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- Det femte forumet för sammanhållning är en av de viktigaste händelserna det här året och än så länge, som jag ser 

det, har det varit en succé. Vi är alla här för att diskutera den fortsatta utvecklingen av sammanhållningspolitiken, 

vilket är ett viktigt ämne, även för ett land som Sverige. Jag vill tacka EU-kommissionen för att de anordnar forumet 

och för att jag har blivit inbjuden. 

Centralt i våra diskussioner finns utmaningarna att möta EU och dess regioner. Det är vårt uppdrag att komma fram 

till hur vi kan få policyn mer effektiv så att det genomförs investeringar, hur vi kan förbättra EU-s prestation och 

dess medlemsländer och regioner och bidra till Europa 2020. 

Jag skulle vilja betona ett par delar som är nödvändiga för effektiviteten av policyn: 

1: Det är viktigt att sammanhållningspolitiken fokuserar sina resurser på de huvudsakliga utmaningar vi står inför. 

Det är tydligt att sammanhållningspolitiken måste vara anpassad så att den kan bidra till att uppnå Europa 2020 

strategin. Jag välkomnar fokus och en koncentration på ett fåtal punkter. Innovation är viktigt för alla regioner; för 

utvecklade att fortsätta utvecklas och de som ligger efter att komma ikapp. 

2: Bara för att man är fokuserad ska det inte stoppa oss från att ha de territoriella potentialer som finns i varje region i 

åtanke. Till exempel i traditionella kluster av textil och konfektion kring Borås i västra Sverige, är gammal kunskap 

överförd till nya idéer; smarta textilier. Textilier är bärare av teknologi och elektronik. Det kända ishotellet i 

Lappland, i norra Sverige, ett hotell gjort av is och snö är ett exempel på en succé som få hade kunnat förutse. Också 

i lappland i den lilla byn Harads, kom en entreprenör på idén att ge turister möjligheten att bo i ett lyxhotell, med 

högklassig design placerad i trädtopparna. Efter att ha sagt detta, är det även viktigt för den svenska regeringen att i 

framtida sammanhållningspolicy frågor, tänka på de speciella omständigheter som finns i dessa områden. 

3: Det är viktigt att utforska möjliga vägar att stärka koordinationen och synergieffekterna mellan EU-policys 

gällande forskning och utveckling. Vi måste underlätta innovation och därigenom stimulera regional tillväxt genom 

att stödja utvecklingen av kreativa miljöer för SME:s samt design av regionala innovationssystem. 

4: För att kunna nå de ambitiösa målen i Europa 2020, är det nödvändigt att ha ett "bottom-up" synsätt. Det är viktigt 

att målen, strategierna och mätningarna av dessa är väl förankrade på lokal-, regional- och nationell nivå. 



5: Vår erfarenhet visar att ett decentraliserat tillvägagångssätt att implementera sammanhållningspolitiken har varit 

lyckad och måste fortsätta. Det bästa sättet att välja projekt med den största potentialen för tillväxt och sysselsättning 

är genom att involvera den regionala och lokala nivån i beslutsfattandet. 

6: Som intressent måste både den lokala och regionala nivån vara involverad i en fortsatt lärandeprocess gällande vad 

som fungerar och vad som inte fungerar i program och projekt. 

7: En del problem är bättre att lösa genom samarbete med grannar som delar samma vatten, samma utmaningar 

gällande miljö och samma transportvägar. EU-strategierna för Östersjöregionen och Donauregionen finner de 

viktigaste problemen möjliga att lösa på en makroregional nivå och på så vis vara en riktlinje för alla aktörer. På det 

här viset hjälper strategierna oss att använda gemensamma resurser mer effektivt. 

8: Den femte sammanhållningsrapporten visar att även om kvinnor generellt har en högre utbildningsnivå än män, 

har inte detta inte lett till en mer jämställd sysselsättning i Europas regioner. För att uppnå smarta, hållbara och 

inkluderande tillväxt i Europa är det min starka övertygelse att vi måste använda oss av den fulla potentialen av 

arbetskraften. Det här, tillsammans med andra saker, kommer att leda till att det är möjligt för kvinnor och män att 

kombinera arbete, familj och ett privatliv. 

9: Vi välkomnar idén att ha ett starkt strategisk tillvägagångssätt och gemensamma ramar som täcker strukturfonder, 

landsbygdsutveckling och fiskefonden. Existerande synergier måste identifieras och utnyttjas, samtidigt som de olika 

kännetecken som finns i programmen måste respekteras. 

10: Implementeringen och kontrollen av programmen måste förenklas. Vi välkomnar att EU-kommissionen i 

rapporten betonar vikten av att inte öka den administrativa bördan och kostnader för kontroll. Hur som helst bör 

förenkling ha inflytande särskilt för att dra nytta av strukturfonderna. 

11: Slutligen ska vi komma ihåg att till skillnad från att vara ett viktigt instrument för regional utveckling, så gör 

sammanhållningspolitiken EU synlig för medborgarna och är även ett uttryck för solidaritet mellan 

medlemsländerna. Av många anledningar behöver vi alla entusiastiska entreprenörer och en rad framgångsrika 

projekt att hjälpa regionerna att ta sig ur krisen och bidra till regional konkurrenskraft och Europa 2020 strategin. 

Samtidigt kommer resurser för sammanhållning fortsatt vara knappa. Därför är det vårt gemensamma ansvar att 

reformera policyn, göra den kostnadseffektiv och därigenom skapa gynnsamma förutsättningar för ett framgångsrikt 

Europa med tillväxt för alla. 



Jag ser fram emot ett intressant meningsutbyte här idag och efter forumet förväntar jag mig intensiva och 

konstruktiva diskussioner med EU-kommissionen och Europapparlamentet samt kollegor från medlemsländerna. 

Tack! 

Översättning: Nils Sandberg 

 

 


