Jaspers-kontor åbner i Wien
Europa-Kommissionen, Den
Europæiske Investeringsbank og Den
Europæiske Bank for Genopbygning
og Udvikling har i fællesskab åbnet
et regionalt Jaspers-kontor i Wien.
Det er det andet af tre regionale
Jaspers-kontorer, som partnerne har
planlagt (der er allerede åbnet et
kontor i Warszawa, og et andet er
planlagt i Bukarest). Kontoret i Wien
skal bistå myndighederne i Slovakiet,
Slovenien, Tjekkiet og Ungarn med
at konstruere struktur- og samhørighedsfondsprojekter af høj kvalitet.
http://www.eib.europa.eu/news/
press/press.asp?press=3274

Evaluering af struktur- og
samhørighedsfondsprogrammer
»Vejledende retningslinjer om
evalueringsmetoder: evaluering under
programmeringsperioden« er
nummer 5 i en række
arbejdsdokumenter, der er udarbejdet
i fællesskab af GD for Regionalpolitik
og GD for Beskæftigelse, Sociale
Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold
og Ligestilling. Dokumentet har til
formål at give metodologisk
vejledning til evaluering af strukturog samhørighedsfondsprogrammerne
i perioden 2007-2013.
http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docoﬃc/2007/working/
wd5_ongoing_en.pdf

Bro over bredbåndskløften
Godt 780 mennesker deltog i
konferencen, »Bro over
bredbåndskløften«, der fandt sted i
Bruxelles den 14.-15. maj. I de to dage
undersøgte deltagerne, hvordan ikt
bedre kunne bruges til at støtte
regional og lokal udvikling og gøre
de mindre udviklede regioner og
landdistrikter mere attraktive.
Deltagerne udvalgte også vinderne
af konkurrencen »European 2007
Broadband Project Awards«.
http://ec.europa.eu/information_
society/events/broadband_gap_
2007/index_en.htm

Grænseområder og
grænseoverskridende
samarbejde
Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT) afholder med
støtte fra GD for Regionalpolitik en
europæisk konference i Lille den 8.9. november om
grænseoverskridende regioner
(»Cross-border territories: day-today Europe«). Over 800 deltagere
forventes at deltage i konferencen,
hvor der skal fokuseres på spørgsmål
vedrørende det territoriale
samarbejdes fremtid i Europa.
http://www.espacestransfrontaliers.eu/
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Tilpasning, nøglen til samhørighedspolitikkens succes
Samhørighedspolitikken har vist sin evne til at fremme regional udvikling og konvergens i EU,
men den vil gå nye udfordringer i møde i de kommende år, og det fordrer en ny debat om dens
fremtidige virke
Det er hovedkonklusionerne i Europa-Kommissionens fjerde rapport om økonomisk og social samhørighed, der blev oﬀentliggjort den 30. maj. Rapporten
bar overskriften »Vækst i regionerne, vækst i Europa!«
(»Growing Regions, Growing Europe«) og giver den
første økonomiske, sociale og territoriale vurdering af
den udvidede Union med 27 medlemsstater og dens
268 regioner.
Den indeholder en detaljeret analyse af den aktuelle
status i EU’s regioner med hensyn til BNP, produktivitet og beskæftigelse og peger på en række udfordringer, der vil konfrontere medlemsstater og regioner i de kommende år. Den giver samtidig en første
vurdering af den europæiske samhørighedspolitiks
indvirkning i programmeringsperioden 2000-2006
og af forberedelserne til den nye periode 2007-2013.
Rapporten er opdelt i ﬁre afsnit:
1. Økonomisk, social og territorial situation og
tendenser i medlemsstater og regioner i EU27: Analysen viser, at de indkomst- og beskæftigelsesmæssige uligheder på tværs af EU er indsnævret i det sidste årti. Men der er stadig store
mangler, som der skal gøres noget ved, særligt
uligheder mellem gamle og nye medlemsstater,
der vil kræve en mere langsigtet indsats.
2. Samhørighedspolitikkens indvirkning: I rapporten konkluderes det, at EU’s samhørighedspolitik har haft en direkte indvirkning på regional
konvergens og beskæftigelse og bidraget til en
stigning i BNP på op til 2,8 % i Grækenland og
2,0 % i Portugal i perioden 2000-2006. Foreløbige
overslag antyder, at det i perioden 2007-2013 vil
bidrage til en stigning i BNP på 8,5 % i Litauen,
Letland og Tjekkiet og på godt 5,5 % i Polen.
3. Nationale politikker og samhørighed: I rapporten fremhæves det forhold, at selv om oﬀentlige
investeringer er faldet i de senere år i EU, decentraliseres beslutningstagningen og forvaltningen af
oﬀentlige investeringer i stigende grad til de regionale og lokale niveauer. Mellem 2000 og 2005
steg de oﬀentlige udgifter ved disse niveauer med
3,6 % om året, hurtigere end BNP (1,7 %) og de
samlede oﬀentlige udgifter (2,4 %).

