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Den 10. – 12. maj 2009
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Søndag den 10. maj 2009
Afrejse fra Billund Lifthavn søndag eftermiddag og ankomst til Bruxelles kl. 19.15.
Mandag den 11. maj 2009
Dagen indledtes med et besøg på Danske Regioners kontor og møde med chefrådgiver Asger Andreasen, som præsenterede kontorets arbejdsområder og aktiviteter i relation til Danske Regioners
EU-indsats og kontakten til EU's institutioner.
Asger Andreasen gav nogle eksempler på, hvordan kontoret arbejder med påvirkning og interessevaretagelse i forhold til EU’s institutioner.
Endvidere redegjorde Asger Andreasen for den politiske sekretariatsbetjening af danske medlemmer
af Regionsudvalget, lobbyisme og informationsaktiviteter.
Aktuelt har Danske Regioner særligt fokus på følgende temaer:
• EU’s direktiv om grænseoverskridende sundhedsydelser
• EU’s regionalpolitik efter 2013
• EU’s strategi for Østersøen
Herefter var der afgang til Europa Parlamentet, hvor udvalget fik en guidet rundvisning og oplæg om
Europa Parlamentet ved konsulent Henrik Werner Hansen.

Derpå var der møde i Den Danske EU-repræsentation med energiattaché Jane Glindvad Kristensen,
som redegjorde for EU-Repræsentationens arbejde, samarbejdet med andre lande og EU-institutioner
samt aktuelle initiativer på energiområdet.
I forhold til aktuelle initiativer på energiområdet fremhævede Jane Glindvad Kristensen særligt ”den
økonomiske genopretningsplan”, som blev vedtaget på mødet i Det Europæiske Råd (DER) den 19. –
20. marts 2009.
Planen indebærer bl.a.:
•
•

At der afsættes 5 mia. Euro til at stimulere den europæiske økonomi – heraf 3,98 mia. Euro til
energiprojekter.
Liste over energiprojekter inden for tre kategorier: el- og gasinfrastruktur, havvindmøller og
CCS
– Projekter af dansk interesse: Skanled, Kriegers Flak, Baltic interconnection, North Sea
offshore grid

I forlængelse af oplægget var der en drøftelse af EU’s ambitioner inden for energi- og klimapolitikken
efter 2020 samt en drøftelse af 20-20-20-målene i forhold til målsætningen om en reduktion af CO2udledning og brug af vedvarende energi. Således skal vedvarende energi I 2020 dække 20 procent af
EU’s energiforbrug og medlemslandene skal samlet reducere CO2-udledningerne med 20-30 procent i
forhold til 1990 samt at energieffektiviteten skal øges med 20 procent.
Herefter var der afgang til Rue de Luxembourg, hvor konsulent Hasse Petersen gav en præsentation
af MedCom International og Region Syddanmarks arbejde i Bruxelles med EU-projekter inden for
telemedicin og velfærdsteknologi.
Dagens program blev afsluttet med et oplæg ved journalist på Ugebrevet Mandag Morgen Ole Vigant
Ryborg, som gennem hans mangeårige erfaring med det politiske system i EU gav udvalget indsigt i
nogle andre vinkler på interessevaretagelse og det politiske arbejde i EU.
Tirsdag den 12. maj 2009
Dagen indledtes med et besøg på Det Syddanske Bruxelleskontor, hvor direktør Johnny Killerup Pedersen gav en præsentation af kontorets arbejdsopgaver, formål og indsatsområder.
Udvalget fik en introduktion til Det Syddanske Bruxelleskontors ydelser, som er koncentreret omkring
at:
•
•
•
•

Skaffe kapital til udvikling og finansiering af udviklingsprojekter
Understøtte Vækstforums strategi – særligt med fokus på energi og velfærdsteknologi
Sikre eksport af viden og projekter
Rådgive syddanske virksomheder, myndigheder og institutioner om internationalt samarbejde,
netværk og udviklingsinitiativer

