Rapport fra regionalråd Jan Edøy ved den norske EU-delegasjonen i Brussel
Europakommisjonens melding (COM(2010) 553 final - 6.10.2010, om regionalpolitikkens bidrag til intelligent
vekst i Europa 2020- vedlagt) fokuserer på hvordan EUs regionalpolitikk kan frigjøre EUs vekstpotensial ved å
fremme innovasjon i alle EUs regioner og samtidig sikre komplementaritet mellom innsatser på EU-nivå og på
nasjonalt og regionalt nivå. Regionalpolitikken i EU fremholdes således som et viktig virkemiddel til omsette
hovedmålene med initiativet ”Innovasjon i EU” til konkret handling på grasrotplan.
Denne meldingen utgjør et supplement til meldingen ”Innovasjon i EU” og den oppfordrer beslutningstakere på
alle nivå i medlemslandene om snarest mulig å investere de gjenværende midler i det Europeiske Fond for
Regional Utvikling (EFRU) til intelligent vekst i den eksiterende programperioden 2007 – 2013.
I meldingen fokuseres det først og fremst situasjonen innen forskning- og utdanning (FoU) og innovasjon i
regionene, samt en beskrivelse av hovedelementene i en styrket innsats til støtte for FoU og innovasjon som en
del av EUs regionalpolitikk. Til slutt i meldingen fremsettes konkrete ideer til og gjennomføring av en slik
innsats.
Det fremholdes at nasjonale og regionale myndigheter bør utvikle strategier for intelligent spesialisering for at
regionalpolitikken kan få mest mulig effekt i kombinasjon med andre EU-politikkområder. En slik strategisk
tilnærming vil bidra til at næringsliv, forskningsinstitusjoner, universiteter o.a jobber sammen for å identifisere
en regions potensialer og begrensninger.
Hovedelementene i en slik strategi består av:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Innovasjonsklynger for regional vekst
Innovasjonsvennlige vilkår for små- og mellomstore bedrifter
Livslang læring i forskning og innovasjon
Attraktive regionale forskningsinfrastrukturer og kompetansesentra
Kreativitet og kulturindustrier
Digital Agenda
Offentlig innkjøp
Regionalpolitikk og håndtering av de store utfordringer gjennom europeisk
innovasjonspartnerskap

De største endringene vil først komme i neste programperiode, men medlemslandene og regionene oppfordres til
å starte nå. I vedlegget til denne kommunikasjonen fremmes en rekke tiltak for å nå målene om intelligent vekst
for EU 2020 gjennom regionalpolitikken. I tillegg fremmes det forslag til tiltak som skal iverksettes av
Europakommisjonen. Disse tiltakene må sees i sammenheng med og i komplementaritet med ”Innovasjon i EU”
og dens flaggskipinitiativ.
Kommentar:
Med denne meldingen (ført i pennen av DG REGIO) bekrefter EU sin refokusering av EUs regionalpolitikk og
knytter den allerede i inneværende programperiode (2007-2013) til Europa 2020. Dette vil legge klare føringer
for hvilken regionalpolitikk som kommer i neste programperiode (2014-2020). De store endringene i EUs
regionalpolitikk vil først komme da. Som et eksempel åpnes det for å finansiere interregionalt samarbeid for å
fremme forskning og innovasjon under konvergens- og konkurranseevnemålene i regionalpolitikken. I tillegg
styrkes bruken av EFRU til utdanningsformål. Denne meldingen utfordrer sterkt koordineringen mellom ulike
politikkområder på EU-nivå samt på nasjonalt-, regionalt og lokalt nivå. ”Multigovernance” kommer til å bli
viktigere enn noen gang.
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