4. Fællesskabspolitikker og samhørighed: Rapporten viser, at forskellige fællesskabspolitikker —
FoU og innovation, landbrug, konkurrenceevne
og statsstøtte — bidrager til at øge samhørighedspolitikkens eﬀektivitet, men antyder, at disse
synergier kunne udnyttes bedre i fremtiden.
Ved sin fremlæggelse af rapporten sagde Danuta
Hübner, EU-kommissær for regionalpolitik, at EU’s
samhørighedspolitik havde »påvist sin evne til at tilpasse sig skiftende omstændigheder«, men advarede
om, at EU fortsat ville imødegå nye udfordringer i den
kommende periode, herunder »en befolkning, der vil
begynde at falde fra omkring 2020 og allerede er på
vej ned i mange regioner, øget økonomisk pres fra
den globale konkurrence, øgede energipriser, klimaændringer og social polarisering«.
Med oﬀentliggørelsen af den fjerde samhørighedsrapport lancerer Kommissionen derfor debatten om,
hvordan samhørighedspolitik bedst kan udvikle sig
for at imødegå disse nye udfordringer. I løbet af 2007
og 2008 vil Kommissionen udvikle sin plan for budgetgennemgangen i 2008/2009. Det samhørighedsforum, der vil ﬁnde sted den 27.-28. september, er den
første mulighed for at drøfte dette med relevante interessehavere. Forummet vil specielt fokusere på en
række centrale spørgsmål, såsom:
1. Hvilke læresætninger kan der drages fra erfaringerne med at udarbejde 2007-2013-programmerne?
2. I den forbindelse, hvor velegnet er samhørighedspolitikken til at imødegå de nye udfordringer, som europæiske regioner vil imødegå i de
kommende år?
3. Hvordan kan samhørighedspolitikken videreudvikle en integreret og mere ﬂeksibel metode til
udvikling/vækst og beskæftigelse i denne nye
sammenhæng?
4. Efter at have vurderet de foregående spørgsmål,
hvordan vurderes det politiske forvaltningssystem
for perioden 2007-2013?
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoﬃc/
oﬃcial/reports/cohesion4/index_da.htm
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Frigørelse af regioners og byers potentiale
Ved et uformelt møde i Leipzig den 24.-25. maj vedtog EU’s ministre for byudvikling og territorial samhørighed to centrale
betænkninger møntet på at styrke regioners og byers rolle i arbejdet for at fremme økonomisk vækst og jobskabelse i EU
Dokumenterne »Territorial Agenda of the EU« og »The Leipzig Charter on
Sustainable European Cities« lægger op til større anerkendelse af diversiteten og identiteten i Europas regioner og byer, større involvering i den
politiske beslutningstagning på EU-niveau og til stimulering af bæredygtig vækst og beskæftigelsesfremme.

grunden for en ny bypolitik i Europa. I chartret fremhæves byernes vigtige rolle og det forhold, at de er hjemsted for over 60 % af EU’s borgere
og genererer 75-85 % af EU’s BNP. Samtidig understreges behovet for at
yde større støtte til byer for at bekæmpe social eksklusion, strukturelle
ændringer, aldring, klimaændringer og mobilitet.

