AER Byråmöte
29-30 september 2011, Bryssel
Mötesanteckningar
I. Opening of the Bureau
Michèle Sabban, AER:s president öppnade mötet.
II. Adoption of the draft agenda
Michèle Sabban, AER:s president
De ändrades i agendan så att punkten om generalsekretare kom först. Nuvarande
Generalsekreteraren Klaus Klipp hade innan mötet fått veta att det inte var han som
nominerades av presidiet och drog därför tillbaka sin ansökan.
III. Adoption of the minutes from the last Bureau (- ’s-Hertogenbosch (NL), 28-29 april
2011)
Ann Irene Saeternes, Oppland klagade på att mötesanteckningarna på engelska kom sent
samt att de bara var en sammanfattning av de franska mötesanteckningarna. Thomas
Hartman, Västerbotten, frågade om det berodde på kanslibesparingar. Michèle Sabban
höll med om att mötesanteckningar ska vara på tre språk och bad om ursäkt för de
ofullständiga anteckningarna. Mötesanteckningarna antogs av byrån.
IV. Finances and membership status:
1. Finances:
• 2011 Accounts – closed at 31st July
• Fees at 31st August 2011’
Urs Wüthrich-Pelloli, AER:s vice president och kassör
Urs började med att säga: Svår tid att vara finansminister i dagens samhälle och så även i
AER. Han försäkrade att det inte finns någon uppgift som medvetet har döljs.
Finanssituationen och medlemsstatus är två punkter som är nära kopplade till varandra.
Beräknade utgifter för 2011 är 2,4 miljoner €, inkomster till och med 21 september är
1,7 miljoner € (från medlemmar 1,5 miljoner €). Vilket betyder att i värsta fall går AER
minus med 370 287 €. Netto kapital vid årsskiftet var 488 000€.
För att hantera detta:
2011 handlingsplan för fler betalande medlemmar
2012 minska utgifterna i budgeten. När vi har möten i regionerna måste vi använda
tiden till att också visa regionerna nyttan med AER.
Enskilda möten med regioner i Ungern, Moldavien och Finland för att få in
medlemsavgiften. Detta har gett nya kontakter och fått regionerna att bli aktivare.
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Catarina Segersten-Larsson, Värmland– vad är det vi ska fokusera på? AER måste på
grund av budgetläget hitta sina kärnfrågor. Hon ville att byrån ske ge ett uppdrag till
kommittéerna att prioritera vad de ska göra. AER måste: 1) erkänna situationen 2)
tillsammans prioritera vad som ska göras. Gör vi inte det kommer vi ha stora problem
om ett år.
Thomas Hartman, Västerbotten – hur många betalade regioner har vi? Svar: Regioner
betalar in avgiften under året. Vilket gör att de inte kan ge en exakt siffra för 2011. 2010
var det ungefär 25 % som inte betalade. Catarina Segersten-Larsson hänvisade till
”Rules of prodedures” att endast betalade regioner får rösta. Hon markerade också att
det är fler än 25 % som inte betalar medlemsavgiften. (Enligt Ulla Höglund är det 32 %).
André Reichardt från Alsace instämde.
2. AER membership state:
• New members/withdrawal
Ukrainska regionen Vinnyts’ka läggs till listan över nya medlemmar.
Ann-Irene Saeternes informerade att den norska regionen Hordaland, som har gått ur
har fått nytt styre. Hordaland ska kontakta för att se om de står vid sitt beslut.
Michèle Sabban förslår att AER träffar de grekiska regionerna. Grekland har relativt nya
regioner.
André Reichardt, Alsace vill att AER ska utreda varför regioner väljer att lämna AER. Vi
måste lyssna, söka lösningar och förslag som får dem att stanna. Detta kan innebära
utveckling av nya arbetsgrupper osv. Michèle Sabban höll med honom.
Hande Özsan Bozatli, Istanbul föreslog att AER även ska fokusera på turkiska regioner.
AER är ”Europé and beyond”. Det finns turiska regioner som inte har påverkats av
finanskrisen och är betalstarka.
3. Membership Action Plan:
• Steps forward since ‘s-Hertogenbosch
Aktivitetsplanen har gett resultat. Det är inte bara en plan för medlemskap utan är en
plan för överlevnad.
- Bilaterala möten har gett sekretariatet en bättre förståelse för regionala
förutsättningar
- Externa möten för att hitta nya medlemmar.
- Använt brysselkontoren för kontakt med medlemmar men även potentiella
medlemmar.
- Politiska brev ex. i Frankrike från medlemmar i Byrån till andra regioner i landet.
- Tekniska brev från sekretariatet med en påminnelse till regioner som inte har betalat
medlemsavgiften.
Därefter öppnades det upp för ledamöterna att berätta vad de har gjort.
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I Norge har det inte gjorts något för de har inte sett dokumentet som det hänvisades till .
Sekretariatet delade då ut det. Det är dock läge att nu göra något i Norge då de just har
haft lokala och regionala val.
Jaana Minkkinen, Nord Karelen var missnöjd med de två viktiga punkterna på mötet
(refererade bland annat till val av generalsekreterare). Men berättade sen att de finska
regionerna har börjat jobba ihop med frågor i AER. Nord Karelen har bjudit in kommitté
2 till att ha vårmötet där i mars.
Roy Perry, Hampshire berättade att Storbritannien började ifjol med att ha ett möte för
alla brittiska medlemsregioner i AER. Mathieu Mori från sekretariatet har även varit där
och nätverkat. Trots detta har regionerna fortsatt att gå ur. Vi har en bra produkt men
det är viktigt med timing. Det är inte läge att få till en förändring i Storbritannien. Vänta
in valet 2013.
Från Belgiens sida kommer kanske Flanders att gå med då den kommande
generalsekreteraren är en belgare.
Thomas Hartman, Västerbotten rapporterade att det är en process på gång i Sverige.
Ledamöterna har fördelat regionerna mellan varandra. Ingen ny region verkar vara
intresserade att bli medlemmar.

