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Jens Sundström, rapport från CPMR
generalförsamling 3-5 oktober 2012
CMPR generalförsamling i Podlaskie, Polen

Den 3-5 oktober hölls CPMR:s generalförsamling i Pdolaskie, Polen. Intensiva diskussioner pågår på EU-nivå och många av dessa frågor berör europeiska regioner och därmed av stort intresse för CPMR:s medlemmar att diskutera vid generalförsamlingen. Sessioner om revidering av Östersjöstrategin,
EU:s långtidsbudget och den framtida sammanhållningspolitiken, maritima
transportfrågor, gemensam fiskepolitik och statsstödsreglerna hölls under
CPMR:s 40:e generalförsamling.
CPMR verkar för att främja en balanserad territoriell utveckling, som innebär att samhällen oavsett geografisk plats ska ges bästa förutsättningar att
utvecklas. De centrala sakområdena inom CPMR:s arbete är:
•
•
•

Maritima frågor
Infrastruktur
Regional utveckling.

I egenskap av Östersjökommissionens ordförande deltog Jens Sundström,
deltog i paneldebatten om Östersjöstrategin. I paneldebatten deltog även representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen och regioner i EU
och ordföranden Balkan och Svarta havet kommissionen.
Östersjöstrategin är ett pilotprojekt som den första makroregionala EUstrategin. Österstrategin togs fram efter uppmaningar från Europaparlamentet och medlemsländerna och lades fram av EU-kommissionen sommaren
2009. Sverige var pådrivande för att EU skulle anta strategin under det
svenska ordförandeskapet och så skedde under ett möte i Luxemburg i oktober 2009. Miljö, ekonomi, energi och tillgänglighet samt säkerhet är de fyra
områden som utgör hörnstenarna i den nya strategin.
För närvarande pågår en revidering av Östersjöstrategin. Målet är att förbättra målen och styrningen och engagemanget kring genomförandet av Östersjöstrategin. Strategin kommer att vara en viktig del i hur kommuner och
regioner kan jobba med EU:s strukturfonder i den kommande programperioden 2014-2020. Det är därför angeläget att alla aktörer som företräder regioner i Östersjöområdet tillsammans med frivilligsektorn, näringsliv och
universitet är med och aktivt påverkar revideringen av strategin så alla intressen tillvaratas.
Den framtida sammanhållningspolitiken

Flertalet talare deltog i de olika sessionerna och däribland deltog EUkommissionären för regionalpolitik Johannes Hahn. EU-kommissionen har
presenterat sitt förslag till den framtida sammanhållningspolitiken, dvs. den
del i EU:s långtidsbudget 2014-2020 som går till regional och lokal utveckling. För närvarande pågår förhandlingar mellan EU:s medlemsländer samt i
Europaparlamentet om hur målen och ekonomisk, social och territoriell
sammanhållning på bästa sätt kan genomföras i EU.
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Bland EU:s medlemsstater har två läger skapats, ett läger som vill minska
EU:s budget och ett läger som anser att investeringar och satsningar genom
en kraftfull EU-budget är den bästa vägen ur den ekonomiska krisen.
Kommissionär Johannes Hahn uppmanade regioner att gå hem till sina egna
regeringar och uppmana dem till att stödja regionalpolitiken som en viktig
del i EU:s budget och för alla regioner i EU att kunna tillgå.
Generalförsamlingen antog ett antal ställningstaganden om bla maritima
transporter samt en slutresolution en slutdeklaration som framhöll regionernas viktiga roll för att uppnå EU 2020 strategin och betydelsen av EU:s regionalpolitik för utvecklingen i EU:s regioner.
Jens Sundström
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