Efter oplægget var der en drøftelse af synspunkter på Det Syddanske Bruxelleskontors erhvervsfokus,
herunder arbejdsprogrammet for 2009 med fokus på ”international innovation”. Endvidere drøftedes
udfordringerne i forhold til at gøre syddanske virksomheder og myndigheder mere internationalt orienterede.
Derefter var der besøg i Regionsudvalget og møde med direktør for Regionsudvalget Steen Illeborg,
som redegjorde for Regionsudvalgets interne struktur og aktiviteter.
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Regionsudvalget er en politisk forsamling, som giver de lokale og regionale myndigheder indflydelse i
EU. Udvalget skal høre af Kommissionen og Ministerrådet om nøgleområder som f.eks. folkesundhed,
uddannelse og miljø med relevans for regionerne.
Som et illustrativt eksempel på Regionsudvalgets virke og indflydelse gennemgik Steen Illeborg og
regionsrådsmedlem og medlem af Regionsudvalget (ordfører) Karsten Uno Petersen forløbet omkring
Europa-Kommissionens forslag til et nyt sundhedsdirektiv om patientmobilitet i EU.
Efter mødet med Steen Illeborg var der en guidet tour i Regionsudvalget ved Karsten Uno Petersen.
Herefter var der udvalgsmøde i Regionsudvalgets VIP-kantine. På udvalgsmødet behandlede udvalget bl.a. opfølgningen på Region Syddanmarks internationale strategi. Udvalget konstaterede i den
forbindelse bl.a., at medlemskaberne af de europæiske organisationer fortsat skal foldes ud i forhold til
at søge indflydelse og viden.
Endvidere drøftede udvalget muligheden for at udvikle nye partnerskaber og samarbejde med andre
regioner. Udvalget pegede i den forbindelse på, at mulige emner kunne være Bayern i Tyskland eller
Baskerlandet i Spanien.
Endelig anbefalede udvalget, at der udpeges et medlem fra regionsrådet til deltagelse i Assembly of
European Regions (AER), der arbejder for at fremme regionalisering i Europa og fremme regionernes
interesser i forhold til de europæiske institutioner.
Efterfølgende mødtes udvalget med direktør for Socialfonden Peter Stub-Jørgensen. Temaet for mødet var EU’s strukturfonde, som har til formål at mindske forskellene i udvikling mellem de forskellige
regioner og mellem de enkelte medlemslande i EU, og derigennem at fremme den økonomiske og
sociale samhørighed.
Mødet med Peter Stub-Jørgensen gav konkret inspiration til, hvordan midler fra EU Globaliseringsfond
(EGF) kan komme i spil i forhold til at afhjælpe de beskæftigelsesmæssige effekter i forlængelse af
fyringsrunderne på Sauer-Danfoss i Nordborg på Als.
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Udvalget fik desuden mulighed for at drøfte udfordringerne med at overholde N+2 forpligtelsen i 2009
og Region Syddanmark og Syddansk Vækstforums ønske om en N+3-regel i starten af programperioden.
Som afslutning på dagen var der aftalt møde med EU-kommissær Mariann Fischer-Boel omkring temaerne oplevelseserhverv og EU’s landbrugspolitik og udvikling af landdistrikter. Desværre måtte EUkommissæren melde afbud pga. en hastesag. Udvalget mødtes i stedet med vicekabinetschef Lene
Nesager, som redegjorde for politikområderne med fokus på udviklingen af landdistrikter.
I relation til landdistrikter drøftedes decentraliseringen af regelsættet fra EU. F.eks. oprettelsen af Lokale Aktionsgrupper (LAG’er) i yderområder. Lene Nesager henviste til, at der på EU-niveau eksisterer
et netværk for yderområder med henblik på erfaringsudveksling mellem landene i EU.
Afgang til lufthavn
Ankomst til Billund kl. 21.10
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N+2 forpligtigelsen indebærer, at tildelte midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond skal være anvendt seneste
to år efter budgetåret (N+2-reglen).
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