V. Selection of the candidacy to the position of Secretary General
The selected candidate will be presented by the Bureau to the General Assembly for
validation
Pierre Meyer, Head of Cabinet berättade hur valprocessen har gått till. Det 15 kandidater
hade sökt. Fyra av dessa intervjuades på morgonen av en rekryteringsgrupp bestående
av tjänstemän från medlemsregioner. Därefter intervjuades de fyra kandiaterna av
AER:s presidium.
Ulla Höglund, Värmland informerade att intervjuerna hade följts av en längre diskussion
i presidiet till dess att de var överrens om att föreslå Pascal Goergen.
Byrån röstade om de var överrens med presidiets förslag att välja Pascal Goergen. Cirka
15 röstade för, 1 emot och cirka 3 la ner sin röst.
Efter omröstningen började diskussionen:
Monika Carlsson, Norrbotten hade på presidiet beklagat att ingen kvinna hade varit med
på intervjuerna. De kandidater som enligt Michèle Sabban som stod ut var Klaus Klipp
och Pascal Goergen.
Roy Perry lyfte att Klaus Klipp har varit en bra Generalsekreterare och gett oss en hel
del de senaste 10 åren, trots problem med bland annat AER:s budget. Problemen är inte
skapade av Klaus Klipp. Noterade även att för närvarande är Hampshire den enda
medlemsregionen från Storbritannien.
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Jaana Minkkinen, Nord Karelen påpekade att möteshandlingarna på engelska måste
prioriteras. Röstade mot presidiets förslag, Pascal Goergen, för att Klaus Klipp är enklare
att förstå för dem som inte har engelska som modersmål.
Michèle Sabban ursäktade att hon inte pratade engelska, men alla kandidaterna kan flera
språk. Hon tror inte att regionerna lämnar AER på grund av språket.
Urs Wüthrich-Pelloli tackade gruppen som jobbat med rekryteringen. Underströk att
alla kandidater som var inbjudna till intervju var tänkbara kandidater.
Anna Magyar, Csongrad ansåg det onödigt att byta generalsekreterare. Ville därför lägga
sin röst på Klaus Klipp.
Oleg Gavrilov, Tatarstan tyckte att Pascal Goergen är en bra kandidat men för att öka
transparensen ville han att byrån skulle få möjlighet att intervjua kandidaterna.
Michèle Sabban fastslog att Byrån redan har röstat för presidiets förslag. Klaus Klipp
har tagit tillbaka sin ansökan. Beslutade att lägga denna punkt till handlingarna då
rekryteringsprocessen har följt ordningen som beslutades av Generalförsamlingen i
Belfort. Därefter bjöd hon i kandidaterna som har en plats i Byrån att komma in.
Lite senare efter punkten om mötesanteckningarna:
Förvirring bland flera regioner. De trodde att det skulle lyftas fram flera förslag till
Byrån. På uppmaning av Roy Perry tackade Michèle Sabban Klaus Klipp för sina insatser
för AER. Generalsekreterare väljs inte utan är utvald efter en rekrytering. Tackade inte
bara Klaus utan hela sekretariatet.
VI. President’s update:
• Tunisia
o Agreement
o Antenna in Tunis
Monica Carlsson tackades för den hjälp hon hade gett Mathieu Mori från sekretariatet
med att förbereda programmet i Tunisien fast hon inte kunde vara med. Det som
anordnandes var ett träningsprogram för kvinnor som är med i partier som har bildats
sedan revolutionen. Utbyte kring best practice. 14 fransktalande kvinnor deltog.
Den 6 september bildades ett permanent kontor i Tunisien. Ett träningsprogram för
unga i Tunisien är på gång. Regioner som vill jobba med detta ombads kontakta Mathieu
Mori.
AER ska även öppna ett kontor i Istanbul för att utveckla samarbete och ge ett effektivt
stöd.
Pierre Gerard, Bryssel berättade att Bryssel har samarbete med Tunisien för utbyten
mellan tjänstemän. Det finns ett program för utbyte med EU:s grannländer.
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• Working group on Islands
Marie-Dominique Allegrini-Simonetti, Korsika berättade om uppdraget hon har fått att
ta hänsyn till komplexiteten hos regioner som är öar. Det finns mycket att lära av CPMR
och viktigt att undvika dubbelarbete. Risken finns att om vi inte involverar öarna är att
de kommer att gå ur AER. Detta är en del av arbetet med att få fler aktiva regioner i AER.
Ilse of White kan vara potentiella medlemmar. De glöms ofta bort.
Michèle har bjudit in CPMR generalsekreterare att delta på AER:s Generalförsamling på
Azorerna för att gemensamt ta fram en handlingsplan för öar.
Håkan Sandgren, Jönköping sa självklart är det viktigt att jobba med öar. Men vem har
beslutat att vi ska jobba med öarna? Michèle Sabban svarande att det beslutades på
Byrån och Generalförsamlingen i Istanbul att en medlem i Byrån ska fördjupa sig frågan.
Det är egentligen ingen arbetsgrupp utan bara Marie-Dominique.
VII. AER committees: priorities 2012
1. Committee 1
Håkan Sandgren, president
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lobba för att framtida sammanhållningspolitiken tar hänsyn till regionala
förutsättningar, bjöd in till ett event 21 oktober i Niederösterreich.
Nytt Interreg projekt på gång. Får snart veta om det blir av.
7-9 dec i Montpellier energieffektivitet i byggnader.
Gemensamjordbrukpolitik- träffa kommissionen och stödja medlemmar i deras
lobbyverksamhet genom att ge dem information.
Europa2020 strategin. Utbyta erfarenheter angående små entreprenörer.
Även nästa år kommer AER att utlysa ett pris för bästa innovationsprojekt.
Vårmöte i Jönköping fokus på innovationspolicy.
Smart europé
Regionala flygplatser stöd från Ostfold för studie om flygplatser för att ge
information och fakta.
PRESERVE har slutkonferens den 20 oktober.

