Byråmöte AER 15 juni, 2010 Bryssel.

Närvarande svenska regioner. Jönköping, Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Västra
Götaland
I Mötets öppnande
Byråmötet öppnas av Michelle Sabban. Delar av byråns presidium har träffats innan och
beslutat att flytta fram vissa frågor till byråmötet i Pula i oktober. Bland annat frågan om de
litauiska regionernas utträde.
II Dagordningen godkänns
III Mötesanteckningar från förra byråmötet antas.
IV Den framtida sammanhållningspolitiken. Peter Berkowitz, DG Regio
Det som står högst på agendan just nu är:
EU:s nya budget 2014-2020
Den ekonomiska krisen
Europa 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svagheten med dagens sammanhållningspolitik är att det saknas en rådsstrukur för den
och därmed den politiska debatten.
En policy för alla regioner!
Koncentrering på fattigaste regionerna men alla ska vara med,
Koppling mellan Europa 2020 och sammanhållningspolitiken
Fokus på vissa områden, inte på geografiska områden utan mer tema, troligtvis
länkade till Europa 2020
Samarbete med lokal och regional nivå
Det måste ske en förenkling av byråkratin kring strukturfonder och andra program
Den lokala och regionala nivån måste vara en del i utvecklingen
Sammanhållningspolitiken är en policy som ska driva fram investeringarna i Europa

V Finanser och medlemskap
Redovosingen godkänns
Medlemsstatus:
Nya medlemmar:
Bergalnica (MK)

Edine (TR)
Mordovia (RUS)
Samsun (TR)
Beslut att anta dessa nya medlemmar.

Begärt utträde ur AER:
Sverige
Västmanland
Litauen
Alytaus, Kaunas, Panevezys, Siauliai, Tayrage. Utena regionerna kommer inte finnas kvar.
Inte klarlagt om de nuvarande regionerna måste gå ur AER för att sedan gå med i den nya
formen.
Inget beslut i dag utan flyttar till nästa byrå.
Moldavien
Chisinau.
UK
Devon, Essex, Cornwall, Somerset och West Sussex.
Kommentar: Roy Perry från Hampshire förklarar att det delvis har med den nya politiska
ordningen i UK att göra, det finns en skepsis mot Europafrågor framförallt i England. Pundet
ställning gentemot euron är också en förklaring, alla kostnader granskas och deltar man i
internationella konferenser och nätverk måste man kunna visa nyttan hemman.
Italien
Liguria
Lombardia
Polen
Malopolskie
Slovakien
Trencin

Klaus Klipp
Förut har antalet medlemmar in varit större än antalet medlemmar ut. I år är det inte så, UK är
specifikt och Litauen likaså.
Största potentialen för nya medlemmar är Ryssland som har 80 regioner och Turkiet. Några
regioners utträde kan bero på den ekonomiska krisen.
Beslut: att beslutet om regionernas utträde flyttas till byråmötet i oktober.

Angående valen inom AER, Pierre Meyer. Påminner om AER:s nya stadgar. Sekretariatet ska
påminna regionerna om valet och vilka som är sista ansökningsdatum. En fråga som kom upp
var vilket språk handlingar för valet måste vara på. Svaret från Pierre är att det måste
Finnas på franska eftersom det följer fransk lag Alsace, det gäller bara presidenter inte vice
presidenter.

VI Kostnadsberäkningar för AER:s evenemang
Valerie Borne, AER redogör för frågan
Sätta ett pris på de evenamenag som AER ordnar. Dels för att man ska kunna bjuda in externt
till vissa evenemang men också för att visa för medlemmarna vad det är man får ut av sitt
medlemskap. Ett sätt att värva nya medlemmar på , att visa för icke-medlemmar vad man
tjänar på att vara med.
VII Rapport från kommittéerna
Com 1
Håkan Sandgren
•
•

Sammanhållningspolitiken
Europa 2020

AER:s bidrag till Europa 2020 där man tryckte på vikten av bottom-up approach.
Com 1 har gjort en gemensam konferens tillsammans med Eurochambers. Gjorde även en
gemensam skrivelse där man uttryckte vikten av regionernas roll tillsammans med
Eurochambers
Com 1 antog ett mandat på sitt plearmöte i Alba. Com 2 antog ett liknande på sitt plenarmöte.
•

Energi och klimatfrågan, en kärnfråga för com 1. Gjort en stor undersökning bland
regionerna.

Byrån antar, EU 2020, energy and climate change samt report on the com 1 activities.
Standing Committee on institutional affairs, Roy Perry Hampshire
•
•
•
•
•

Cohesion policy, har förberett ett dokument om makroregioner
Konferens i Paris om Black Sea, makroregioner
Policypaper om medlemskap, ex Litauen , Makedonien,
Dokument om val av ny president och vice president inom committen.
Information paper on congress on local and regional authorities.

