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EUROPAFORUM NORRA SVERIGE är ett partnerskap bestående av politiker som
företräder den lokala och regionala nivån i de fyra nordligaste svenska länen - Jämtland,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Detta dokument skall ses som levande och en
inledning till en process i vilken norra Sverige stegvis preciserar sin hållning till den framtida
europeiska sammanhållningspolitiken.
EUROPAFORUM NORRA SVERIGE
- välkomnar möjligheten att delta i debatten kring den framtida europeiska
sammanhållningspolitiken
- hävdar att sammanhållningspolitiken måste bli en övergripande politik som tillför ett
regionalt perspektiv i planeringen och genomförandet av all gemenskapspolitik. Detta
skall göras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och är en grundförutsättning för att stärka
legitimiteten bland EU:s medborgare
-

EUROPAFORUM NORRA SVERIGE understryker vikten av att
sammanhållningspolitiken stödjer en utveckling av Europas regioner som bidrar till
gemenskapens mervärde. Hänsyn måste tas till kulturella och historiska såväl som
ekonomiska aspekter. Ett exempel är den samiska befolkningen som är en viktig del av det
Europeiska kulturarvet. Utöver sin rena natur och trygga sociala miljö vill Norra Sverige
bl. a bidra till det europeiska mervärdet genom en väl utbyggd IT-infrastruktur samt
spetskompetens inom traditionella såväl som innovativa områden, t. e.x. trä- och
massaindustri, gruvbrytning, rymdforskning, mineralforskning, biobränsle och
telemedicin.

EUROPAFORUM NORRA SVERIGE konstaterar
- att produktions- och produktivitetstillväxten i unionen i mycket hög grad är beroende av
hög kompetens, bra fysisk infrastruktur och gott innovationsklimat i regionerna
- att norra Sverige skall vara en del av det europeiska infrastrukturnätet
- att hållbar utveckling i perifera områden i Europa förutsätter arbetsmarknadsområden,
med konkurrenskraftiga städer och samhällen i samspel med en levande landsbygd
EUROPAFORUM NORRA SVERIGE framhåller särskilt betydelsen av
- att den framtida sammanhållningspolitiken inom EU ska ge möjligheter till lika utveckling
i samtliga regioner i Europa. Avfolkning, gleshet och kargt klimat är kriterier som måste
vara en del av grunden för sammanhållningspolitiken
- att permanenta geografiska och naturliga nackdelar skapar svårigheter för perifera delar av
Europa att utveckla och förändra näringslivets struktur
- att EU:s sammanhållningspolitik samordnas med övriga politikområden, t.ex.
jordbrukspolitiken, konkurrenspolitiken och sysselsättningspolitiken
- en hållbar utveckling där miljöfarliga utsläppen begränsas och naturvärden skyddas
EUROPAFORUM NORRA SVERIGE ser som sina huvudpunkter:

•

SOLIDARITET: EU:s utvidgning är av avgörande betydelse för att säkerställa fred och
utveckling inom hela det europeiska territoriet. Utvidgningen skapar också en förstärkt
inre marknad med en ökad produktion och ett ökat handelsutbyte inom Europa. Det är
vidare viktigt att EU fortsätter att bidra till utvecklingen i länder och regioner som gränsar
till unionen.

•

SUBSIDIARITET: EU:s sammanhållningspolitik måste samordnas med den nationella
och styras av närhetsprincipen. Det måste finnas ett tydligt underifrånperspektiv samt en
dialog med civila samhället när politiken formas. Regionerna skall vara huvudsakliga
aktörer till EU-nivå och nationell nivå för att säkerställa att sammanhållningspolitiken tar
hänsyn till regionala skillnader.

•

AVFOLKNING, GLESHET OCH KARGT KLIMAT: Det är nödvändigt att beakta
särdragen hos regioner med permanenta geografiska och naturliga nackdelar, t.ex. öregioner, bergsregioner, glest befolkade regioner och avlägset belägna regioner. Gleshet
och kargt klimat är sedan tidigare grundläggande kriterier när det gäller utformningen av
sammanhållningspolitiken. Till dessa måste i framtiden läggas avfolkning och andra
demografiska nackdelar. För perifera delar av unionen innebär långa avstånd till
marknaden samt till service och samhällsfunktioner ekonomiska påfrestningar och
försvagad konkurrenskraft.

•

FORSKNING OCH UTVECKLING: Sammanhållningspolitiken inom EU måste
samordnas med satsningar på infrastruktur, forskning, utbildning och
kompetensutveckling. I norra Sverige är vi beroende av ett fåtal näringsgrenar. För att
utveckla befintliga och nya näringsgrenar behövs en ökad innovativ förmåga genom ett
starkare partnerskap mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor.

•

EKONOMISK HÅLLBAR UTVECKLING: Hälften av all ekonomisk aktivitet inom EU
är koncentrerad till en sjundedel av unionens geografiska yta. För en långsiktig hållbar
utveckling måste resurserna i hela unionen nyttjas på ett bättre sätt. Städerna har betydelse
för landsbygdens utveckling och vice versa. En hållbar utveckling måste ske i samspel
mellan stad och landsbygd.
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