Underströk att det är viktigt att jobba med andra kommittéer. Presidenterna i kommitté
1 och 3 har därför beslutat att ha ett gemensamt presidiemöte till våren.
Rapporten och aktiviteterna godkändes av byrån.
2. Committee 2
Presenterades av vice president Karsten Uno Petersen, Syddanmark.
Tre teman för 2012:
• Aktivt åldrande: Är nästa års tema för kommissionen och en utmaning för våra
regioner. Undersökning bland regionerna och en konferens till våren
• Innovation i hälsa och folkhälsa
• Inkluderande samhälle med fokus på funktionshindrade och romer.
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Höstmötet genomfördes med en gemensam konferens med kommitté 3 om Kultur och
hälsa. Detta gav positiva resultat och vill därför fortsätta att jobba tillsammans med de
andra kommittéerna.
Byrån godkände handlingarna.
Nord karelen bjöd än en gång in kommitté 2 till att ha vårmötet i Finland.
3. Committee 3
Hande Ozsan Bozatli, president
Uppmanar regionerna att vara mer öppna för varandra och jobba ihop.
Kommitténs prioriteringar är för två år och är därmed redan godkända. Hon
presenterade vad som har hänt och vad som är kvar att göra.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tackade byrån för att de under föregående punkt godkände positionspappret för
Kultur och hälsa.
Utbildning i Albanien inom kulturområdet
Kartlägger ungdomsdeltagandet i regionerna. Planerar att publicera en guide om
1 år.
Årets sommarskola var lyckad. Nästa år är Sommarskolan på Azorerna.
Eurodysses lovordades av kommissionen på senaste mötet.
Nästa år kommer det läggas ett ökat fokus på skolpass för att underlätta för barn
som flyttar inom och mellan länderna.
Det är av intresse för oss alla att våra grannregioner har en positive utveckling
där av viktigt att godkänna samarbetet med Tunisien.
31-1 november har NEAR (North East Asia Regional Governments) bjudit in en
delegation från AER att delta på deras möte. Fokusområden är transport, energi and
innovation.

