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Ställningstagande om EU:s framtida
sammanhållningspolitik 2021-2027
Den gemensamma flernivåstyrningen av
sammanhållningspolitiken är unik och bör värnas.
1.

2.

3.

Det är angeläget att lokal och regional
nivå är med tillsammans med nationell
och europeisk nivå och styr
genomförandet av EU:s budget.
Kunskapen om de lokala behoven och
aktörerna är avgörande för framgångsrika
utvecklingsinsatser där finansiering från
olika nivåer kan förstärka varandra. Vi
motsätter oss svensk centralisering i
landsbygdsprogrammet och de nationella
programmen inom regionalfonden och
socialfonden.
Sammanhållningspolitiken ska omfatta
alla regioner i EU, den är central för
Europas sammanhållning och bidrar till att
öka EU:s legitimitet på lokal och regional
nivå. Den europeiska socialfonden bör
även fortsättningsvis vara en del av
sammanhållningspolitiken. För Västra
Götalands del har socialfonden varit av
stor betydelse för att matcha
kompetensbehov på arbetsmarknaden
med arbetssökande, för att stärka
kompetensen för yrkesverksamma och för
att få unga och nyanlända i sysselsättning.
De europeiska struktur- och
investeringsfonderna förstärker det
regionala utvecklingsarbetet och
arbetsmarknadspolitiken. Det vore
önskvärt om regionalt tillväxtansvariga,
tillsammans med delregionala och lokala
aktörer, fick ta ett helhetsansvar för sitt
territorium för att bättre kunna möta
regionspecifika utmaningar och vid behov
koordinera insatser från olika program för
att skapa ännu större genomslagskraft.

4.

Interregprogrammen främjar samarbetet
mellan unionens medlemsländer, vilket
bidrar till ett europeiskt mervärde.
Deltagare lär av varandra och löser
gemensamma problem. Västra
Götalandsregionen ser gärna att
programmen i framtiden finansierar
långsiktiga investeringar och möjliggör
samarbete mellan regioner i hela EU med
liknande styrkeområden.

5.

Sammanhållningspolitikens koppling till
EU2020-strategin har varit positiv. Den
regionala tillväxtstrategin Västra Götaland
2020 stämmer väl överens med EU2020
och med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi
behöver en ny tillväxt- och
utvecklingsstrategi på EU-nivå som bidrar
till att visa riktningen för regionernas
utvecklingsarbete.

6.

Vi vill se förenklingar av
sammanhållningspolitikens europeiska
och nationella regleringar. Svensk
lagstiftning och revision bör räcka utifrån
de goda resultat som finns från tidigare
programperioder. Skapa ett samlat
regelverk för samtliga fyra struktur- och
investeringsfonder.

7.

Projektbidrag ska utgöra grunden för
sammanhållningspolitiken. Finansiella
instrument bör endast användas som
komplement. Vissa typer av finansiella
instrument kan – rätt använda - stimulera
innovation och öka möjligheten för
ekonomiskt hållbara investeringar.

