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inforegio news
Guide to Financial
Engineering in Regional
Policy — 2002
I september 2002 publicerar GD
Regionalpolitik en ny utgåva av
”Guide to Financial Engineering
in Regional Policy”. Den första
utgåvan publicerades 1994.
Avsikten med denna vägledning
är att hjälpa de ansvariga för
utformning och genomförande
av åtgärder inom ramen för
strukturfondsprogrammen, inbegripet ERUF, ESF, EUGFJ och FFU.
Dess huvudsyfte är att beskriva
hur man genomför ”equity schemes” (inklusive riskkapitalprogram), lånesystem och lånegarantier. Den ger också hänvisningar till befintliga program
och experter för att underlätta
kunskapsöverföring.
Information om guiden finns på
Inforegios webbplats:
http://europa.eu.int/comm/
regional_policy/newsroom/
index_en.htm

Anslutningsförhandlingarnas
tyngdpunkt flyttar över till
regionalpolitik
Vid den senaste rundan i anslutningsförhandlingarna, som ägde rum i Bryssel den 19 och 22
april, tittade man på regionalpolitik och två av de övriga tre kapitel (finans- och budgetfrågor
samt institutionella frågor) som i EU:s tidsplan för förhandlingarna planeras för det spanska
ordförandeskapet.
Kapitel 21, ”Regionalpolitik och samordning av
strukturinstrument”, som anses vara ett av de
känsligaste kapitlen på grund av sitt finansiella
innehåll, avslutades preliminärt med Cypern och
Tjeckien. Tjeckien gick med på att avsluta kapitlet
om inte annat följer av ytterligare diskussioner om
finansieringsaspekterna.

strukturer som skall införas är också andra i Polen
än i mindre kandidatländer utan regionalisering.
Europeiska kommissionen har dock försett medlemsstaterna med en färdplan.

De viktigaste frågorna vid förhandlingarna rörande
kapitel 21 var den administrativa kapaciteten och
kapaciteten för programplanering samt stödberätttigande. I EU:s förslag förtecknas vilka krav som
kandidatländerna måste uppfylla på den administrativa sidan och där anges också vilken andel
de respektive länderna skulle kunna erhålla inom
ramen för EU:s strukturfonder.

För att kunna utnyttja fonderna måste kandidatländerna ha infört ett lämpligt system senast vid
anslutningen. För att kunna garantera en sund förvaltning måste kandidatländerna sedan uppfylla de
finansiella och administrativa kraven, som också
tas upp i samband med förhandlingarna. Dessa
krav rör frågor som territoriell organisation,
anpassning av lagstiftningen, hur programplaneringskapaciteten skall förstärkas, hur de administrativa kraven skall bemästras samt ekonomiska
förfaranden och budgetförfaranden.

I gemenskapens regelverk beträffande kapitel 21
anges inte hur de särskilda strukturerna för det
praktiska handhavandet av struktur- och sammanhållningsfonderna skall inrättas, utan detta lämnas
till de nya medlemsstaterna. De administrativa

Den senaste bedömningen av varje kandidatlands
anpassning till gemenskapens regelverk när det
gäller detta kapitel finns på
http://europa.eu.int/comm/enlargement/
negotiations/chapters/chap21/index.htm.

Euromontanakonferensen tar upp de
europeiska bergsregionernas framtid
Mot bakgrund av anslutningsförhandlingarna och den nära förestående revisionen av strukturfonderna och den gemensamma jordbrukspolitiken erbjöd den tredje European Mountain
Convention (den tredje årliga konferensen om berg i Europa), som ägde rum i Inverness den
16–18 maj, värdefulla möjligheter till diskussion om framtiden för bergsregionerna i EU.
Vid konferensen, som anordnades av
Euromontananätverket, togs en lång rad frågor
beträffande framtiden i bergsområden i EU upp,
bl.a. bergsområdenas bidrag till den ekonomiska
och sociala utvecklingen i Europa, kandidatländernas bergsområden, frågor som rör sammanhåll-

ningspolitiken och vilken roll ungdomar kan spela
för att hålla bergsområdena vid liv.
Vid ett antal workshopar i olika ämnen undersöktes även följande:
• Förstärkning av strategin för kvalitetsprodukter.