Rapporterna godkändes. Dalarna reserverade sig för beslutet om Tunisien.
Därefter gav Hande Ozan Bozatli ordet till Olov Oskarsson president för AER:s
ungdomsnätverk (YRN-Youth Regional Network)
• YRN deltar nu i europarådets grupp om ungdomsfrågor.
• Samarbetar med kommittéerna och byrån för att vara en del av AER:s beslut.
• Östliga partnerskap är tema på höstens YRN möte .
4. Standing Committee on Institutional Affairs
Roy Perry, president
• Långtidsbudgeten – regioner kan vara en del av lösningen.
• Samarbete med grannregioner – arabländerna men även kring svarta havet.
Prioriteringarna godkändes av byrån.
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5. Standing Committee on Equal Opportunities
Monica Carlsson, president
Lika möjligheter berör oss alla. Generalförsamlingen i Belfort placerade dessa frågor
centralt i AER. Ständiga kommittén kan leda frågorna om de har resurser för det.
Förfrågan om resurser har lyfts för information i kommitté 2 och 3, ber nu byrån att
godkända detta.
Rapporten godkändes. Frågan om stöd från sekretariatet kvarstod. Håkan Sandgren
tyckte inte att byrån ska hantera frågan om en enskild personell resurs. Thomas
Hartman kommenterade att det är viktigt att general sekreteraren tar ansvar för att
kommittéerna får ett rimligt administrativt stöd. Byrån godkände förslaget att den
nyvalda generalsekreteraren på första byråmötet 2012 ska lägga fram en plan på hur
resurserna ska fördelas i hela organisationen. Målet är att alla kommittéer ska ha
resonabelt stöd. Lyckas han inte fördela resurserna ska han komma med förslag på
nerskärningar av aktiviteter i kommittéerna.
VIII. Towards an AER Strategy for Roma inclusion
• Presentation
• Debate and adoption of a position
Roland Mengyi, president i Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungern.
Under det ungerska presidentskapet (första halvåret 2011) prioriterades romer genom
att det sattes tryck på att alla nationer ska ha en strategi i slutet av året. Men romer är
inte en nationell fråga utan en paneuropeisk fråga. I vissa delar av Borsod-AbaújZemplén är 60-90% av befolkningen romer.
Strategin som lades fram till byrån innehåller rekommendationer hur regioner ska
hantera frågor kring exempelvis skola och hälsovård. Strategin bygger på ett frivilligt
deltagande från romernas sida. Roland Mengyi bad regionerna att sprida detta vidare
till nationell nivå.
Andreas Kiefer, Europarådet, utryckte uppskattning kring AER:s initiativ och berättade
att europarådet också jobbar med frågan.
Strategin godkändes av byrån.

