
 
 
 
 

VÄLKOMNA TILL 

Från strategi till praktik! 
- hur kan EU:s nya politik understödja 

regionerna i förverkligandet av Europa 

2020? 
 

Bryssel den 13-14 mars 2012 

 

Hur påverkar Europa 2020-strategin EU:s nya långtidsbudget? Vilka förändringar föreslås 

inom EU:s fonder och program? Och vad innebär detta för det regionala 

utvecklingsarbetet? 

För fjärde gången anordnar de svenska regionkontoren och Sveriges Kommuner och 

Landsting tillsammans en konferens i Bryssel. Målgruppen denna gång är du som ansvarar 

för det regionala utvecklingsarbetet som politiker, eller arbetar med framtagandet av 

regionala utvecklingsstrategier som tjänsteman, på regional nivå eller i de tre storstäderna. 

Under två halvdagar får du möjlighet att bl.a. höra mer om de nya förslagen för 

sammanhållningspolitiken 2014-2020, träffa kollegor från hela landet och utbyta 

erfarenheter om hur Europa 2020-målen förts in i de regionala utvecklingsplanerna. 

Första halvdagen fokuserar på kommissionens nya förslag: vad innebär t.ex. ett 

gemensamt strategiskt ramverk, partnerskapsavtal och tematisk koncentrering? Vilka nya 

arbetssätt föreslås inom sammanhållningspolitiken? Deltagar gör intrassanta talare från 

t.ex. EU-kommissionen och svenska EU-representationen. 

Dag två anordnas tre parallella seminarier under temana Smart tillväxt, Hållbar tillväxt 

samt Inkluderande tillväxt. Detaljerat program presenteras i januari. 

Välkommen till två inspirerande dagar i EU:s huvudstad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Praktisk information 
 

Tid 13 mars – 14 mars 2012. Konferensen pågår kl 13.00-18.00 dag 1, och kl 09.00-12.45 
dag 2. 

Plats Sveriges ständiga representation till EU, Square de Meeûs nr 30, Bryssel 

Pris Kostnadsfritt - resa och uppehälle betalas av deltagarna 

Anmälan Intresseanmälan görs till ditt Brysselkontor senast den 22 januari 2012, se 
kontaktinformation nedan. 

Ange namn, titel, hemmaorganisation och dina två första seminarieval dag 2 (se bilaga) 

Begränsat antal platser! Bekräftelse skickas senast den 25 januari, avvakta resebokning 
tills dess.  

 

 

Kontakta ditt Brysselkontor för mer information 

och anmälan! 

 

 

 

North Sweden European Office 
Martha Batha 

martha.batha@northsweden.eu 
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Seminariealternativ dag 2 

 

1. Smart tillväxt: Mot ett förnyat kunskapssamhälle 

Sommaren 2011  lanserade EU- kommissionens generaldirektorat för forskning en plattform för smart 
specialisering. Syftet med plattformen är att ge stöd till regioner och länder att utveckla och tillämpa strategier 
för att identifiera områden av värdeskapande aktiviteter – allt med ambitionen att stärka konkurrenskraften för 
regionen.  

EU har ungefär 2 300 kluster, varav långtifrån alla går bra. En återkommande kommentar i dessa 
sammanhang är att alla regioner omöjligt kan fokusera på bioteknik, ha attraktivaste hamnarna, bästa 
lärosätena, effektivaste infrastrukturen etc – ett val måste någon gång göras och måste kompletteras med 
samarbeten utanför regiongränserna. 

Medan Europas fattigare regioner hävdar att smart specialisering är en strategi för de rikare, hävdar de rikare 
regionerna å sin sida att det snarare förhåller sig tvärtom. Andra fruktar att en fokusering kan vara till nackdel 
för regioner med hög andel av småföretag och/eller tjänster, om alltför stor fokus läggs på så kallade 
excellenscentra knutna till större forskningsmiljöer bundna till tätbefolkade områden.  

