Rapport fra regionalråd Jan Edøy ved den norske EU-delegasjonen i Brussel
Europakommisjonen publiserte 19. oktober 2010 en melding om revisjon av det fremtidige EUbudsjettet (vedlagt). Meldingen reflekterer resultatene av en offentlig høring som Europakommisjonen
lanserte i juni 2008 blant medlemsland og andre. ( Innspillene finnes her:
http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.ht). Meldingen fokuserer blant annet på EUs
regionalpolitikk som viktig for å nå målene i Europa2020.
Kommunikasjonen konkluderer med hovedmålene i budsjettreformen og gir samtidig retningen for
fremtidens EU-budsjett.
Hovedfunnene er at dagens regler for EU-budsjettet ikke kan respondere raskt nok på uforutsette
hendelser (les finanskriser etc.) samtidig som det er for komplekst for å være effektivt og transparent nok.
Det fremtidige EU-budsjettet må fokusere på morgendagens utfordringer, nemlig intelligent vekst,
bærekraftig vekst og inkluderende vekst (Europa2020).
“If Europe is to stand up to competition in a globalised world, it needs to foster smart growth. Therefore
the EU budget must focus on added-value; in short, it must identify where one euro spent at the
European level brings more benefit than at the national level. Costly research and innovation investment
as well as key transnational infrastructures should be financed at EU level. Pooling our resources together
on key issues will help Member States save money and will avoid duplications. The budget must also
finance the European economy's drive into greener technologies and services. However instead of a new
dedicated programme, this focus should apply across all EU policies.”
Regionalpolitikken i EU må i sterkere grad støtte opp om de overordnede prioriteringene felles for hele
Europa mer enn å fokusere bare på å redusere avstanden mellom fattige og rike regioner.
Strukturfondene må levere på Europa2020 målene. Hele plan- og forvaltningssystemet må omlegges
for å sikre at Europa 2020 målene omsettes til investeringsprioriteringer i samsvar med nasjonale
reformprogrammer.
Innen regionalpolitikken foreslår Europakommisjonen også at det etableres ”partnerskapskontrakter
for utvikling og investeringer” basert på et felles strategisk rammeverk. Dette rammeverket skal
avlede en investeringsstrategi hvor medlemslandene vil presentere deres utviklingsstrategier i samsvar
med prioriteringene i EU2020. Denne partnerskapskontrakten for utvikling og investeringer vil være en
kontrakt mellom medlemslandene og Europakommisjonen som igjen skal reflektere forpliktelsene for
partnere på nasjonalt og regionalt nivå.

