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Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens årliga
tillväxtöversikt för 2014
Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten,
Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik
analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att
påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att
tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i
frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

Europaforum Norra Sverige vill för första gången kommentera EU-kommissionens årliga
tillväxtöversikt utifrån Norra Sveriges perspektiv, behov och möjligheter. Den årliga tillväxtöversikten
för 2014 utgör startskottet för den europeiska planeringsterminen – cykeln för samordning av
ekonomi och finanspolitik. Översikten är utgångspunkt för Sveriges nationella reformprogram (NRP)
för att nå Europa 2020-målen.
I den årliga tillväxtöversikten ser EU-kommissionen ljuset i tunneln för den europeiska ekonomin och
manar till fortsatta ansträngningar. Det väntas ta lång tid för den europeiska arbetsmarknaden och
de sociala strukturerna att återhämta sig. Kommissionen menar att det finns en växande risk för ökad
utslagning från arbetsmarknaden och för strukturell arbetslöshet som hindrar EU:s tillväxtpotential.
Prioriteringarna som presenteras i den årliga tillväxtöversikten ska bidra till målen i Europa 2020strategin: smart, hållbar och inkluderande. Vad gäller den inkluderande tillväxten är målet en så hög
sysselsättningsgrad som möjligt. EU-kommissionen identifierar behovet av en mer aktiv
arbetsmarknadspolitik och ser att resultatet av de tjänster som tillhandahålls av de offentliga
arbetsförmedlingarna behöver förbättras och vill att genomförandet av ungdomsgarantin skall
prioriteras. Kommissionen vill också stödja skapandet av nya arbetstillfällen inom snabbväxande
sektorer och underlätta arbetskraftens rörlighet. Ytterligare reforminsatser prioriteras för att
säkerställa att löneutvecklingen ligger i fas med produktiviteten och därmed inte hämmar
konkurrenskraften och den samlade efterfrågan. Genom att modernisera lagstiftningen om
anställningsskydd vill man komma tillrätta med segmenteringen på arbetsmarknaden.

EFNS synpunkter på bekämpning av arbetslöshet och krisens sociala följdverkningar


Vi anser att sysselsättningsmåttet som används är i behov av komplettering. Idag delas
arbetskraften i två kategorier: de sysselsatta och de arbetslösa. För att en person ska räknas
till kategorin sysselsatt krävs att denne arbetat minst en timma under den aktuella
mätveckan. Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program där lön utgår,
exempelvis anställningsstöd och stöd vid start av egen näringsverksamhet, räknas som
sysselsatta. Sysselsättningsgraden anger hur stor del av befolkningen som är sysselsatta och
statistiken ligger till grund för insatser i frågan. Det är viktigt både för den enskilde personens
ekonomi och utveckling och för vår regionala utveckling att personer i sysselsättning arbetar
fler timmar än en.



Vi delar kommissionens syn på behovet av en mer aktiv arbetsmarknadspolitik och att
resultatet av de tjänster som tillhandahålls av offentliga arbetsförmedlingar måste
förbättras. För framtida kompetensförsörjning i vår region är prioriteringen att jobba för att
underlätta arbetskraftens rörlighet mycket viktig. Samtidigt vill vi betona att det är viktigt att
säkra sunda konkurrensvillkor, i tider av hög arbetslöshet är det viktiga att arbetslösa inte

ställs mot varandra eftersom det urholkar den sociala sammanhållningen. Vi vill tillägga att
unga människor tidigt bör stimuleras till utbyten med andra länder och regioner, för att
underlätta en positivt rörlig arbetskraft. Strukturella insatser bör göras så att fler ungdomar,
oberoende av social och geografisk bakgrund, ges möjlighet att nyttja de program som finns
för mobilitet. Vi stöttar prioriterandet av att genomföra ungdomsstrategin och vill lägga att
det är viktigt att den genomförs utifrån regionala intressen och behov, av regionala och
lokala aktörer.


Europaforum Norra Sverige vill i den försatta moderniseringen av utbildnings – och
fortbildningssystemet se prioriteringar som gäller det livslånga lärandet, yrkesutbildningar
och växelvis teoretisk och praktisk utbildning. Utifrån vårt perspektiv är det viktigt att detta
anpassas till små och medelstora företag eftersom dessa är viktiga för vår regions tillväxttakt.
För oss är det viktigt att det livslånga lärandet prioriteras och att det finns en tydlig koppling
till arbetslivet. Det är också viktigt att skapa system för återkommande kompetensutveckling
hos anställda eftersom det öppnar för såväl personlig utveckling som affärsutveckling. Ett allt
längre arbetsliv förutsätter möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling.

EFNS övergripande synpunkter på EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2014


Europaforum Norra Sverige håller med kommissionen i sin rekommendation att de nationella
reformprogrammen bör diskuteras med nationella parlament och alla berörda parter, särskilt
arbetsmarknadens parter och aktörer på regional och lokal nivå. Beslutsfattare på lokala och
regional nivå måste involveras mer i den europeiska planeringsprocesser då frågor som lyfts i
de nationella rekommendationerna berör ansvarsområden som ligger på den regionala och
lokala nivån.
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