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Regionerna i Europa mobiliserar för en stark regionalpolitik inom EU
I Bryssel den 28 september samlas representanter för EU:s regioner för att plädera för en
fortsatt stark EU-politik för regional utveckling. I en gemensam deklaration presenteras
viktiga utgångspunkter för framtida inriktning.
Idag är EU:s regionalpolitik ifrågasatt när EU står inför stora utmaningar inte minst för att hantera
migration och flyktingsituationen. Det finns förväntningar att EU ska agera gemensamt inom nya
områden samtidigt som det inte finns någon vilja från EU:s medlemsländer att öka EU- budgeten.
Diskussionen handlar i hög grad om hur tillgängliga resurser ska prioriteras.
Tidigare har vi rapporterat att arbetet med och diskussionerna om EU:s framtida regionalpolitik efter
2020 är i full gång på EU-arenan. Denna höst accelererar de diskussionerna. Kommissionen
presenterade för en vecka sedan sin halvtidsrapport för nuvarande flerårsbudget. Den innehöll en
rad förslag i anslutning till regionalpolitiken och indikerade i viss mån i vilken riktning som
kommissionen drar vad gäller nästa period. Under de närmaste halvåret kommer kommissionen
utveckla sina tankar och i slutet av 2017 kommer förslaget till flerårsbudget för 2021 och framåt.
Där kommer ramarna läggas för vilka satsningar som ska ske inom olika politikområden. Det är idag
en öppen fråga om vilka medel som kommer att föreslås för den gemensamma regionalpolitiken
efter 2020. Konkurrensen om EU:s begränsade resurser är stor.
Det är ljuset av detta som veckans unikt breda politiska manifestation med regionala politiker för
stöd för en stark framtida gemensam regionalpolitik ska ses. I Bryssel samlas politiker som
företräder ca 70 % av EU:s medborgare i en viktig markering från regional nivå att poängtera
regionernas stora betydelse för att möta dagens och framtidens utmaningar i EU. I en deklaration
undertecknad av ca 275* regioner pläderas starkt för en fortsatt stark regionalpolitik i EU för alla
regioner. Deklarationen har utarbetats och förankrats i Europas regioner under året. Deklarationerna
finns samlade i en ”Book of signatures” vilken kommer att överlämnas till företrädarna för EU:s
institutioner vid en ceremoni den 28 september. Starkt stöd finns från de svenska regionerna. Du
finner hela deklarationen på www.midsweden.se. I manifestationen kommer höga politiska
företrädare från regionerna att föra fram sitt budskap till ansvarig kommissionär Corina Cretu,
Regionkommitténs ordförande Markko Markkula, Europaparlamentet samt till företrädare för EU:s
ordförandeskap Slovakien. Robert Uitto, regionråd i Jämtland Härjedalen och vice ordförande i 8gruppen kommer att tala och företräda de svenska regionerna.
Även för våra regioner är EU:s gemensamma regionalpolitik av stor betydelse för en hållbar regional
utveckling. För området Mellersta Norrland, d v s Jämtland Härjedalen och Västernorrland, är det
budgetmässigt frågan om ca 2 miljarder kronor för perioden 2014-2020. Satsningar görs idag med
stöd av EU:s strukturfonder bland annat inom bredbandsutbyggnad, järnvägsinfrastruktur och
innovation.
Att underteckna denna deklaration och medverka i manifestationen för en fortsatt stark gemensam
europeisk regionalpolitik denna vecka är en av flera inspel som görs från våra regioner.
Deklarationen driver i bred samverkan behovet för en stark regionalpolitik för alla regioner. Att säkra
att det överhuvudtaget finns en gemensam EU-politik för regional utveckling efter 2020 är första
steget. Det kompletterar det långsiktiga arbete som bedrivs utifrån de specifika förutsättningarna i
nordliga delarna av Europa. Det påverkansarbetet utvecklas och drivs i det regionala nätverket,
Europaforum Norra Sverige. Det länkas vidare i en bredare samverkan med de nordliga regionerna i
Finland och Norge inom nätverket Northern Sparsely Populated Areas. Mer information kring det
arbetet och andra planerade aktiviteter samt antagna positioner om EU:s framtida regionalpolitik
finner du på www.midsweden.se där du också kan gå vidare till nämnda nätverks egna hemsidor.
Det finns mycket som kan utvecklas och förbättras i hur de nuvarande fonderna fungerar. I antagna
positioner med tankar om framtida regionalpolitik och med andra aktiviteter deltar regionerna i den
debatten.
Mid Sweden European Office arbetar inom sitt uppdrag löpande med påverkansarbete. Det är helt
klart att det kommer bli skarpa diskussioner om prioriteringar inom EU och att regionalpolitiken
www.anpdm.com/newsletterweb/44405F457349435A4272484B59/424658467342445A41764543504A71
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kommer att förändras. Att vara närvarande och aktiv i diskussionerna, på Brysselarenan och
nationellt, är avgörande.
Zofia Tucinska
Mid Sweden European Office
* 337 regioner och regionala organisationer skrev under deklarationen.
.

