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SAMMANFATTNING – SYNPUNKTER PÅ

Framtidsinriktad
utvecklingspolitik
Framtidsinriktad utvecklingspolitik med regionalt fokus för
EU med anledning av pågående samråd om EU:s sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitiken är viktig för utvecklingen i EFNS
regioner som vill ge en samlad syn på framtidens sammanhållningspolitik. Norra Sverige har utmaningar med en glesbefolkad och klimatutsatt geografi. Samtidigt levererar regionen stora mervärden till Europa. EU:s stöd är en viktig grund för EFNS
regionernas förmåga ligga i framkant på många områden.
yy EFNS betonar vikten i att EU:s sammanhållningspolitik
omfattar samtliga av EU:s regioner och fortsätter innehålla
en skärskild allokering till extremt glesbefolkade områden i
norr.
yy EFNS föreslår att i EU:s sammanhållningspolitik ska fortsätta fördela utvecklingsmedel till regioner utifrån bruttoregionalprodukt, men med ökat fokus på olika regionala utmaningar såsom arbetslöshet, utbildningsnivå och gleshet.
Samt anpassar särskilt stöd till EU:s arktiska områden i de
nordliga glesbefolkade områdena.
yy EFNS föreslår att EU ska fortsätta att möjliggöra insatser
för att bygga kapacitet och skapa förmåga till samverkan
på lokal och regional nivå. Samt att i högre grad möjliggör
insatser för fler gränsöverskridande samarbeten.
yy EFNS anser det viktigt med gemensamma ledord för EU:s
samlade tillväxtarbete. EFNS föreslår att EU fortsätter utgår
från en gemensam övergripande EU-strategi för smarta,
hållbara och inkluderande samhällen. Även att i högre grad
möjliggöra för regioner att utifrån sina respektive förutsättningar bidra till EU:s gemensamma mål.
yy EU:s plattformar, instrument och stöd kan sammaföras i tre
huvudområden: Innovations- och tillväxtunion, kompetensoch sysselsättningsunion och energi- och klimatunion.
EFNS föreslår att en övergripande policy samlas under ett
huvudtema med ledorden för regionalt utvecklingsarbete om smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Samt att
utvecklingsarbetet samlas i huvudområdena.
yy EFNS föreslår att de olika fonderna samlas inom samma
regelverk och uppföljningssystem samt under ett regionalt
ägarskap för ett samlat strategiskt helhetsperspektiv. Även
att i högre grad möjliggöra för inrättande av regionala plattformar, noder och kompetenskluster gentemot små aktörer
med stora behov av utveckling.

►

yy Smart specialisering är basen för allt utvecklingsarbete i
EU, EFNS föreslår att i högre grad realiseras med hjälp av
regionernas smarta specialiseringsstrategier. Och att ge
utrymme för anpassade prioriteringar såsom infrastruktur
och bredband i avlägsna regioner med stora avstånd.
yy EFNS föreslår att EU:s sammanhållningspolitik efter 2020
fortsätter bidra till strukturerat partnerskap och dialog om
politikens genomförande mellan företrädare på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Det är även av vikt att stärka den
lokala och regionala förmågan att driva utvecklingsarbetet
med EU-medlen genom stöd och förstudiemedel.
yy EFNS föreslår att EU:S sammanhållningspolitik fortätter
bidrar till att utveckla det regionala innovationssystemet
genom samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig
sektor. Samt i högre grad möjliggör samspel mellan insatser för sådan innovationskapacitet och excellent forskning
inom ramen för de särskilda forskningsprogrammen i EU.
yy EFNS anser att EU:s sammanhållningspolitik i högre grad
möjliggör och främjar avancemang mellan olika typer av
stöd i takt med utveckling av ett område. Även i ökad grad
kan bidra till att de projekt som får stöd också ser till möjliga kommande utvecklingssteg för det fortsatta arbetet.
yy EFNS föreslår att EU:s sammanhållningspolitik levererar
en grund för regional kapacitetsuppbyggnad för ökad
samverkan över gränserna och möjligheter att komma in i
EU:s övriga gemensamma utvecklingsverktyg. Det ska ges
tydligare kopplingar i regelverk och målsättningar så att
även de fonder som anordnas på EU-nivå hänger tydligare
samman med lokal och regionalt kapacitetsbyggande.
yy EFNS föreslår att EU:s sammanhållningspolitik fortsätter
realiseras genom en regional stödstruktur för utvecklingsprojekt, och i högre grad möjliggör insatser för regional
uppväxling med olika finansiella instrument, i den mån de
territoriella förutsättningarna tillåter.
yy EFNS föreslår att EU:s sammanhållningspolitik i högre grad
utvärderas utifrån långsiktiga samlade effekter av program,
snarare än enskilda projektresultat. Och kan kopplas samman med den europeiska terminen, förutsatt att uppföljning
och rekommendationer riktar sig till det konkreta regionala
utvecklingsarbetet med EU:s stöd.
yy EFNS föreslår att EU:s sammanhållningspolitik i högre grad
kunna anpassa kraven om uppföljning och kontroll till andelen medfinansiering och för regioner och länder med hög
andel egen medfinansiering (50%) överlåta huvudparten av
kontroll och uppföljning på befintliga nationella system.
yy EFNS föreslår att EU: sammanhållningspolitik fortsätter
bidra till att främja samarbete och testa nya metoder för att
nå målen om global konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Samt bygga vidare på de vunna erfarenheterna från den
genomförda arktiska samrådsprocessen i fortsatt samspel
med regionerna i NSPA för utformningen av EU:s utvecklingsstöd.

