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AER byråmöte Belfort 2009-11-25
1. Mötets öppnande
Michele Sabban, hälsar välkommen och berättar att AER
kommer att skriva en överenskommelse med Quebec Canada.
Alfred Pilon Quebec, berättar om regionen Quebec. Han
kommer att presenta detta närmare under GA i morgon.
Ungdomsprojekt LOJIQ, genom partnerskap med AER kan
man skicka ungdomar till Europa för att lära sig mer om den
regionala dimensionen. AER innebär nya öppningar för att
samarbeta kring ungdomar, t ex Eurodysse, Youth network,
Youth ambassedeur network. Ska försöka att skicka sina
ungdomar till regioner som är med i AER och välkomnar
också ungdomar till Quebec på besök.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Godkännande av mötesanteckningar från byråmötet i
Göteborg
Mötesanteckningarna godkänns.
4. Medlemsstatus
Det har tillkommit fem nya regioner, två från Georgien, en
region från Turkiet, Spanien och Bosnien Hercegovina.
Fyra regioner vill lämna AER.
Michelle Sabban påminner om att i Tampere sattes målet att
AER ska ha 300 medlemsregioner, förhoppningsvis har vi
ännu fler medlemmar vid nästa möte.
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5. Rapport från kommittéerna
5.1 Kommitté 1, Håkan Sandgren
Godkännande av Key priorities and work plan 2010 och
position on cohesion policy.
Håkan kommenterar ”den läckta rapporten” från
kommissionen där det bland annat handlade om en ökad
nationalisering som skulle handla om de fattigaste
medlemsstaterna. AER skrev ett brev till Barroso.
Tillsammans med fem andra organisationer skrev man ett
brev till alla MEP:s. Dessa initiativ var lyckade och fick
stor medial uppmärksamhet. Flera kommissionärer har
uttalat sig kritiskt mot dokumentet.
Key priorities 2010







Sammanhållningspolitiken
Miljö- och energifrågor. Stödja regionerna i
klimatfrågan, bland annat genom interreg VCprojektet More4energy
Lissabonstrategin, regionala implementeringen av
Lissabonstrategin.
Kom1 kommer att anordna en workshop om
kvinnligt entrepenörsskap i Istanbul 2010.
Hållbar turism, interreg projektet PRESERVE.
Konferens i Alba Rumänien, mars 2010.
Rural development, man kommer exempelvis att
anordna ett seminarium på temat.

Sammanhållningspolitken
Rapport: AER recommendations cohesion policy post- 2013
Antagen i com1. Håkan nämner några av ståndpunkterna i
rapporten och uppmanar byrån att anta dokumentet.
Dokumenten godkänns.
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5.2 Kommitté 2, Constantin Ostaficiuc
Godkännande av dokument: Political priorities 2010-2011,
Work programme 2010, AER Roadmap for demographic
change , The impacts of Climate Change on health.
Saker som kom 2 arbetat med under 2009.
 Konferens om innovation för att möta de
demografiska förändringarna i Noord Brabant. Com
2 fortsätter att arbeta med frågan och ett nytt nätverk
kommer att bildas.
 Healthcare mobility, cross border health care, health
care professionals. Exchange.
 Nytt projekt om Emergency planning,
Flinkmanprojektet, EU-finansierat.
 Sambandet mellan klimatförändringarna och
människors hälsa.
Prioriteringar 2010-2011








Health and social services
Demographic change
Preventing alcohol related harm
Gender equality
Youth
Emergency planning
E-health

5.3 Standing committée on Equal Opportunities Monica
Carlsson






Frukostmöte i Bryssel tillsammans med Ille de
France. Bjöd in folk från kommissionen och
parlamentet. Nytt projekt där Timis är med, Gender
for growth.
Deklaration angående mäns våld mot kvinnor.
Antogs i com 2:s möte i Hertogenbusch. Kommer att
bli en konferens i Spanien kring mäns våld mot
kvinnor 2010.
Byrån förvandlade vid förra mötet observatory till
standing committee. Standing committe on equal
opportunities handlar om jämlikhet i den bredare
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betydelsen men fokus kommer till att börja med att
ligga på jämställdhet mellan män och kvinnor.
Godkännande av dokumenten:
Bueau proposal to the General Assembly
Key actions 2010
Angående deklarationen våld mot kvinnor:
Devon: Våld finns även bland den yngre generationen säger
ny rapport i Devon.
West Sussex: Våld mot kvinnor och barn, man får inte
glömma att det också finns våld mot män.

5.4 Kommitté 3 (Johanna Mikl-Leitner), David Kirk
Johanna är inte här så David Kirk meddelar att full rapport
kommer att lämnas i morgon under GA.
Godkännande av dokumenten.
Work programme 2010
Resolution AER youth regional network
Youth regional network, Strategic programme
AER subcommitte youth declaration

5.5 Standing committee on institutional affairs, LarsGerhard Westberg








Nytt parlament och kommission
Sista stegen med Lissabonfördraget
Att tydliggöra regionernas roll.
Rapport om vad man förväntar sig av en ny
kommission. Skickats till kommissionen.
Regionernas delaktighet är en förutsättning för
hållbarn utveckling inom EU.
Position on Multi-level governance, regionernas roll
måste stärkas, bland annat genom trainingacademy
AER
Målet för den nya arbetsgruppen om European
funding ska ge regionerna en plattform för att söka
finansiering från EU och andra europeiska fonder.
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Ny rapport om regionalism.