På detta seminarium diskuterar representanter från kommissionen, forskningsorganisationer och regional 
nivå smart specialisering och vad det innebär för att nå EU:s mål om ett förnyat kunskapssamhälle. 
Seminariet följs av diskussion i mindre grupper för att kunna lära av varandras arbete. 

 

2. Hållbar tillväxt: Att skapa hållbara transportsystem som är gröna, 
inkluderande och hälsosamma 

Den 20 september presenterade EU-kommissionen en färdplan för genomförandet av  flaggskeppsinitiativet 
”Ett resurseffektivt Europa”. I flaggskeppsinitiativet lägger EU-kommissionen fast de långsiktiga ramarna för 
åtgärder på flera olika politikområden, t.ex. klimatarbetet, energi, transport, näringslivsinsatser och regional 
utveckling. Flaggskeppsinitiativet ska främja både grönare transporter och samtidigt skapa förutsättningar för 
människor att lättare röra sig i och mellan Europas länder.  

Ett av målen är att åtgärda ineffektiv resursanvändning inom de sektorer som påverkar miljön mest, till 
exempel transporter. För att uppnå detta krävs åtgärder på flera fronter, allt ifrån energieffektivisering till 
satsningar på prisvärda kollektivtrafiksystem för en hållbar rörlighet av människor och gods. Det innebär 
bättre tillgänglighet för fotgängare, cyklister, såväl som pendlare som utnyttjar kollektivtrafiken i en stad, såväl 
som bättre förbindelser mellan olika typer av transporter. Ett antal ohållbara trender måste motverkas och en 
av de trenderna är den för höga energikonsumtionen inom transportsektorn.  

Hur skapar man hållbara transporter som är både grönare, inkluderande och hälsosammare för människorna 
som ska bruka dem? Hur skapar man hållbar urban rörlighet? Detta diskuterar representanter från 
kommissionen tillsammans med deltagarna, och goda exempel lyfts. Seminariet följs av diskussion i mindre 
grupper för att kunna lära av varandras arbete. 

 

3. Inkluderande tillväxt: Inkludera unga - släpp fram potentialen! 

Alltför många européer lever idag i, eller med risk att hamna i, fattigdom. Europa 2020 har som mål att lyfta 
20 millioner människor ur fattigdom. I det nationella reformprogrammet har Sverige fokuserat på att minska 
utanförskapet genom att få fler människor i arbete. Unga är en grupp som har det svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden och som man ska satsa extra på, bland annat genom satsningar på bättre utbildning. 

Arbetskraften i EU minskar till följd av befolkningsutvecklingen – färre arbetande ska försörja fler och fler som 
inte arbetar. EU måste öka den totala sysselsättningsgraden. Den ekonomiska krisen har lett till hög 
ungdomsarbetslöshet– över 21 % i Europa som helhet – och det har blivit svårare för unga arbetslösa att hitta 
jobb. 

De svenska målen omfattar bland annat att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över 80% 
för kvinnor och män i åldrarna 20-64 år. Höjningen ska främst ske i grupper med en svag förankring på 
arbetsmarknaden såsom unga och utrikes födda.  Vidare innefattar målen att öka den sociala delaktigheten 
genom att minska andelen som är utanför arbetskraften, långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl 
under 14 %. Dessutom har man satt mål för utbildningen i Europa.  

Hur ska svenska regioner uppnå detta? Vad kan regionerna göra för att öka ungas deltagande på 
arbetsmarknaden? Representanter från EU-kommissionen såväl som från europeiska 
ungdomsorganisationer finns på plats och diskuterar detta med deltagarna. Seminariet följs av diskussion i 
mindre grupper för att kunna lära av varandras arbete. 

 

Observera att paneldiskussionen på samtliga seminarier kommer att hållas på engelska. 

Gruppdiskussionerna hålls dock på svenska. 


