Agneta Lipkin, rapport från Regionkommittén 2012
Regionkommitténs utskott med ansvar för sammanhållningspolitik
och infrastruktur COTER arbetar intensivt med att avge yttranden om
den framtida sammanhållningspolitiken 2014-2020 och TEN-T som är
EU-kommissionens förslag till det framtida transporteuropeiska transportnätverket.
Infrastruktur och transport

Den framtida TEN-T kommer att bestå at två olika delar, Core
Network och Comprenehsive network. I förslaget från EUkommissionen finns Botniska Korridoren samt Malmbanan med i
Core Network. Största delen av budgeten inom TEN-T går till uppförandet av Core Network som enligt planen skall vara fullt utbyggd och
fungerande år 2030.
Sammanhållningspolitiken

COTER har arbetat med att ta fram och anta yttranden om strukturfondsförordningarna. Strukturfondsförordningarna omfattar ett regelverk bestående av sex olika förordningar som reglerar: Europeiska
regionalutvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF),
Sammanhållningsfonden, det territoriella samarbetet, europeiska
grupperingar för territoriellt samarbete samt allmänna och gemensamma bestämmelser för regionalfonden, socialfonden och sammanhållningsfonden. Den senare föreslås även omfatta jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling samt fiskefonden. Strukturfondsförordningarna styr hur de framtida strukturfondsmedlen kommer att kunna nyttjas till framtida investeringar i regionerna.
Strukturfondsmedlen ska fungera som verktyg och smörjmedel för att
uppnå målen i Europa 2020 samt bidra till ekonomisk utveckling i
hela EU, och därmed ett mer sammanhållet EU. Utan sådana strukturfondsmedel riktade till alla EU:s regioner, skulle i hög grad den regionala nivåns fokus på Europa 2020 som verktyg för regioner och
därmed europeisk tillväxt gå förlorad. Solidaritet mellan EU:s regioner, där regioner som har lägre tillväxt får större tilldelning, är ett resonemang även EU:s regioner representerade genom Regionkommitténs
utskott ställde sig bakom.
Förslaget på det gemensamma ramverket som EU-kommissionen presenterat som skall styra investeringarna inom sammanhållningspolitiken är också aktuell för yttranden i COTER-utskottet. Den regionala
nivåns möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av
den framtida sammanhållningspolitiken förs fram i alla yttranden och
att denna delaktighet måste ske i utformning och genomförande.
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Förväntningarna är att alla beslut gällande EU:s långtidsbudget, strukturfondsförordningarna och andra beslut om den framtida sammanhållningspolitiken skall vara tagna så att regionerna under 2014 lokalt
och regionalt kan påbörja viktiga investeringar.
Den 5-6 mars höll COTER-utskottet möte samt seminarium om framtidens infrastrukturnätverk i Europa. De antagna yttrandena hos COTER-utskottet går nu vidare till Regionkommitténs plenarsession för
diskussion och beslut.
Den 11 maj höll COTER-utskotten möte i Bryssel där sammanhållningspolitikens instrument diskuterades samt den finansiella fonden
för infrastruktur diskuterades. Ett antal yttranden antogs som går vidare till Regionkommitténs plenarmöte för beslut.
Regionkommittén är en av EU:s permanenta institutioner som skall
yttra sig i EU:s beslutsprocess. Yttrandena kommer att hörsammas av
EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s medlemsländer.
Nästa steg i beslutsprocessen är nu förhandlingar mellan EU:s medlemsländer samt beslut av Europaparlamentet.
Förutom arbetet inom COTER utskotten har jag deltagit vid NATutskotten där fiskefrågan stod på agendan samt Regionkomitténs plenarsession 15 och 16 februari där alla Regionkommitténs utskotts yttranden behandlas och antas.
/Agneta Lipkin
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