• Hållbart utnyttjande av skogsresurserna.
• Bevarandet av kulturella identiteter.
• Utvecklingen av det sociala kapitalet.
• De sociala, miljömässiga eller regionala effekterna av jordbruk i bergsområden.
Cirka 38 % av EU:s territorium utgörs av bergsområden, och
ca 30 miljoner invånare, eller 10 % av EU:s hela befolkning,
bor i dessa områden. I vissa länder, t.ex. Österrike, Grekland,
Italien, Portugal och Spanien, utgörs mer än hälften av det
nationella territoriet av bergsområden. Detta gäller också i flera
kandidatländer (Cypern, Tjeckien, Polen, Rumänien och
Slovenien).

Under perioden 2000–2006 kommer över 95 % av bergsområdena i EU att få stöd inom ramen för EU:s regionalpolitik.
Utöver detta fastställs det i den andra rapporten om ekonomisk
och social sammanhållning i Europa, som antogs av Europeiska
kommissionen i januari 2001, att det för en harmonisk utveckling i bergsregionerna krävs fortsatta insatser från EU:s sida.
I samband med det internationella året för bergsområden
2002 kommer kommissionen att anordna ett särskilt seminarium om bergsområden i oktober, vilket kommer att bidra till
att ge konkreta perspektiv för perioden efter år 2006.
För mer information om Invernesskonferensen, gå till http://www.mountainconf.com, eller kontakta: Euromontana, 46 rue Philippe le Bon, B-1000,
Bryssel. Tfn (32-2) 280 42 83, Fax (32-2) 280 42 85,
e-post: euromontana@skynet.be.

”Städer för sammanhållning: erfarenheter
från EU:s Urbanprogram”
Denna Urbankonferens, som arrangeras av GD Regionalpolitik, kommer att hållas i London den 8-9 juli 2002. Syftet
med konferensen är att kunna diskutera den framtida sammanhållningspolitiken och föra fram synpunkterna om
städer i sammanhållningsdebatten. Fler än 250 borgmästare från hela Europa kommer att delta i evenemanget.
På konferensens första dag kommer ett nytt meddelande från
kommissionen om resultaten av programplaneringen för Urban
II att läggas fram. Detta kommer att följas av en öppen
diskussion om ”Urban och den europeiska sammanhållningspolitikens framtid”.
Den andra dagen börjar med en översikt av några av Urbans
höjdpunkter, bl.a. presenteras några viktiga projekt. Därefter
blir det en öppen diskussion om ”Social integration, förvalt-

ning och utveckling: Urbaninitiativets mervärde”, som inriktas
på de vunna erfarenheterna och de innovationer som utvecklats inom ramen för Urban samtidigt som den framtida inriktningen i samband med en utvidgad union tas upp.
För mer information om konferensen hänvisas till Lewis Dijkstra (Office
CSM2 03/92), GD Regionalpolitik, Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel.
Fax (32-2) 296 32 71, e-post: lewis.dijkstra@cec.eu.int, Internet:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/index_en.htm.

Promoting Innovation in Europe’s
Regions: halvårsmöte för nätverket
Nyskapande regioner i Europa (IRE)
Det tredje plenarmötet för nätverket Nyskapande regioner i Europa (IRE), som arrangeras tillsammans med GD
Näringsliv, kommer att hållas i Stratford-Upon-Avon den 17–18 juni 2002. West Midlandsregionen (UK) står som
värd.
Över 400 delegater från mer än 100 olika regioner i Europa
deltar i evenemanget, som erbjuder värdefulla möjligheter att
diskutera betydelsen av innovationer i EU:s framtida regionalpolitik. Flertalet av de deltagande regionerna har redan dragit
nytta av pilotprojekten för de regionala innovationsstrategierna

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för regionalpolitik

(RIS) eller de regionala program för innovativa åtgärder som
finansieras av ERUF.
Mer information finns på
http://www.ire-event-stratford.co.uk/index.asp.
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