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Landstingsstyrelsen

Yttrande över motion från Staffan Sjödén (m) om
åtgärdsprogram med anledning av att Europeiska
unionen utvidgas från den 1 maj 2004
Motionären föreslår att landstingsfullmäktige beslutar ge landstingsstyrelsen
i uppdrag att analysera konsekvenserna och möjligheterna för Stockholmsregionen av att EU från den 1 maj 2004 utvidgas med tio nya medlemsstater. I motionens rubrik och text anges att detta skulle få formen av ett åtgärdsprogram.
Utvidgningens konsekvenser är svårbedömda och komplexa. Nämnden anser att det skulle vara svårt att i ett enda åtgärdsprogram ta hänsyn till de
möjligheter och konsekvenser som utvidgningen ger för Stockholmsregionen.
Utvidgningen har ett antal konsekvenser för landstinget och Stockholmsregionen, bl.a. för:
• Stockholm som knutpunkt i Östersjöområdet.
• Kompetensförsörjning
• Underleverantörer och samarbetspartner
• Vidgning av marknaden
• Relationerna med Ryssland
Utvidgningen borde underlätta för Stockholmsregionen att utvecklas till en
viktig knutpunkt i Östersjöområdet och Nordeuropa. Östutvidgningen kan
ses som ett led i processen mot ökad globalisering. Stockholmsregionen
kommer sannolikt för lång tid framåt att ha ett ekonomiskt försprång i förhållande till utvidgningsländernas storstadsregioner. Integrationszonen i
Östersjöområdet förväntas bli Europas mest dynamiska område. En knutpunktsstrategi innebär att man ser de resurser som finns i andra storstadsregioner som en tillgång också för Stockholmsregionen.
Stockholmsregionens roll som kunskapsregion bygger på ett inflöde och
utbyte av kompetenser. Skall landstinget och andra arbetsgivare i regionen
fylla framtida luckor av kompetens och arbetskraft genom att rekrytera i
utvidgningsländerna kommer det sannolikt bara att kunna ske i begränsad
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omfattning. Framför allt finns i utvidgningsländerna kring Östersjön tillgång
till teknisk och naturvetenskaplig kompetens. Men den är också efterfrågad i
hemlandet och andra EU-länder.
Utvidgningen innebär att utvidgningsländerna kommer att lyda under den
inre marknadens spelregler, vilket skapar ett affärsklimat med betydligt högre trygghet för beställaren och bättre skydd för intellektuella tillgångar. Ett
problem med upphandling inom landstingets verksamhetsområde är till en
början att produkter från utvidgningsländerna inte alltid följer EU-standard.
Trots globaliseringen sker företagens marknadskontakter till mycket stor del
i närområdet. Det gäller speciellt för tjänsteproduktion. De baltiska länderna
är små även om deras ekonomier växer snabbt. På sikt är det framför allt
Ryssland och Polen som ökar sin ekonomiska tyngd.
De stora företagen i Stockholmsregionen etablerade sig tidigt på marknaderna i utvidgningsländerna, ibland tillsammans med sina underleverantörer.
Utvidgningens nya förutsättningar gäller därför i stor utsträckning små och
medelstora företag.
Utvidgningen minskar många av de hinder som tidigare upplevts som besvärande: komplexa skattesystem, byråkratisk handläggning m.m.
Utbytet med Ryssland kan komma att kompliceras av utvidgningen. Ryssland har ifrågasatt om partnerskaps- och samarbetsavtalet med EU skall gälla för de nya medlemsländerna. Gränsen mellan Ryssland och de baltiska
länderna och Polen blir så småningom Schengengräns.
Landstinget har omfattande samarbetsrelationer med de baltiska ländernas
huvudstadsregioner och Warszawa genom samarbetsavtal. Liknande relationer finns med St. Petersburg.
Landstinget bör som regional utvecklingsaktör verka för att Stockholmsregionen drar nytta av att befinna sig i Europas viktigaste utvecklingsområde.
De omvärldsförändringar som följer av Europeiska regionens utvidgning
kommer att påverka aktualitetsprövningen av RUFS och den fortsatta regionala utvecklingsplaneringen.
För landstingets egen verksamhet är det mest väsentligt att följa de möjligheter utvidgningen ger att förstärka tillgången på arbetskraft och kompetens
samt att utnyttja de kostnadsfördelar som kan nås genom upphandling.

