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inforegio news
Tiltrædelsesforhandlingerne
skifter fokus til regionalpolitikken
Guide to Financial
Engineering in Regional
Policy — 2002
GD for Regionalpolitik udgiver i
september 2002 en ny udgave af
»Guide to Financial Engineering
in Regional Policy«. Den første
udgave af denne vejledning blev
offentliggjort i 1994.
Vejledningen har til formål at
hjælpe dem, der er ansvarlige
for udarbejdelsen og gennemførelsen af foranstaltninger under
strukturfondsprogrammerne,
herunder ERDF, ESF, EAGGF og
FIFG. Hovedmålsætningen er at
gennemgå, hvordan man indfører kapitalordninger (inklusive
venturekapitalordninger), lånearrangementer og garantiordninger. Vejledningen inddrager
også eksisterende ordninger og
har indlæg fra sagkyndige på
området med henblik på at
fremme videnoverførslen.
Nærmere information om vejledningen findes på Inforegios internetadresse: http://europa.eu.int/comm/
regional_policy/newsroom/
index_en.htm

Den seneste runde af tiltrædelsesforhandlingerne, der fandt sted i Bruxelles den 19. og 22.
april, handlede om regionalpolitikken og to af de øvrige tre afsnit (finansierings- og budgetbestemmelser, institutioner), som indgår i de forhandlinger, der er planlagt under det spanske
formandskab.
Kapitel 21, »Regionalpolitik og koordinering af
strukturinstrumenter«, der anses for at være en af
de mest følsomme kapitler på grund af de finansielle aspekter, blev midlertidigt lukket for Cypern
og Tjekkiet. Tjekkiet indvilligede i at lukke kapitlet
med henblik på videre drøftelser om finansieringselementerne.
De hovedspørgsmål, som blev behandlet ved forhandlingerne under kapitel 21, er administrativ og
programmeringsmæssig kapacitet og støttekriterier. EU’s forslag beskriver de krav, som kandidaterne skal opfylde rent administrativt, og angiver
desuden, hvilken andel det enkelte land ville være
berettiget til at modtage under EU’s strukturstøtteordning.
Den gældende fællesskabsret i kapitel 21 fastlægger ikke, hvordan de konkrete strukturer til den
praktiske forvaltning af strukturfondene og
Samhørighedsfonden skal opbygges. Dette overlades i stedet til de nye medlemsstater. Med hensyn
til de administrative strukturer, som skal etableres,

skal man skelne mellem et land som Polen og mindre kandidatlande uden regionalisering. EuropaKommissionen har imidlertid givet medlemsstaterne et planforløb.
For at kunne drage nytte af midlerne skal kandidatlandene have det nødvendige system på
plads ved tiltrædelsen. Derefter vil kandidatlandene skulle opfylde nogle finansielle og administrative krav for at sikre, at der etableres en god
forvaltning, et emne, der også vil blive behandlet
under forhandlingerne. Disse krav vedrører
blandt andet regional organisering, tilpasning af
lovmæssige bestemmelser, forøgelse af programmeringskapaciteten, opfyldelse af administrative
krav samt finansielle og budgetmæssige procedurer.
Den seneste vurdering af de enkelte kandidatlandes opfyldelse af den gældende fællesskabsret
under dette kapitel er tilgængelig på internetadressen: http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/chap21/index.htm

Drøftelse af Europas bjergregioners
fremtid ved Euromontana-konferencen
På baggrund af udvidelsesforhandlingerne og den forestående gennemgang af strukturfondene og CAP gav den tredje årlige konference om europæiske bjerge, der fandt sted i Inverness
16.-18. maj, en glimrende mulighed for at drøfte fremtiden for EU’s bjergregioner.
Deltagerne ved konferencen, der var organiseret af
Euromontana-nettet, gennemgik en række spørgsmål vedrørende bjergområdernes fremtid i EU.
Man drøftede blandt andet bjergområders bidrag
til Europas økonomiske og sociale udvikling, bjergområder i kandidatlandene, spørgsmål omkring

samhørighedspolitikken og unges potentielle rolle i
opretholdelsen af bjergområderne.
Følgende emner blev behandlet i tematiske
arbejdsgrupper:
• styrkelse af strategien for kvalitetsprodukter