Deklaration om en stark
regionalpolitik efter 2020
Västernorrlands län och Region Jämtland
Härjedalen stödjer tillsammans med över 300
andra europeiska regioner och lokala
myndigheter en deklaration för en stark
regionalpolitik även efter 2020. Robert Uitto,
regionråd i Jämtland Härjedalen, företräder de
svenska regionerna vid en ceremoni den 28
september då deklarationen kommer att
överlämnas till representanter för EUinstitutionerna.
Läs mer...

Nationell konferens om framtidens
sammanhållningspolitik
Den 27 september anordnade SKL en nationell
dialogkonferens i Stockholm på temat
framtidens sammanhållningspolitik. Konferensen
är en fortsättning på den så kallade
Sveregkonferensen som genomfördes i Bryssel i
april på samma tema.
Läs mer...

Lars Danielsson ny EU-ambassadör
Sveriges ständiga representation i Bryssel är
den största svenska myndigheten med sin bas
utomlands. Lars Danielsson blir ny chef i
november och kommer ansvara för beredningen
av frågor inom ekonomiska och finansiella
frågor, utrikespolitik, allmänna frågor och
slutligen rådet för rättsliga och inrikes frågor.
Läs mer...

Junckers State of the Union-tal 2016
Jean-Claude Juncker, ordförande för
Kommissionen, höll sitt årliga State of the
Union-tal som handlade om EU:s utmaningar
och om Brexit. Juncker talade också om vad
som åstadkommits och han lanserade flera
konkreta förslag på förändringar, däribland
förstärkning av unionens investeringar i
infrastruktur och forskning.
Läs mer...
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Ny praktikant för hösten 2016
Mid Sweden European Office tar varje termin
emot en praktikant som befinner sig under
utbildning och som vill prova på att arbeta
internationellt. Lisette Dittberner är höstens
praktikant och kommer hjälpa till med
uppdatering av webb och social media,
omvärldsbevakning och en praktikrapport inom
ett för kontoret aktuellt ämne.
Läs mer...

Regionalt samarbete
Regioner som samarbetar för att utveckla nya
tekniker eller bidra till annan regional utveckling
uppmärksammades på flera håll runt om i
Europa. På Umeå universitetssjukhus kunde
intresserade prova på ny teknik för
distanssjukvård som tagits fram i samarbete
med regioner i Finland och med hjälp av EUfinansiering.
Läs mer...

På gång inom EU - sammanfattning
från SKL
Två gånger om året ger Sveriges Kommuner och
Landsting ut sin sammanfattning av vad som är
på gång inom EU med sållning utifrån vad för
frågor som kan vara relevanta för Sveriges
Kommuner och Landsting.
Läs mer...

Nya kriterier för EKO-märkning
EU-kommissionen har antagit nya striktare krav
för EKO-märkning i Europa. Förändringarna är
ett led i satsningen på Cirkulär ekonomi och
skärper kraven på miljö, säkerhet och sociala
aspekter. De nya kriterierna omfattar även
datorer, möbler och skor. Märkningen ska
underlätta för konsumenter att välja
producenter som håller sig till de hårdare
kraven i sin produktion.
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Läs mer...

Vårens praktikantrapport med tema
migration
Under våren praktiserade Melker Loberg på Mid
Sweden European Office och sammanställde då
en praktikrapport om den europeiska
migrationspolitiken och den drastiska politiska
utvecklingen inom området efter
migrationskrisen under slutet av 2015.
Läs mer...
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