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En ny integrerad EU-strategi för Arktis stödjer hållbar regional utveckling i
norra Sverige
En ny integrerad EU- strategi för Arktis stödjer hållbar regional utveckling i norra Sverige
Ökat regionalt samarbete för hållbar utveckling i hela norra Europa, starkt stöd till
forskning, främjade synergier mellan EU:s finansiering i fonder och program samt ökat
internationellt samarbete i Arktis där EU:s observatörsstatus i Arktiska rådet
formaliseras. Det är några av satsningarna i EU:s integrerade strategi för Arktis.
Det globala intresset för Arktis har ökat de senaste åren i takt med att regionens miljömässiga,
sociala, ekonomiska och strategiska betydelse vuxit. EU bidrar i hög utsträckning, inte minst med
finansiering, till den arktiska forskningen och till den regionala utvecklingen i området.
Mot bakgrunden av detta har EU-kommissionen på uppmaning av Europaparlamentet och EU:s
regeringar utarbetat en ny integrerad EU-strategi för samverkan och insatser i Arktis. Den
presenterades i april 2016 och den syftar till att stärka EU:s verksamhet och engagemang i den
arktiska regionen. Strategin innehåller 39 konkreta åtgärder där forskning, vetenskap och
innovation lyfts fram inom alla de prioriterade områdena. Jämfört med tidigare lyfter strategin
särskilt fram satsningar på regional utveckling i det europeiska Arktis.
Strategin har tre centrala strategiska målsättningar och prioriterade områden:
1. Klimatförändringar och skydd av miljön
2. Hållbar utveckling i och kring Arktis samt
3. Internationellt samarbete
Klimatförändringarna innebär ett hot mot Arktis och dess känsliga natur, i jämförelse med
genomsnittet för den globala uppvärmningen sker uppvärmningen i Arktis dubbelt så fort. Detta är
en internationell angelägenhet som kräver global respons. EU och dess medlemsstater driver på
globala och europeiska insatser. EU är också engagerat i att bibehålla Arktis som ett område utan
större politiska spänningar och med konstruktiva dialoger mellan parterna. För att stärka sin
politiska medverkan söker EU också få fullvärdig observatörsstatus inom Arktiska rådet. Ett annat
viktigt uttryck för EU:s engagemang är den årliga urfolksdialogen.
Denna gång kommer vi i nyhetsbrevet främst ta upp initiativen inom området ”Hållbar utveckling i
och kring Arktis” där förslag och processer för att stärka regional utveckling i norr har en direkt
påverkan på EU:s engagemang i regionerna inom Mid Sweden.
I det ökade fokuset på regional utveckling anläggs i strategin ett bredare geografiskt perspektiv där
områden i norr med liknande utmaningar ingår. I praktiken omfattas hela norra Sverige och Finland
av strategin, inklusive de delar som ligger söder om polcirkeln, även om dessa områden inte
innefattas i den strikt geografiska definitionen av Arktis. Regionerna inom vårt samarbete inom
Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, utgör till stor del det europeiska Arktis och berörs
gemensamt av strategin. NSPA har i september antagit en gemensam position där vi inom NSPA
välkomnar och i stort ställer oss bakom EU:s strategi för Arktis. Där förs också fram att regionerna
önskar medverka aktivt i utformning av EU:s stöd till hållbar utveckling i norr.
I strategin beskriver kommissionen det europeiska Arktis som glesbefolkat, utspritt över ett stort
geografiskt område och rikt på naturtillgångar så som skog, fisk, mineraler, olja och gas.
Utmaningarna med brister inom transportinfrastruktur i form av vägar, järnvägar och
flygförbindelser - särskilt i öst-västlig riktning - lyfts fram. Genom att investera i infrastruktur och
innovation i företag, i synnerhet små och medelstora, kan EU aktivt bidra till att stötta en hållbar
utveckling i regionerna. Inriktningarna stämmer väl överens med regionernas egna analyser och
prioriteringar för regional utveckling. EU:s strategi och insatser för Arktis kan därmed komma att
stärka möjligheterna för de glesbefolkade regionerna i norra Europa att fortsatt få stöd genom EU:s
fonder och program efter 2020.
En central fråga i strategin är att stärka samordning och synergier mellan Europeiska Struktur och
Investeringsfonderna (ESI-fonderna) och de olika EU-programmen, (Interreg-program), som finns i
det aktuella geografiska området, som till exempel programmen Botnia-Atlantica,
Östersjöprogrammet och Norra Periferi- och Arktisprogrammet. Målet är att få en effektivare
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användning av EU-medel bland annat genom att få till stånd bättre koordinering mellan nationella
och regionala aktörer.
Ett första konkret resultat av strategin är att kommissionen redan sammankallat till ett forum,
European Arctic Stakeholder Forum. Forumet leds av kommissionen med deltagande från EU:s
medlemsländer, regionala och lokala aktörer samt Norge, Island och Grönland. Målet är att innan
utgången av 2017 ha identifierat prioriterade investeringar och forskningsinsatser gällande
europeiska Arktis. Den samlade rapporten med dess gemensamma prioriteringar kommer att
påverka styrningen av EU:s fonder och program. Uppföljning och fortsatt dialog kommer ske inom
en ny struktur ”Arctic stakeholder conference” som från 2018 kommer att ha årliga konferenser för
att stärka samarbetet och effekten av satsningarna i europeiska Arktis.
Redan tidigare har de två nordligaste regionerna, Norrbotten och Västerbotten, ett engagemang i
strukturer och samverkan i och kring Arktis. Med det bredare synsättet på europeiska Arktis berörs
nu alla fyra svenska regioner i norr, även Jämtland Härjedalen och Västernorrland. De EU-medel
som Jämtland Härjedalen och Västernorrland har tillgång till genom ESI-fonderna och Interregprogram är nu del i diskussionen om hur bättre synergier och komplementaritet kan öka effekten av
investeringar och forskning inom det europeiska Arktis.
För att kunna påverka identifiering och formulering av gemensamma prioriteringar behöver
regionerna delta i processen även om de vid en första reflektion inte betraktar sig som arktiska
regioner. Samverkan inom Europa Forum Norra Sverige (EFNS) och inom NSPA ger våra regioner
plattformar att tillsammans arbeta utifrån. Den gemensamma OECD-studien för NSPA-regionerna
blir, när den finns tillgänglig i början av 2017, ett aktuellt och viktigt underlag att använda i
diskussionerna med andra intressenter inom Arctic Stakeholder Forum. Kommissionen förväntar sig
att intresserade aktörer också genomför lokala och regionala samråd för att finna de gemensamma
prioriteringarna.
Formerna och arbetssättet för regionernas deltagande kommer att diskuteras också inom EFNS och
NSPA. Ett första tillfälle blir på det kommande höstmötet för EFNS i slutet av november då en
gemensam position gällande EU:s strategi för Arktis också kommer att behandlas.
Det är ovanligt att EU initierar en så bred samverkan mellan berörda länder och regionala nivåer för
att ta fram ett gemensamt program för investeringar och satsningar. Den upplagda tidtabellen för
den processen är pressad, rapporten planeras att vara klar i slutet av 2017. För att kunna bidra och
påverka är det av vikt att diskussioner och insatser tidigt planeras och genomförs på regional i nivå
samt inom samverkansnätverken EFNS och NSPA. Mid Sweden European Office och North Sweden
European Office samverkar nära för att bevaka och rapportera från det som sker i Bryssel.
Du finner länkar till strategin och andra relaterade dokument, t ex NSPA:s position för Arktis
strategin, på Mid Swedens hemsida.
Zofia Tucinska
Kontorschef Mid Sweden European Office
.

