LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 31 OKTOBER 2013

Jens Sundström, rapport från CPMR
generalförsamling 25- 27 september
2013
1973 slöt sig perifera och maritima regioner i Europa samman och bildade
CPMR. Sedan dess träffas organisationen på platsen den grundades vart 10
år för att fira jubileum, så även i år. Under 40 års tid har organisationen lyft
det regionala perspektivet i maritima och perifera frågor, tyvärr så behövs
fortfarande CPMR för en balans i Europa. Franska EU ministern Thierry
Repentin sa att CPMR spelar "key role in european development" och det
lyftes i flera presentationer under dagarna.
En av de inbjudna talarna var kommissionären för regional politik, Johannes
Hahn. Under sitt tal som handlade om sammanhållningspolitiken lyfte han
problemet att generellt ge uppdrag till regioner då det mandat som finns på
regional nivå varierar mellan och inom länderna. Efter vidare frågor från
Norrbotten (kopplade till ansvarsfördelningen i Sverige) förklarade han att
han inte kunde rekommendera vilka frågor som borde ligga på regional nivå
men antydde ändå att det borde finnas en minimum nivå av mandat i alla
länder. Finns nu funderingar inom CPMR att göra en kort kartläggning och
komma med rekommendationer kring vad som borde ingå i detta mandat.
Jens Sundström var inbjuden som talare under sessionen om macrostrategier.
Presenterade aktuellt med finansiering av Östersjöstrategin, problem som att
se norra Skandinavien som en del av Östersjön, förbättringar som att de
årliga forumen har haft fler män i röd slips än kvinnor som talare – gjorde en
antydan till den pågående generalförsamlingen där nästan uteslutande män
var inbjudna som talare. Detta inspel väckte stort gehör och uppskattning.
Den gemensamma arbetsgrupp för Macro-regionala strategier kommer jobba
vidare och även inkludera diskussioner om flernivåstyre
Annika Annerby Janson, regionråd i Skåne valdes till president. Drew
Hendry från Highland Council fick hennes plats som vice president. Annika
lanserade ett nytt arbetssätt med ett presidium bestående av vice presidenter
och kommissionspresidenter. Vilket betyder att Jens nu sitter i CPMRs
presidium.
CPMR antog ett positionsdokument angående Statstödsregler för flygplatser
och flygbolag som baseras på Europaforums positionspapper.
Som alltid antogs en slutdeklaration, på initiativ från Norrbotten lyftes det in
tydligare skrivningar kring flernivåstyre, svaveldirektivet och exempel på
samarbetet med icke EU länder så som Ryssland och Norge inom Östersjöoch barentsområdet
Nästa generalförsamling blir i Umeå. 24-26 september 2014.
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