IX. Activities of the Congress of Local and Regional Authorities – Cooperation with AER:
update
Andreas Kiefer, Secretary General, Congress(CoE)
Vill fortsätta att jobba ihop med AER. Ett resultat är den senaste medlemmen i AER
Vinnyts’ka i Ukraina som blev medlemmar då Generalsekreterare bjöds med på ett möte
Europarådet hade i Ukraina. Europarådet har nyligen lanserat ett program för att öka
demokratin i Ukraina. Ska snart träffas och besluta kring ett program för de kommande
tre åren angående lokal demokratiseringsprocess. AER möjlighet att delta, då
organisationen har observationsstatus i Europarådet.
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Mellan maj och augusti 2012 nomineras lokala och regionala representanter till
Europarådet. Mandatet är från och med då 4 år (nuvarande är det 2 år)
Andreas ser gärna fler medlemmar som även är AER ledamöter.

Friday 30th September , Continuation of the Bureau meeting
Welcome by the Representation of Baden-Württemberg to the EU
Dr Nicola Schelling Head of the Representation of Baden-Württemberg to the EU
*Keynote speech: Future regulations for Structural funds: towards an enhanced
Cohesion Policy?
Johannes Hahn, kommissionär för regionalpolitik, EU-kommissionen
•
•
•

•
•

•

Vissa frågor som innovation och infrastruktur är frågor som vi måste hantera.
Detta betyder inte att andra frågor inte finansieras.
Fokusering är viktigt!
Bonusen kommer inte att gå till regioner som är bäst utan till regioner som
förbättrar sig bäst inom ramen för sina möjligheter. Bättre än vad som var
planerat från början.
Osäkerhet i utvecklingen, kommer krisen i Grekland sprida sig till andra regioner
i Europa?
Viktigt att hjälpa regioner som har kommit över 75 procent av genomsnittlig
BNP. Exempel visar att arbetslösheten här är lägre än i regioner som har kommit
längre.
Regionerna måste komma ihåg lokal nivå när de tänker flernivåstyre.