Kommissionens arbetsprogram för
2017 presenterat
21 initiativ presenteras som ska prioriteras av
kommissionen under 2017. Arbetsprogrammet
är ett tillägg till kommissionens övriga
arbetsagenda för att informera allmänhet och
beslutsfattare om dess politiska åtaganden.
Läs mer...

NSPA frukostmöte på
Europaparlamentet
Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjöd
in till frukostmöte på Europaparlamentet för att
lämna över positionspapper om Arktis politik
inom EU.
Läs mer...
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MSEO:s ägarråd samlas
Den 9 - 10 november vistades
ägarrådet för Mid Sweden
European Office i Bryssel med
full agenda och flera besök.
Läs mer...

Ägarrådet möter
kommissionen

Ägarrådet på Svenska
Representationen

Kommissionstjänstemän kom
till Mid Sweden European
Office för att samtala om
kommissionens arbete och
lyssna till regionens
företrädare i ägarrådet.

Bra diskussioner om
sammanhållningspolitik och
regeringens fokus då
ägarrådet besökte Svenska
Representationen i Bryssel.
Läs mer...

Läs mer...

Konferens om framtidens
transportkorridorer inom TEN

Sammanhållningspolitikens resultat
2007-2013

Mid Sweden European Office representant Lotta
Rönström var på plats i Milano när Europeiska
sociala kommittén tillsammans med region
Lombardiet ordnade transportkonferens.

Kommissionen presenterar sammanställningar
av resultaten utav sammanhållningspolitiken
ifrån programperioden 2007 - 2013.
Läs mer...

Läs mer...

NSPA-event på EWRC
Northern Sparsely Populated
Areas ordnade halvdagsevent
under European Week of
Regions and Cities med flera
föredragshållare och
paneldiskussion.
Läs mer...

European Parliament of
Enterprises 2016
Anna Rex och Oliver Dogo
från Handelskammaren
Mittsverige var på plats i
europaparlamentet för att
diskutera europeisk politik.

Midsweden på EWRC
European Week of Region and
Cities samlar politiker,
beslutsfattare och allmänhet
från Europas regioner under
en vecka och MSEO deltog
och bevakade.

Läs mer...

Läs mer...

Gruppundantag från
statsstödsreglerna
Kommissionen uppmanar beslutfattare och
intressenter att bidra med synpunkter på det
reviderade förslaget om gruppundantagen från
statsstödsreglerna.
Läs mer...
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CEF-utlysning 2016 transport

Konsten har anlänt!

Dags att söka bidrag ur fonden för ett
sammanlänkat Europa Transport (CEF2016)
med tillgängliga medel på 1,9 miljarder euro.

Vackra tavlor utav svenska konstnärer lånas ut
av landstinget i Västernorrland till Mid Sweden
European Office.

Läs mer...

Läs mer...

Regionerna som aktörer i EU

Parisavtalet träder i kraft

Artikel om Northern Sparsely Populated Areas
framgångar uppmärksammas i tidningen
Dagens Samhälle.

Ett viktigt steg för klimatet nu när gränsen som
sattes upp för att kunna få avtalet godkänt är
nådd.

Läs mer...

Läs mer...

Fortsatt regionalt stöd från EU?
Debattartikel utav regionalpolitiker i Dagens
Samhälle som uppmanar regeringen att
engagera sig för regionalt stöd från EU.
Läs mer...

Mid Sweden European Office

www.midsweden.se

zofia.tucinska@lvn.se
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