
Europaforum Norra Sverige om EU:s budget och sammanhållningspolitik 
/2012-11-30  

1 (3) 
 

 
Uttalande vid Europaforum Norra Sveriges utökade rapportörsmöte i Bryssel 
den 29-30 november 2012: Norra Sverige – På toppen av Europa och mitt i EU! 
 
Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett partnerskap och nätverk för politiker på lokal och 
regional nivå som täcker de fyra nordligaste regionerna i Sverige: Norrbotten, Västerbotten, 
Västernorrland och Jämtland.  
 
Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om politiken på EU-nivå, men framförallt att öka 
engagemanget i utformningen av EU:s politik i frågor som gäller norra Sverige. Europaforums 
synpunkter representerar ställningstaganden från förtroendevalda i de fyra nordligaste 
regionerna i Sverige.  
 
Europaforum Norra Sverige vill med anledning av de pågående förhandlingarna om EU:s 
långtidsbudget med tillhörande regleringar för sammanhållningspolitiken uttala följande. 
 

A. En budget för tillväxt i hela EU kommande programperiod 2014—2020. 
 
Europaforum ser med oro på hur de pågående förhandlingarna kommer att utfalla efter 
det som diskuterades på det extra toppmötet om EU:s budget den 22-23 november. 
 

1) EFNS uppmanar de förhandlande parterna att nu nå ett gemensamt beslut för att 
inte ytterligare riskera försena uppstarten av den nya programperioden med det 
för projekt och engagerade verksamheter olyckliga glapp som då skulle bli 
mellan att nuvarande program upphör 2013 och innan de nya kan vara igång.  
 

2) EFNS uppmanar också Ministerrådet att tillsammans med Europaparlamentet slå 
fast en budget för Europeisk innovation och tillväxt genom nödvändiga 
framtidsinvesteringar, som EU och dess regioner så väl behöver, genom 
satsningar på forskningsfonderna inom Horizon 2020, infrastrukturåtgärder för 
att binda ihop EU för en fungerande inre marknad genom Connecting Europe 
Facility (CEF) samt strukturfonder till alla EU:s regioner utifrån målen i Europa 
2020-strategin. 
 

B. En sammanhållningspolitik för Europa 2020 i alla regioner i Sverige och hela EU. 
 

Europaforum lyfter särskilt fram strukturfondsmedlen inom sammanhållningspolitiken 
som en del av EU:s implementering av den så kallade Europa 2020-strategin för smart, 
hållbar och inkluderande tillväxt över hela EU.  Det är också de resurser som finns för att 
verkställa den av Sverige högt prioriterade Östersjöstrategin. Det är de resurserna som 
ger grunden och det Europeiska mervärdet för insatserna, även om de därtill kan växlas 
upp av regionala och nationella medel. 
 

3) EFNS stödjer den prioritering som Kommissionen gjort genom att lägga 
huvudparten av strukturfondsmedlen till de fattigaste regionerna och uppmanar 
Ministerrådet att inte göra ytterligare omfördelningar av den balansen vid 
fortsatta justeringar av budgetnivåerna. 
 

4) EFNS uppmanar särskilt den svenska regeringen att slå vakt om existensen av 
strukturfonder till alla Sveriges regioner för att därmed också stå för ett starkt 
förankrat regionalt Europa 2020-arbete med smart specialisering som ger 
ytterligare innovations- och tillväxtpotential för alla regioner i hela Sverige och 
att på samma sätt agera för Östersjöstrategins möjligheter att etablera en 
fungerande sammankopplad region.   
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C. En extra pott på bibehållen nivå för EU:s nordliga glesbefolkade områden. 

 
Europaforum pekar också på att i regionerna inom EFNS områden kvarstår många 
utmaningar för att vända en negativ befolkningsutveckling och skapa livskraftiga och 
konkurrenskraftiga livsmiljöer, samhällen och näringsliv. Ett kargt klimat, få människor 
på en stor yta och långa avstånd inom regionen och till de stora marknaderna ger 
tillsammans med ett beroende av renodlad råvaruindustri marknadsnackdelar som 
behöver överbryggas. Samtidigt visar det arbete som gjorts det senaste decenniet med 
inte minst stöd från EU:s strukturfonder, på den potential som finns i de nordliga 
områdena och hur nackdelar kan bli till konkurrensfördelar som skapar 
innovationsförmåga i världsklass för långsiktigt hållbar samhällelig tillväxt i samverkan 
med omgivande motsvarande regioner i Finland och Norge. 
 

5) EFNS uppmanar Ministerrådet att vidmakthålla en territoriell politik som stöder 
områden med särskilda förutsättningar och marknadsnackdelar för att frigöra 
potentialen i även dessa områden, med därtill en särskilt avsatt del inom 
strukturfonderna i enlighet med erkännandet av de nordliga glesbefolkade 
områdena i EU som särskilda områden med särskilda strukturfondsbehov i EU:s 
anslutningsfördrag med Sverige, Finland och Österrike. 
 