Roy Perry lyfte frågan kring ERUF(regionala fonden) och problemet i England med
medfinansiering, då det inte finns någon regionalnivå med utvecklingsansvar lägre.
Johannes Hahn instämde i att det är svårt med förändringar. Men förändringarna var
inte tillräckligt omfattande för omförhandlingar med kommissionen.
X. The future EU budget: What’s in it for the regions?
*Short overview of the EU Multi-annual Financial Framework (MFF): Challenges,
priorities and financial principles => Debate followed by presentation of the AER
position
Patrizio Fiorilli, talesperson för EU:s långtidsbudget
Kommissionens förslag är ett förslag och kan diskuteras. Budgeten bygger på siffrorna
för 2013 x 7. Kostnaden för administrationen är 5,8 procent av budgeten resten går
tillbaka till länderna. Svårt att förmedla denna bild särskilt till finansministrarna.
Medfinansieringen är inte en stor del av nationella budgeten. Snarare en investering.
Uppmanar regionerna att lobba mot sin nationella nivå och berätta att fonderna är för
er. Använd er också av personella resurserna som finns i Bryssel.
Efter ett involverat och långt tal av Jean-Claude Gaysout, Langueduc-Roussilion
sammanfattade han att han höll med.
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Roy Perry, Hampshire mindes att han har rekommenderat kommissionen förut att dra in
pengar genom ett lotteri för Europa.
Jaana Minkkinen, Nord Karelen undrade vad det kommer finnas för medel i framtiden
för att samarbeta med Ryssland. Svaret var att det i dagsläget inte finns så många
detaljer. Men det är klart att mer pengar kommer läggas på relationer med grannländer i
nästa programperiod än vad det görs idag. En deltagare inflikade att det har sagts att alla
möjligheter som finns idag för samarbete med Ryssland kommer även at finnas nästa
period.
Patrizio Fiorilli menade att det är ett problem att politiker får sitt mandat av skeptiker
och kan ibland på grund av risken att tappa röster inte vara öppna med sin positiva
inställning med Europa.
Presentaion av AER positionen.
I utkastet hade det gjorts den hel del kommentarer från finska Lappland. Dessa
kommentarer var antagna av kommitté 1.
Johan Edstav, Uppsala påpekade att det är viktigt att hjälpa bönder att bygga hållbarare
jordbruk. Ville få med en skrivning om att CAP ska innehålla detta.
André Reichardt, Alsace ville att fonderna ska vara mer flexibla och inte begränsade till
ett visst antal frågor. Håkan tyckte det var bra tillägg.
Positionen godkändes i slutet av mötet när det nya förslaget var skrivet.
XI. The future European Neighbourhood Policy: Bringing ENP regions closer to Europe?
*Presentation of the draft AER position on the EC Communication “A new response to a
changing Neighbourhood” => Adoption of the AER position
Roy Perry, President AER Standing Committee Institutional Affairs, Hampshire (UK)
Problem som i syd (arabiska våren) och i öst (kring svarta havet) kan lösas av regioner.
Vi kan som organisation bidra till lösningen. Det är genom insatser som de AER gör i
Tunisien som resultat kan uppstå.
Regionen Borsod-Abauj-Zemplen, Ungern, hänvisade till PRAG1 ”en bibel” praktisk guide
för externa relationer. Ville att den ska förenklas. Svar: Guiden kommer nog inte
förändras, den är bra för externa relationer med länder som Tanzania eller Maldivierna.
Hande Özsan Bozatli, Istanbul, ville att Turkiets roll borde lyftas i dokumentet. Svar:
Turkiet är inte ett granland utan ett kandidatland.
André Reichardt, Alsace tycker det är svårt att kräva en ökning till en viss procent när vi
inte vet hur ökningen kan finansieras. Han ville att denna del ska tas bort från
1