Congress on Regional and local authorities genomgår just nu förändringar, ska det vara två
chambers en local och en regional eller en gemensam? Konsultationen om reformen pågår
fram till oktober 2010. 4 kommittéer som de vill minska till 2.
Kommitté 2, Metin Genc Istanbul

Mr Ostaficiuc kunde inte vara med på mötet idag.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler organisationer erkänner nu regioner som en viktig aktör. T ex WHO
Working goup on disabilities, FN:s konvention om funktionshinder. Vi behove höja
medventenheten om konventionen och vad vi har för ansvar som regioner. Regioner
måste arbeta tillsammans för att implementera konventionen.
Training programme för att utbilda tillgänglighet, vi söker efter partners och
finansiering. Vi har också utarbetat en handbok för att hjälpa regionerna.
E-health. Arbetsgruppen arbetar vidare med hur vi kan använda ICT i vård och social
omsorg. Under 2010 organiserade AER tillsammans med Norrbotten konferensen
ALEC 2010.
Projektet för att förebygga alkoholrelaterade skador har avslutats i Barcelona i maj
2010. Tack till Jönköping som har hjälpt till att leda projektet.
Hur ska regioner kunna använda strukturfonderna för att investera i hälso- och
sjukvård. Ingår i ett projekt som ska ge oss kunskap om hur vi kan använda
strukturfonderna bättre inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Tack till sekretariatet och tolkar.
Nästa möte den 7-8 october i Bryssel

Byrån antar Deklarationen om alcohol related harm
Standing committe on equal opportunities Maja Sedlarevic Serbia.
•
•
•
•
•
•
•

Uppgift att mainstreama jämställdhet samt även arbeta med andra
diskrimineringsfrågor homosexuellas rättigheter.
Under året har en konferens om kvinnligt företagande samt en training academy på
samma ämne.
Regionen kan hjälpa till att driva utvecklingen framåt genom att underlätta för
kvinnor att få lån och att ge utbildning till kvinnor för att starta egna företag.
In september or oct working meeting in Bryssel för att sätta dagordningen för nästa
år
Våld mot kvinnor är ett fortsatt viktigt ämne, tyvärr blev konferensen inställd på
grund av för lågt deltagande.
Ett nytt område är jämställdhet i vården.
Ett anat område är kampen mot homofobi, finns tankar på att anordna en konferens
på det temat.

Com 3 Ali Jean Eric Alira, Dolnoslaskie (PL)
Johanna Miekl Leitner kunde inte vara här
• Kultur i vården, forskning visar på vikten av kultur i vården och hur det påverkar
patienterna.
• Konferens under andra halvan av 2011, om någon vill vara med i den arbetsgruppen är
man välkommen.
• Youth entreprenurships strategy ett INTERREG V C projekt.
• Katalog för indikatorer och kriterier för att hjälpa skolor att arbeta med
entreprenörskap med eleverna.

•
•
•
•

Eurodessey programmet, ett nätverk av många företag och program som hjälper
regioner att forma sin employment policy, en sida av detta program. Ny webbsida
Sommarskolan, är organiserat av St galle och togis 22-27 augusti. Temat är rörlighet.
Nästa års sommarskolan Flevoland 2011 and Azores in 2012
Youth regional network, Olov Oskarsson blivit vald till ordförande det nätverket.

Frågan ställs om com 2 är beredda att arbeta med den konferensen. Com 2 bestämde i maj
att skjuta på den frågan till nästa möte i october.

VIII R 20
Global network of strong regiosn to fight climate chagnge. AER skulle inte vara medlemmar
utan observatörsstatus. Ingen kostnad för regionerna.
Västerbotten- Tar upp frågan om AER ska lägga sin energi på att vara med i andra stora
nätverk istället för att lägga sin energi på det inre arbetet. Fick till svar en rejäl utskällning av
Michelle Sabban.
IX
X Language issue, Klaus Klipp. Texten som antogs
St Gallen vill ha förslaget innan Pula för att de tysktalande regionerna ska få en chans att
tycka till.
Klaus förklarar diskussionerna bakom beslutet. Det handlar inte om att sparka ut något språk
men det är inte rimligt att hälften av AER: s budget går till tolkning och översättning.
St Gallen undrar varför inte förslaget har skickats ut i förväg, tycker att beslutet ska tas i Pula.
Michelle Sabban- beslutet flyttas till Pula.
Keski tycker att förslaget kan antas. Det finns en flexibilitet i beslutet.
Förslaget antas efter omröstning.
XI Ny Webb-sida om Eurodessey André Craveiro
www.eurodyssee.eu
XII Mötet avslutas

