LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 12 DECEMBER 2012

Jens Sundström, rapport från
Open Days 8-11 oktober 2012
Årets Open Days i Bryssel som arrangerades den 8-11 oktober i Bryssel. 219
regioner och städer från 33 länder stod tillsammans med EU-kommissionen
och Regionkommittén värd för Open Days där regionala företrädare från
hela EU i Bryssel träffades för att dela erfarenheter och kunskaper mellan
varandra. Open Days anordnas årligen i Bryssel och årets Open Days omfattade cirka 110 seminarier under titeln; smart och grön tillväxt för alla, territoriellt samarbete och leverera resultat.
Paneldebatt om makro regionala strategier

EU:s första makroregionala strategi för Östersjöområdet, sjösattes för drygt
tre år sedan. Därefter har EU antagit ytterligare en makroregional strategi
jämte Östersjöstrategin, Donaustrategin. Donaustrategin omfattar floden Donau som flyter genom flera EU-medlemsstater och syftar till att knyta samhällen och medlemsländer närmare varandra genom utökat samarbete för att
ta sig an gemensamma problem. Erfarenheter från dessa strategier är viktiga
när behovet och skapandet av ytterligare makro regionala strategier ökat.
Jens Sundström, ordförande för Östersjökommissionen, deltog i en paneldebatt om den Atlantiska strategin. Vilka tillgängliga finansiella fonder finns
för att finansiera projekt som bidrar till genomförandet av den Atlantiska
strategin och vilken styrning behövs för att bäst kunna implementera strategin, var frågor som panelen diskuterade. Seminarierummet var fullt till bredden och paneldebatten engagerade ett femtontal panellister och representanter Europaparlamentet, EU-kommissionen och regioner i EU.
Syftet med Open Days är att utgöra en mötesplats för utbyte av goda exempel, diskutera och nätverka mellan experter och beslutsfattare för regionala
och lokala utvecklingsfrågor inom det offentliga, privata och finansiella sektorn. Under rubriken "Europas regioner och städer: Att göra skillnad", var
årets Open Days seminarier och workshops uppbyggda kring tre tematiska
prioriteringar:
• Smart och grön tillväxt för alla - Hur sammanhållningspolitiken bidrar till
smart och hållbar tillväxt?
• Territoriellt samarbete: en tillgång för Europa - Hur kan samarbetet användas som ett verktyg för regional utveckling och bättre utnyttjande av regional
potential? Vad är mervärdet av samarbetet både inom samarbetsprogram och
regionala program, den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete
(EGTS) och makroregionala strategier? Hur göra det bästa av dessa instrument?
• Leverera resultat - Vilka är de viktigaste resultaten av EU: s sammanhållningspolitik? Och hur kan intentionerna i det nya regelverket föreslås av
Europeiska kommissionen för 2014-2020 genomförs bäst.
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