Dokument som ska godkännas:
Activity report
Program 2010
Work programme European funding
Multlevel governance,
När det gäller AER position on Multilevel governance har det
kommit ett tillägg från Hungarian National Association of
County Govenments (MÖOSZ). Problem med
nomineringarna i Ungern till Committe of the regions, folk
som inte är folkvalda har blivit nominerade av staten till att
representera regionerna.
Förslag till beslut: Återremittering av position on Multilevel
governance så att en diskussion kan föras med den ungerska
organisation som lämnat in tillägget. De andra tre
dokumenten godkänns.

6. General Assembly
6.1 Draft programme
Klaus Klipp går igenom progammet för General Assembly.
6.2 Draft final declaration
Appeal for Copenhagen
Sabban uttrycker att det är bra att GA kan fokusera på ett
ämne som angår alla. Slutdeklarationen ska gå till de stater
som representeras i Copenhagen. Regioner ska visa vilken roll
vi kan spela i de här diskussionerna. Detta kommer att
diskuteras vidare i morgon på GA.
Värmland har lämnat in synpunkter som lagts in i
dokumentet.
Devon undrar om det inte ska stå hållbar tillväxt och hållbar
utveckling.
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7. Extraordinary Assembly
Pierre Meyer AER konsult
AER:s nya stadgar
Förändringar
 Betalningen av medlemsavgiften. Ska betalas inom tre
månader.
 Gender equality ska finnas med i stadgarna.
 Mötesanteckningar ska skickas ut snabbare efter
mötet. Hellre korta och snabba.
 Standing committées har skrivits in.
 Resolutionen kan lämnas in ända fram till kvällen
innan GA börjar. Presidenten eller vice presidenten
bestämmer om resolutionen ska upp eller inte. Ad
hoc beslut. Om möjligt ska resolutionerna lämnas in
innan.
 Val. När det finns flera kandidater måste det finnas
tydliga regler.
GA kan anta nya rules of procedure. Ändringar i stadgarna
kan bara göras under det extraordinära mötet i morgon enligt
Alsace lag som AER lyder under
Diskussion, synpunkter på de nya stadgarna






Valencia, alla fem officiella språk måste vara ett
officiellt arbetsspråk. För att regionerna ska vara
aktiva måste det vara 5. Spanska regioner skickat in
detta. Räcker inte med tre.
Vallonie, tycker att medlemsavgifterna är orättvisa,
vissa regioner betalar för mycket.
Dolnoslaskie, tycker att man ska räkna på hur många
regioner det gäller italienska /spanska
Catarina Segersten Larsson för fram synpunkter från
Värmland, de har skickat en skrivelse till Klaus Klipp
och Michelle Sabban där de påpekar att de inte har
haft möjlighet att analysera de nya stadgarna på den
korta tid som har varit. Man har heller inte deltagit i
arbetsgruppen. Värmland anser att förslaget
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återremitteras för att behandlas senare för att ge
regionerna mer tid att analysera förslaget. Man skulle
behöva läsa stadgarna på sitt eget språk för att
verkligen förstå innebörden.
Constantin, Ostaficiuc, Timisoara efterlyser skrivelse i
stadgarna där man förklarar skillnaden mellan en
committee och en standing committee.
Språkfrågan, en balansgång mellan att attrahera fler
regioner och kostnaden för tolkningen. Michelle
Sabban säger att en arbetsgrupp bör tillsättas för att
arbeta med språkfrågan.
Thomas Hartman, Västerbotten tar upp punkten med
highest authority en skivning som handlar om att det
måste finnas en juridiskt ansvarig person, inte om
reell beslutandemakt. När det gäller språk syftade
artikel 1 på översättning av key documents.
Håkan Sandgren, Jönköping menar att det är viktigt
att de nya stadgarna antas så vi inte behöver leve med
de gamla stadgarna som inte fungerar ett år till.
Pierre Meyer, förtydligar vad som menas med highest
authority, högsta beslutande är GA men presidenten
är juridiskt ansvarig. Den franska versionen av
stadgarna är den som kommer att gälla juridiskt men
de fastställda stadgarna kan översättas till alla språk.
Pierre kommer att arbeta om förslaget till stadgar
med vissa ändringar som kommit upp till den
extraordinära generalförsamlingen i morgon.

8. Nordöstra Asien
NEAR North East Asia Regional Government. Klaus har
träffat dem i Bryssel, Kina Ryssland, Sydkorea och Japan.
Försöker bilda en liknande organisation som AER i nordöstra
Asien. Vill samarbeta mellan regionerna. Vill samarbeta med
AER och hålla ett Global forum i Sydkorea nästa år. Något
som medlemmarna måste fundera på. Vi kommer att ha fler
möten angående detta.
Övriga frågor
Inga övriga frågor
Mötet avslutas
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Vid anteckningarna

Karin Mernelius