• bæredygtig udvikling af skovressourcer
• bevarelse af kulturel identitet
• udvikling af social kapital
• de sociale, miljømæssige og regionale følger af bjergbrug.
Bjergregioner udgør ca. 38 % af EU’s geografiske område og
har omkring 30 millioner indbyggere, svarende til 10 % af EU’s
samlede befolkning. I visse lande, som f.eks. Grækenland,
Italien, Portugal, Spanien og Østrig, udgør bjergområder over
halvdelen af landets areal. Det er også tilfældet i mange af
kandidatlandene (Cypern, Tjekkiet, Polen, Rumænien og
Slovenien).

I perioden 2000-2006 vil over 95 % af bjergegnene i EU modtage støtte under EU’s regionalpolitik. I et langtidsperspektiv
konkluderes det i den anden rapport om økonomisk og social
samhørighed i Europa, som blev vedtaget af EuropaKommissionen i 2001, at en harmonisk udvikling af bjergregionerne fordrer løbende EU-interventioner.
I tilknytning til det internationale bjergår i 2002 vil
Kommissionen afholde et særligt »Mountains«-seminar i oktober, der skal bidrage til at fastlægge konkrete perspektiver for
perioden efter 2006.
For nærmere information om Inverness-konferencen, se internetadressen:
http://www.mountainconf.com, eller kontakt: Euromontana, rue Philippe le
Bon 46, B-1000 Bruxelles, tlf.(32-2) 280 42 83, fax (32-2) 280 42 85,
e-post: euromontana@skynet.be

»Byer for samhørighed: Erfaringer fra det
europæiske Urban-program«
Denne Urban-konference, der afholdes af GD for Regionalpolitik, vil finde sted i London den 8.-9. juli 2002. Hensigten
med konferencen er at skabe grobund for en debat om samhørighedspolitikkens fremtid og fokusere på byspørgsmål i
samhørighedsdebatten. Over 250 borgmestre fra hele Europa deltager i begivenheden.
På konferencens første dag fremlægges en ny meddelelse fra
Kommissionen om resultaterne af Urban II-programmeringen.
Dette efterfølges af en åben debat om »Urban og de europæiske samhørighedspolitikkers fremtid«.

fokuseres på de vigtigste af de opnåede erfaringer og den
nytænkning, der blev udviklet inden for rammerne af Urban,
samt overvejelser omkring den fremtidige kurs i den udvidede
Union.

Andendagen starter med en oversigt over nogle af højdepunkterne i Urban, herunder en præsentation af en række projekter. Derefter afholdes der en åben diskussion om »Social integration, styring og udvikling: Urban´s værditilvækst«, hvor der

Nærmere information om konferencen: Lewis Dijkstra (Kontor CSM2 03/92),
GD for Regionalpolitik, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles, fax (32-2)
296 32 71, e-post: lewis.dijkstra@cec.eu.int Internet:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_en.htm

Fremme af innovation i Europas regioner:
den halvårlige konference om Innovating
Regions in Europe (IRE) nettet
Den trejde plenarforsamling i Innovating Regions in Europe (IRE) nettet, der organiseres i samarbejde med GD for
Erhvervspolitik, vil finde sted i Stratford-Upon-Avon den 17. og 18. juni 2002. Konferencens vært er regionen West
Midlands (Det Forenede Kongerige).
Mere end 400 delegerede fra over 100 forskellige europæiske
regioner vil deltage i denne begivenhed, der er en fremragende mulighed for at debattere, hvilken rolle innovation vil spille i
den fremtidige europæiske regionalpolitik. De fleste af de deltagende regioner har allerede haft glæde af pilotprojekter

Europa-Kommissionen
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under Regional Innovation Strategies eller under Regional
Innovative Action Programmes, der finansieres af ERDF.
Nærmere information er tilgængelig på internetadressen:
http://www.ire-event-stratford.co.uk/index.asp
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