Under den territoriale dagsorden argumenteres der for fordelene ved at
tilstræbe en integreret territorial udviklingspolitik. Der lægges op til et
mere indgående samarbejde, herunder netsamarbejde, om fremtidige
territoriale aspekter, inklusive spørgsmål såsom bæredygtig vækst og
arbejdsmarkedspolitikker, netsamarbejde blandt byregioner og en moderne forståelse af bymæssig og fysisk planlægning med en bred vifte af
regionale og lokale aktører.

I chartret fremviser ministrene en idealiseret model for den europæiske
by i det 21. århundrede, og der udtrykkes enighed om fælles strategier
for en »integreret« byudviklingspolitik, hvori der fokuseres på revitalisering af bycentre og vanskeligt stillede kvarterer, forbedring af den lokale økonomi og arbejdsmarkeder, ren bytransport og integration af
immigranter.

Med det såkaldte Leipzig-charter blev EU’s ministre for første gang enige
om fælles principper og strategier for byudviklingspolitik, hvilket lagde

http://www.bmvbs.de/Anlage/original_995333/Leipzig-Charter-onSustainable-European-Cities-ﬁnal-draft-2-May-2007.pdf

Krav om større støtte til boliger og regional innovation
Den 10. maj vedtog Europa-Parlamentet to egeninitiativbetænkninger om regionalpolitikken, der opfordrer til at yde større støtte
til boliger og regional innovation
Den første, af Alfonso Andria (ALDE, Italien), vedrører de voksende problemer med at ﬁnde ordentlige boliger til en overkommelig pris i EU, hvilket
ifølge rapporten påvirker borgerne direkte og både i byerne og på landet
begrænser deres muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet
og ﬂytte andre steder hen for at få et job. Det fremhæves i rapporten, at
der i de nye medlemsstater allerede nu ﬁndes EU-støtte, som kan hjælpe
med boligrenovering og fornyelse, og at denne mulighed også bør stilles
til rådighed for ældre medlemsstater (EU-15) i 2009.
Rapporten, der blev godkendt af Parlamentet, lægger op til, at der bør
ﬁndes mindstekvalitetsindikatorer, som fastlægger, hvad »tilstrækkelig
bolig« betyder, at retten til boligstøtte styrkes for at lette arbejdstagernes mobilitet, og at byerne får mere indﬂydelse på planlægningen og
forvaltningen af strukturfondene til boligprojekter.
Den anden initiativbetænkning af Mieczyslaw Edmund Janowski (UEN,
Polen) blev vedtaget af Parlamentet ved plenarforsamlingen den 10. maj
og fokuserer på, hvordan EU’s regionalpolitik kan være med til at sætte
gang i innovationen. I rapporten opfordres medlemsstaterne, Kommissionen og de lokale og regionale myndigheder til at sikre, at alle borgere

i alle EU-regioner får lige adgang til uddannelse på alle planer for at
fremme adgangen til arbejde, der er baseret på informations- og kommunikationsteknologi, til at støtte udviklingen af »klynger« og til at yde
omfattende støtte til SMV’er.
Medlemsstaterne opfordres endvidere til at udbygge samarbejdet ved
at oprette europæiske teknologiske platforme og ﬁnansielle mekanismer, der opfylder reelle behov og, understreger behovet for at udbrede
kendskabet til Europa-Kommissionens, EIB´s og EIF´s støtteinitiativer
Jaspers, Jeremie og Jessica på regionalt niveau.
Andria-rapporten:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596478 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06417- 09 - 05-2007-2007-false/
default_da.htm
Janowski-rapporten:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596479 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06419 - 09 - 05-2007-2007-false/
default_da.htm

OPEN DAYS: 212 regioner og byer som partnere
Et rekordantal på 212 europæiske regional- og bykontorer, som er hjemhørende i Bruxelles, der repræsenterer godt 33
lande, har skrevet sig op som oﬃcielle partnere til »OPEN DAYS 2007 — Europæisk uge for regioner og byer«. Dette års
begivenhed, der igen afholdes i fællesskab af Europa-Kommissionen og Regionsudvalget, ﬁnder sted den 8.-11. oktober
i Bruxelles. Et nyhedsbrev om OPEN DAYS 2007 er nu tilgængeligt online med ﬁre sider fyldt med nyttige oplysninger:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/doc/pdf/newsletter_1.pdf
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