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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skrivningen. “3. the budget will be increased: The place of interregional and crossborder cooperation in future ENP should also be strengthened. An increase from currently
5% of the budget up to 20%, including more money for assistance, would be necessary to
give to this dimension a true lever.”
Urs Wüthrich-Pelloli föreslog då att skrivningen ska vara kvar men att siffrorna tas bort.
Roy Perry, Hampshire, instämde med Urs förslag. Byrån röstade för denna ändring.
Roy Perry tyckte också att det borde illustreras i texten vilken typ av förenklingar som
krävs, genom att exempelvis nämna PRAG.
Positionen godkändes av byrån med ovan givna ändringar.
XII. The future of European cohesion policy: Real improvements for the regions and
European cohesion?
*Overview of the draft regulations for the future structural funds: Improvements,
challenges, recommendations
*The role of regions in shaping and implementing the policy – experience and
recommendations
*The role of innovative financial instruments:
Ilse Penders-Stadlmann
Head of Office of the State Government of Lower Austria (Moderator)
Moderatorn inledde med att berätta att Niederösterreich har räknat på vad det kostar
att vara förvaltandemyndighet för ett EU-program. I det givna förslaget beräknas
Niederösterreich få mindre medel än vad det kostar att behålla strukturen för
administrationen.
Elisa Roller
Kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik
•
•

•

•

•

Långtidsbudgeten ger ingen ökning men en fokusering som ger mer tillbaka.
Fokus och flexibilitet! Vi kan inte ha en strategi som är för spretig. Förslaget ska
se att till resurserna används rätt. Strategin ska vara bred nog för att klara det
som behövs men samtidigt fokusera på Europa2020 målen. Vilket innebär att
Regionala fonden(ERUF) måste reservera en del för Europa 2020.
Kondinationalitet före och efter programmen sätts. Detta diskuteras fortfarande
och vet inte något säkert förrän nästa vecka då kommissionens förslag till
strukturfondsförordning blir offentligt.
Gemensamma strategiska ramverket (CSF) – övergripande för alla fem fonderna
Lyfter huvudaktiviteter som ska tas i de olika fonderna. Tar fram koordineringen
mellan fonderna och även särskilda program.
o Tidsplan, konsultation under de två första månaderna 2012.
o Antas i juni 2012
Vill ha flernivåstyre i hanteringen kring fonderna och partnerskapen.
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Lambert van Nistelrooij, Member of the European Parliament Rapporteur för
sammanhållningspolitiken.
•
•
•
•
•

Tycker det är bra med en ökad koordinering mellan fonderna.
De fem fonderna har två rapportörer en från varsin sida av politiken. Detta visar
att parlamentet är öppen för nya metoder.
Europaparlamentet fick genom Lissabonfördraget mer makt. Regionerna borde
bli bättre på att jobba genom deras Europaparlamentariker.
Tänk över era roller i flaggskeppen? Vilken roll borde regionerna ha? Detta är
intressanta frågor han gärna vill ha svar på.
Vart ska pengarna gå? Solidaritet och kooperation är viktigt för att överleva i
denna del av världen. Innovation.

AER:s svar på frågorna koordineras av sekretariatet.
Peter Hofelich
Member of the State, Parliament of Baden- Württemberg, Chair of the European Affairs
Committee
•
•
•

Håller med att det måste fokuseras, men tycker att mål 2 borde få vara flexibel.
Donaustrategin är viktig, makroregioner ska baseras på regionerna och deras
resurser.
Tyska regeringen vill jobba mer med Turkiet.

André Reichardt
Vice- President of Region of Alsace
•
•

•

Håller med om att det är viktigt att fokusera vad pengarna ska gå till.
Regioner måste ses som en seriös aktör. I Alsace har de lärt en massa när de blev
myndighet för fonderna. Alsace utvecklade denna kunskap tillsammans med
företagen i regionen. Det är så här vi måste jobba. AER borde se till att det finns
finansiering för tekniskt stöd till regioner som ska utveckla myndigheter för EUprogram.
Sammanhållningspolitiken är viktig. Ett exempel på samstämmigheten bland
regionerna kring detta är demonstrationen som genomfördes ifjol då det inte var
säkert att sammanhållningspolitiken skulle vara kvar nästa programperiod.

Update and new proposals
=> Moderated debate and Q&A session
=> Final adoption of AER position on the MFF
Positionen godkändes av byrån.
XIII. End of the meeting
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Urs Wüthrich-Pelloli sammanfattade och avslutade mötet.
Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy
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