Europaforum Norra Sveriges följer upp framtagandet av
strukturfondsprogrammen 2014-2020

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 (EFNS) vill, med anledning av att det intensiva
programframtagningsarbetet för den nya strukturfondsperioden 2014-2020 går mot sitt slut, att
resultatet av inledande intentioner och processen i sig utvärderas, att slutsatser sammanställs och
redovisas i början av 2015.

Bakgrund
Genom EUs struktur och investeringsfonder (ESI) 1 och tillhörande program ska
medlemsländernas möjligheter att nå målen i Europa 2020 strategin stärkas. För att förenkla
samordning och genomförande av ESI fonderna 2014-2020, utformade Europeiska
kommissionen ett gemensamt ramverk, Common Strategic Framework (CSF). I CSF möjliggör
EU-kommissionen nya/utvecklade territoriella verktyg, Integrated Territorial Investments (ITI)
och Community Lead Local Development (CLLD) för att stärka det regionala och lokala
inflytandet i genomförandet av ESI fonderna.
Mellan EU-kommissionen och varje medlemsland tas en Partnerskapsöverenskommelse (PÖ)
fram. Det är ett strategiskt dokument som syftar till att effektivisera genomförandet med fokus
på samordning och förenkling. Ett annat viktigt syfte är att förbättra måluppfyllelsen för
Europa 2020-målen. Partnerskapsöverenskommelsen ska utarbetas i ett brett partnerskap
med berörda aktörer.
Parallellt och i linje med detta tas program för ESI-fonderna fram, nationellt och regionalt i
Sverige samt med angränsande länder. Programmen ska utformas utifrån de förutsättningar
och behov som finns inom respektive programområde och i dialog med berörda aktörer och
intressenter.
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Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU) samt Europeiska havs-och fiskerifonden (EHFF).

I EU-kommissionens delegerade akt, Code of Conduct, ges ramar för medlemsstaterna att
tillämpa partnerskapsprincipen. Detta för att säkerställa ett nära samarbete mellan offentliga
myndigheter på nationell, regional och lokal nivå och med privata och andra sektorer, i
planering och genomförande av ESI-fonderna.
Uppföljning och utvärdering
För Europaforum Norra Sverige är det angeläget att följa upp i vilken utsträckning EU-kommissionens
intentioner fått önskat genomslag och hur programframtagningsarbetet genomförts. EFNS och de
ingående regionerna har lämnat synpunkter på arbetsprocessen i sig och tagit ställning i angelägna
frågor under programskrivningsarbetets gång. Uppföljningen och utvärderingen tar därför sin
utgångspunkt i EFNS intressen och avser också synliggöra i vilken utsträckning det egna
påverkansarbetet, bl.a genom skrivna positioner, nått resultat2.
Under 2014 avser Europa Forum Norra Sverige att följa upp programskrivningsarbetet med följande
utgångspunkter:
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-



Resultatet av EU kommissionens intentioner med ramverket, Common Strategic Framework
(CSF), utifrån EFNS intressen
- Stärkt samordning mellan fonder
- Nya territoriella verktyg ITI och CLLD för ökat regionalt/lokalt inflytande
- Förenklingar



Innehåll och utformning av Partnerskapsöverenskommelsen mellan EU-kommissionen och
Sverige, utifrån EFNS intressen
- Överenskommelsens innehåll – prioriteringar och slutlig inriktning
- Arbetsprocessen/dialogen



Flernivåstyre och inflytande på alla nivåer inför programperioden 2014-2020, utifrån EFNS
intressen.
- Nationell, regional och lokal medverkan i programframtagning och i planering av
genomförande samt tillämpning av Code of Conduct.
- Programstrukturens påverkan. Nationella- och regionala program, regionala
handlingsplaner, etc.
- Förvaltning och genomförandeorganisation.



Ytterligare rekommendationer/tillägg från EFNS.
- För programperioden 2014 -2020
- Inför nästa programperiod 2021 -

Exempel på tidigare positioner:
Europaforum Norra Sveriges inspel till slutförhandlingarna
Europaforum Norra Sveriges synpunkter i framtagandet av partnerskapsöverenskommelsen för Sverige
EFNS om EU:s långtidsbudget och sammanhållningspolitiken
Europaforum synpunkter om EU:s framtida sammanhållningspolitik

Europaforum avser överlämna slutsatser och gjorda erfarenheter kring programskrivningsarbetet
inför 2014-2020 i en position under våren 2015.
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