Europaforum Norra Sverige ska fördjupa samarbetet
inom fem områden
Nedanstående uttalande antogs av Europaforum IV Norra Sverige den 6-7 juni 2002 i Sundsvall,
Scandic Hotell:

1.

Det politiska positionsdokument som fastställdes vid Europaforum i Lycksele 2001
utgör grunden för utvecklad och fördjupad samverkan mellan de fyra nordligaste
länen.

2.

Europaforum Norra Sverige understryker vikten av subsidiaritetsprincipen och
regionernas ökade inflytande i EU:s beslutsprocess. Det är den lokala och regionala
nivån som kan tillgodose en ökad legitimitet för det Europeiska samarbetet genom att
föra besluten närmare medborgarna.

3.

Europaforum betonar behovet av samverkan med och samordnat agerande i
förhållande till riksdag, regering och länsstyrelser, EU, internationella organisationer
och nätverk samt andra regioner i Europa.

Ett kraftfullt engagemang från Europaforum Norra Sveriges sida förutsätter ökat deltagande av
förtroendevalda i det utåtriktade arbetet. En viktig resurs i detta arbete är de väl fungerande
kontoren North Sweden och Mid Sweden European Office.
Vidare måste under det fortsatta arbetet såväl de lokala som regionala förankringsprocesserna
framhållas.

Europaforum Norra Sverige skall under 2002-2003 fortsätta arbetet med fördjupade
analyser som utgångspunkt för tydliga och väl underbyggda fakta och argument.

4.

De förutsättningar som präglar Norra Sverige, t ex gleshet och långa avstånd till marknad, ligger
till grund för Norra Sveriges fortsatta arbete med sammanhållningspolitiken. Särskild
uppmärksamhet bör läggas vid att gleshetskriteriet stadgas i det svenska anslutningsfördraget.
Europaforum Norra Sverige skall söka samarbete med andra regioner med permanenta geografiska
och naturliga nackdelar.
Europaforum Norra Sveriges arbete med sammanhållningspolitiken och angränsande
politikområden bör i nuläget vidareutvecklas med inriktning på följande fem områden:







Öst-västliga kommunikationer
Landsbygdsutveckling
Lissabonstrategin och den sociala agendan
FoU och innovationsfrågor
Statsstödsfrågor

I det fortsatta arbetet bör följande beaktas inom de olika områdena.

Öst-västliga kommunikationer
Efter diskussionen rörande transportpolitiken är det viktigt i det fortsatta arbetet att förtydliga
behovet av de öst-västliga kommunikationerna och att relationerna i norra Europa ger unionen
ytterligare mervärden.
I detta sammanhang och med sikte på revideringen av TEN-T år 2004 bör möjligheterna prövas att
ytterligare förbindelser i norra Sverige ingår i det europeiska transportnätet. Vi vill redan nu lyfta
fram E12 på svensk sida och Norrbotniabanan, men återkommer med en slutgiltig gemensam
uppfattning om TEN-T. Vidare bör insatser i form av länkar, flygplatser eller hamnar, eller särskilda
åtgärder beträffande infrastruktur som redan omfattas av TEN-T också övervägas där de fyller
relevanta behov.
Fördjupning för att få en kostnadseffektiv och fungerande transportpolitik inom de fyra
norrlandslänen är därför av stor betydelse.

Landsbygdsutveckling
Politiken för landsbygdsutveckling måste bli effektivare och kraftfullare. Europaforum Norra Sverige
skall verka för en förändring av EU:s jordbrukspolitik så att jordbruksstödet skall kunna gå till alla
offentliga eller privata företag och organisationer som stimulerar landsbygdsutveckling – inte bara
till enskilda jordbruksföretag.

Lissabonstrategin och den sociala agendan
Europaforum Norra Sverige skall verka för att uppfylla målen i Lissabonstrategin utifrån den öppna
samordningsmetoden. Lokala och regionala initiativ och prioriteringar bör i högre grad än vad som
idag är fallet ligga till grund för nationella prioriteringar och handlingsplaner. De sociala frågorna
ska ges ökad uppmärksamhet i Europaforum Norra Sveriges fortsatta arbete och få ökad
genomslagskraft i det regionala utvecklingsarbete som bedrivs i Norra Sverige.

FoU och Innvationsfrågor.
Europaforum Norra Sverige skall utveckla arbetet när det gäller FoU och innovationfrågor. Med
anledning av generaldirektör Guy Crausers direkta uppmaning bör FoU-politiken och dess direkta
påverkan på och koppling till sammanhållningspolitiken särskilt uppmärksammas.

5.

Det är inom alla områden viktigt att lyfta relevanta goda lokala och regionala
exempel för att visa på europeiskt mervärde.

6.

Europaforum Norra Sverige skall undersöka förutsättningarna att presentera Norra
Sverige som en av de pilotregioner där trepartskontrakten fungerar som bas. Denna
modell framhölls av generaldirektör Crauser.

7.

EuropaForum Norra Sveriges rapportörer skall, mot bakgrund av ovan redovisad
inriktning, fortsätta arbetet och



Fastställa handlingsplan för 2002-2003




Under senare delen av 2002 presentera mer djupgående lösningar baserade på vårt
positionspapper
Under Europaforum V Norra Sverige redovisa arbetet utgående från den givna inriktningen