6) EFNS uppmanar också Sveriges regering att särskilt fortsätta slå vakt om den 
extra allokering som Kommissionen föreslagit för EU:s nordliga glesbefolkade 
områden och i förhandlingarna, som ett verktyg för att också ge ökat 
nettoåterflöde på den svenska avgiften till EU, agera för att den återställs till 
motsvarande nivå som under innevarande programperiod (med index en nivå 
om €39:- per invånare i de nordliga glesbefolkade områdena i Sverige och 
Finland). 

 
D. Gränsöverskridande samverkan i hela Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). 

 
Europaforum lyfter potentialen i att över hela de nordliga delarna av Europa arbeta för 
att möta de gemensamma utmaningar som finns och få den kritiska massa som krävs för 
långsiktig utveckling. EFNS påpekar särskilt de möjligheter som finns för Europaforum 
Norra Sverige att som en del av det etablerade samarbetet inom Northern Sparsely 
Populated Areas (NSPA) ytterligare ge kraft åt de nödvändiga processerna och i det även 
få med våra angränsande regioner utanför EU, som därtill är en väsentlig del av den 
större makroregion som Östersjöstrategin utgör.  
 

7) EFNS uppmanar Europaparlamentet att fortsätta slå vakt om det Europeiska 
territoriella samarbetet, European Territorial Cooperation (ETC), och i 
förhandlingarna med Ministerrådet agera för att få medlemsländerna att se till 
det mervärde som finns i samverkan över EU:s gränser med den öronmärkning 
av de resurserna som parlamentets regionala utskott föreslår.   
 

8) EFNS välkomnar Kommissionens föreslagna prioritering inom ramen för 
Östersjöstrategin i det framlagda underlaget för de kommande 
partnerskapsöverenskommelserna gentemot Sverige, att ytterligare se till ökad 
samverkan inom de glesbefolkade regionerna inom Barentsområdet, i realiteten 
NSPA, för att hantera de gemensamma utmaningarna och EFNS uppmanar den 
svenska regeringen att i direkt dialog med våra fyra nordliga regioner förhandla 
de kommande programmen för att stödja detta. 
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E. Tydliga strukturfondsregleringar med flexibilitet för regionala perspektiv. 

Europaforum har i tidigare sammanhang framfört sina synpunkter på de föreslagna 
regleringarna från Kommissionen för de kommande strukturfonderna och i det 
sammanhanget framförallt påtalat vikten av att ha ett regionalt perspektiv, så att de 
investeringar som syftar till långsiktigt regional, nationell och EU-sammantagen 
utveckling i enlighet med Europa 2020-strategin också verkligen blir möjliga att göra. 
För Sveriges nordligaste områden är givetvis möjligheterna att koppla ihop sig inom 
regionen och gentemot omvärlden, såväl i hela NSPA som till de stora marknaderna i 
Sverige, EU och globalt, en grundförutsättning för möjligheter till växande företag inom 
nya branscher och få tillgång till såväl kvalificerad arbetskraft som akademiskt 
kunskapsutbyte. 

9) EFNS välkomnar de förhandlingsresultat och beslut som så här långt har fattats i 
de olika församlingarna för de kommande strukturfondsregleringarna när det 
gäller att häva Kommissionens föreslagna förbud mot infrastruktursatsningar för 
våra områden samt att öppna för ytterligare ett tema såsom ICT, möjligt att 
prioritera inom den av Kommissionen föreslagna tematiska koncentrationen för 
regionalfonden, och uppmanar Ministerråd och Europaparlament att nu nå 
gemensamma beslut om detta.  
 

10) EFNS välkomnar också de i de olika församlingarna fattade besluten om att den 
extra allokeringen för våra områden är regionalfondspengar och uppmanar 
Ministerrådet och Europaparlamentet att kunna fatta ett gemensamt beslut om 
detta samt att i övrigt ge utrymme för en ökad flexibilitet i den av Kommissionen 
föreslagna minsta absoluta andelen om 52% socialfondsmedel för 
strukturfonderna till Sverige. 

 

11) EFNS uppmanar Sveriges regering att undvika att skapa nya stuprör genom att 
lyfta ut delar av strukturfonderna till nationella program och istället se 
potentialen i regional utveckling och regionalt anpassade perspektiv på insatser 
med EU:s fondmedel genom att beslut om såväl fria som styrda medel tas i de 
regionala partnerskapen.  

 

12) EFNS uppmanar avslutningsvis Kommissionen och Sveriges regering att i 
diskussionerna om partnerskapsöverenskommelsen vad gäller önskad ökad 
möjlig synergi mellan de olika fonderna inom det gemensamma strategiska 
ramverket, ytterligare förtydliga hur detta kan och skall ske med de olika verktyg 
för lokalt ledd utveckling med mera som föreslås, som EFNS välkomnar, och att 
det sker i nära samverkan med våra regioner och med möjligheter att under 
programperioden hitta formerna för att verkligen kunna implementera de goda 
ambitionerna med det arbetssättet, så att det verkligen blir ett ”nedifrån-och-
upp-perspektiv”. 

 

För Europaforum Norra Sverige, 30 November 2012 i Bryssel 

 

Erik Bergkvist Åsa Möller 
Ordförande Europaforum Norra Sverige Vice ordförande Europaforum Norra Sverige 


