudfordringer for især tre typer regioner: bjergområder, 
øer og tyndt befolkede områder. Parlamentet har længe opfordret til formuleringen af en 
omfattende strategi, der kan gøre disse områder i stand til at opveje deres alvorlige og 
permanente naturlige og demografiske svagheder. Der skal derfor være særlig 
opmærksomhed om udviklingen af disse regioner for netop at sikre en harmonisk 
udvikling af Unionen og opnå "territorial samhørighed". Dog understreger ordføreren, at 
territorial samhørighed er et horisontalt begreb, der vedrører alle EU-regioner. Det kan 
ikke fortolkes som en ny politik for regioner med specifikke geografiske træk.

Den territoriale virkning af Fællesskabets sektorpolitikker: Ordføreren er skuffet over, at 
det pågældende afsnit af grønbogen begrænser sig til at opstille de EU-politikker, der har 
en stærk territorial virkning, uden dog at angive territorial samhørighed som et prioriteret 
mål eller en forudsætning for udviklingen af disse politikker. Parlamentet har ved flere 
lejligheder støttet behovet for anvendelsen af integreret tilgang i alle EU's politikker og 
tiltag i praksis. Hvad formuleringen af politik angår, kan det anføres, at denne ide svarer 
helt til behovet for at samordne den territoriale virkning af alle Fællesskabets 
sektorpolitikker på et givet territorium. Samtidig er det nødvendigt at understrege, at 
Parlamentet ikke forsøger at mindske EU's regionalpolitiks betydning og uafhængighed 
ved at lægge vægten på den territoriale dimension af andre af EU's sektorpolitikker.  
Tværtimod er målet med en integreret strategi at maksimere virkningen af 
strukturinterventioner i praksis, til gavn for EU-borgerne.

Territorial forvaltning: Grønbogen anser en forbedret territorial forvaltning som nøglen til 
en vellykket fremtidig gennemførelse af samhørighedspolitikken. På baggrund af 
konklusionerne i Parlamentets nyligt vedtagne betænkning af 18. september 2008 om 
forvaltning og partnerskab på nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik 
(ordfører: Jean Marie Beaupuy) påpeger ordføreren behovet for at etablere et 
forvaltningssystem på flere niveauer og for at fastsætte det territoriale niveau, hvor en 
indsats vil være mest effektiv på de forskellige stadier af forløbet til planlægning og 
gennemførelse af programmerne. Der tages endvidere behørig højde for betydningen af at 
skabe nye territoriale partnerskaber, som skal være omdrejningspunktet for alle relevante 
analyser af grønbogen.

Overgangsregioner: Ordføreren konstaterer, at Kommissionen i den femte 
situationsrapport for første gang henviser specifikt til "overgangsregioner", som befinder 
sig mellem "konvergensregioner" og "konkurrenceevne- og beskæftigelsesregioner". Dette 
ser ud til at være et første forsøg på særskilt at håndtere disse regioner, der nu er spredt 
som "indfasningsregioner" eller "udfasningsregioner" mellem de to mål. Ordføreren 
støtter fuldt ud denne fremgangsmåde, ikke blot fordi den vil give disse regioner en 
klarere status, men hovedsageligt som en anerkendelse af behovet for, at der udarbejdes 
og indføres et mere omfattende system med gradvis overgangsbistand til regioner, der 
snart vil overskride BNP-tærsklen på 75 %.
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Grønbogen om territorial samhørighed berører også en række andre spørgsmål, der skal 
tages i betragtning, såsom adgang til almennyttige tjenesteydelser og skabelsen af 
yderligere indikatorer med henblik på at forbedre overvågningen af karakteristika og 
tendenser inden for territorial samhørighed. Betænkningen udtrykker ordførerens 
synspunkter vedrørende alle disse spørgsmål.

Konklusion

Denne betænkning formulerer en række betragtninger over de punkter, der henvises til i 
Kommissionens meddelelser, og forelægger endvidere visse forslag for Kommissionen, 
medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder i den hensigt at gøre klar til en bedre 
forståelse af, hvad territorial samhørighed kan være, og hvad det vil betyde for alle de berørte 
parter at indarbejde den territoriale dimension i samhørighedspolitikken.

Hvad vigtigere er, så forventes denne betænkning at forankre Parlamentets position i den 
fælleseuropæiske debat om territorial samhørighed, idet denne debat vil øve stor indflydelse 
på den bredere debat om fremtiden for regional- og samhørighedspolitikken efter 2013 og 
udformningen af strukturfondene i den kommende programmeringsperiode.
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