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Europaforum Norra Sverige - synpunkter inför EUkommissionens budgetöversyn
Europaforum Norra Sverige består av ett nätverk mellan politiker på lokal, regional,
nationell och europeisk nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och
Västernorrland. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om politiken på EUnivå men framförallt öka engagemanget i utformning av EU-politiken i de avseenden
den berör norra Sverige.
Europaforum Norra Sverige välkomnar den inbjudan till dialog - offentligt samråd
inför budgetöversynen - som den Europeiska kommissionen inbjudit till.
Europas framtida utmaningar
Europaforum Norra Sverige instämmer med den analys och de slutsatser som EUkommissionen gör vad gäller framtida utmaningar som hela den Europeiska unionen
måste förbereda sig inför. Utmaningar skapade av en ökad globalisering, utmaningar
inom
klimat,
energi
och
miljöområdet,
demografiska
utmaningar,
kompetensförsörjning, tillväxt och välfärd och integration inom den Europeiska
unionen bör stå i fokus för ageranden på EU-nivå.
Globaliseringens följder kräver att EU:s länder, regioner och samhällen ständigt
måste stå rustade för att anpassa sig med ytterligare strukturomvandlingar.
Europaforum Norra Sverige anser att alla samhällsnivåer måste samverka för att
effektivt kunna möta dessa framtida utmaningar. Den lokala, regionala, nationella
och europeiska nivån måste samarbeta för att främja kunskap, mobilitet,
konkurrenskraft och innovation.
Framtida mål
Europaforum Norra Sverige anser att ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling är ett överordnat mål liksom ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning för ett integrerat och sammanhållet EU. Dessa mål är horisontella
och bör därmed genomsyra hela budgeten.
Europaforum Norra Sverige anser att EU:s budget är ett viktigt instrument för att
uppnå EU:s målsättningar och de utmaningar som den Europeiska unionen står
inför. En reformerad budget skall vara visionär och se till dessa framtida utmaningar
i sin utformning.
Europaforum norra Sverige anser att EU:s budget ska vara utformad så att den kan
användas av samtliga regioner och nationer som ett verktyg att nå de gemensamma
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målen. Det garanterar en budget som kommer att stärka hela unionen. Detta verktyg
skapar ett lokalt och regionalt engagemang för EU:s övergripande Lissabonstrategi
och förstärker därmed uppdraget att utveckla kommunen och regionen.
En gemensam EU-budget skapar mervärde
Europaforum Norra Sverige vill framhålla ett antal mervärden som en gemensam
EU-budget tillför.
Europaforum Norra Sverige anser att den Europeiska unionens gemensamma
problem skall lösas gemensamt på EU-nivå då det tydligt bidar till att solidariteten
förstärks genom samverkan och samordning. Flernivåstyrning mellan lokal-regionalnationell och europeisk nivå, med ett förhållningssätt som respekterar subsidiaritets
och proportionalitetsprincipen, ger ökade synergieffekter. Samordning mellan EU:s
insatser och de regionala och lokala insatserna ger viktiga hävstångseffekter och
förstärker därmed möjligheten att uppnå de politiska målen.
EU:s sammanhållningspolitik och tillika regionalpolitik har främjat regionalt
ledarskap för regional utveckling. EU:s tillväxtstrategi – Lissabonstrategin – har
stärkt alla samhällsnivåers strategiska satsningar för ett konkurrenskraftigt EU. De
för unionens gemensamma politiska målsättningar har implementerats på alla
samhällsnivåer. Europaforum Norra Sverige anser att Lissabonagendans mål tidigare
och snabbare hade uppfyllts om samarbetet mellan samhällsnivåerna utvecklats
tidigare i budgetprocessen.
Vi vill också framhålla gemenskapens mångkulturella värde och de skilda geografiska
förutsättningarna som ett villkor för ett gott innovationsklimat. Mångfald, tolerans
och olika perspektiv är en förutsättning för förnyelse - en gemensam budget är ett bra
verktyg att tillvarata dessa unika förutsättningar.
Omvärlden förändras och likaså kan snabba förändringar ske inom Europeiska
unionen. Det kräver reaktionsförmåga på EU-nivå och därför bör EU:s budget vara
utformad så att den kan anpassas till nya förutsättningar. Ett exempel på behovet av
flexibilitet är de forskningsresultat som visat på en avsevärt snabbare
klimatförändring än vad som tidigare förutsagts - forskningsresultat som krävde
aktivt politiskt handlande. Liknande scenarios kommer med största sannolikhet att
uppstå även i framtiden vilket uppmanar till största möjliga flexibilitet inom
budgetperioden. Förvaltningen av budgeten bör i största möjliga mån vara
decentraliserad så att den regionala nivån som har kännedom om regionens specifika
utmaning effektivt kan arbeta för EU:s gemensamma målsättning.
Budgetens innehåll
Europaforum Norra Sverige anser att EU:s regionalpolitik och tillika politik för
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning bör vara grund för ett kraftfullt
samlat agerande på EU-nivå. Europaforum Norra Sverige vill här även understryka
vikten av det interregionalt gränsöverskridande samarbetet i Europa för ett
sammanhållet EU.
Vidare anser Europaforum att de politiska prioriterade insatserna som bör stödjas av
en EU-budget främst är hållbar regional tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning,
miljö- och klimatåtgärder, förnybar energiförsörjning och landsbygdsutveckling. Vi
vill påpeka att även jordbrukspolitikens utformning och omfattning bör vägas in i
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detta arbete. Därtill bör en framtida EU-budget stödja fortsatt forsknings- och
innovationspolitik med utökad forskningssamverkan i EU för ett konkurrenskraftigt
EU.
Regionernas tillväxt och konkurrenskraft är beroende av tillgänglighet. Regionernas
tillväxt är grunden för tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Detta bör reflekteras i
EU:s budget. Europaforum Norra Sverige anser att en väl fungerande och
sammanhållen
utbyggd
infrastruktur,
kommunikationslösningar
och
transportlogistik är kritiska framgångsfaktorer för att uppnå Lissabon och
Göteborgsmålen.
Europaforum Norra Sverige anser framför allt att alla budgetposter bör präglas av
den Europeiska unionens överordnade målsättning om ekonomisk, social och hållbar
utveckling i EU och omvärlden.
Europaforum – samspel mellan flera nivåer
Utformning och implementering av sammanhållningspolitiken bör ske i nära samspel
med den regionala nivån som har närhet till de egna regionala förutsättningarna.
Detta förhållningssätt bör avspeglas i den kommande reviderade budgeten. Europas
framtid är ett ansvar för alla. Därför måste alla - lokalt, regionalt och nationellt - ges
ett reellt inflytande att delta i arbetet. EU-budgeten är ett utmärkt instrument för att
genomföra detta.
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