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Nyheter från Mid Sweden European Office - Jämtlands och
Västernorrlands läns EU-kontor

Vänligen klicka här ifall ni har problem med att
läsa detta nyhetsbrev.
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Jämtland Härjedalen och Västernorrland i Europeisk arktisk politik
Europeiska Arktis, eller de delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland som ligger norr om
polcirkeln, har det senaste decenniet fått allt mer uppmärksamhet internationellt och i Bryssel.
Många ser stora ekonomiska möjligheter i och med det nya klimatet, men samtidigt hot mot de
oersättliga natur- och kulturvärden som finns där. Europeiska Arktis är det mest tätbefolkade
området i Arktis och dessutom det mest strategiskt belägna med närhet till Europa, Nordamerika
och Asien.
Jämtland Härjedalen och Västernorrland kan inte beskrivas som Arktiska, men vi är del av de
närliggande regionerna till det Europeiska Arktis, och vår tillväxt och välfärd är till stor del
sammanlänkad med utvecklingen i Arktis. Dessutom delar vi många egenskaper, såsom vårt
klimat, historia, kultur och demografiska situation med Europeiska Arktis.
De Europeiska institutionerna arbetar nu med att förbereda ett dokument som ska visa vägen
för en ny Europeisk strategi för Arktis. Den extra allokering för glesbefolkade områden inom
regionalfonden som Jämtland Härjedalen och Västernorrland får del av är det närmaste EU har
till en speciell regionalpolitik för Europeiska Arktis. På grund av detta och på grund av Arktis
närhet är det viktigt att vi är med i debatten, och det är vi genom nätverket Northern Sparsely
Populated Areas (NSPA).
Nätverket NSPA representerar de fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland Härjedalen och Västernorrland), sju landskap i östra och norra Finland (Mellersta
Österbotten, Kainu, Lappland, Norra Narelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Södra
Savolax) samt tre fylkeskommuner i Norge (Finnmark, Troms och Nordland). NSPA representerar
runt 10 procent av EU:s totala landmassa och är en väsentlig del av det arktiska landområdet
med 2,8 miljoner invånare i Arktis och dess närliggande regioner.
Den 9 juni presenterade NSPA ett positionsdokument som ett inlägg i pågående diskussioner om
Europeisk arktisk politik. NSPA uppskattar den uppmärksamhet som nätverket fått i pågående
diskussioner om EU:s Arktiska politik och pekar på att den arktiska befolkningens,
ursprungsbefolkningen och de arktiska och närliggande regioners medbestämmande i den
Arktiska politiken är viktig. Dessutom visar NSPA ett par utmaningar och satsningsområden där
EU kan göra skillnad. Se en länk nedan till en svensk sammanfattning av positionsdokumentet.
Nu är det sommartider i både Bryssel och Sverige. Nyhetsbrevet tar därför sommaruppehåll,
med planerad återkomst i september. Tveka dock inte att kontakta oss under tiden så
återkommer vi när vi har möjlighet, och ha koll på vår hemsida och sociala medier!
Trevlig sommar!
Martin Karlsson
Mid Sweden European Office

Arktisk politik på agendan i Bryssel
EU-kommissionen förbereder en policy om
Arktis som ska ligga grund till en ny Europeisk
strategi för Arktisk politik. Nätverket NSPA har
förberett position på området som skickats till
kommissionen. NSPA ber kommissionen att
alltid utgå ifrån de behov som invånarna i
Europeiska Arktis har när investeringsprogram
utformas.
Läs en svensk sammanfattning av positionen...
www.anpdm.com/newsletterweb/434451427146415E4278404559/414B514A78404A5F477340405F4B71
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Innovationsworkshop i Uleåborg
Under de första veckorna i juni besökte ett team
från OECD norra och östra Finland som en del
av den territoriella utvärdering som pågår av
NSPA-området. Studiebesöket avslutades med
en workshop på temat innovation och
entreprenörskap i glesbefolkade områden.
Deltagare från Västernorrland och Jämtland
Härjedalen medverkade, samt Tillväxtverket.
Diskussionen blir en del av underlaget till
OECD:s analys av utvecklingsmöjligheter och
strategier i Europas nordliga glesbefolkade
områden.
Nästa studieresa inom den territoriella
utvärderingen blir i Norge i september-oktober
2015, med en avslutande workshop på temat
tillgänglighet och infrastruktur i glesbefolkade
områden. Sveriges tur kommer tidiga 2016.

Samråd om Europeiska blåkortet
Det Europeiska blåkortet är EU:s svar på USA:s
green card och är till för att underlätta
inflyttning av högkvalificerad utomeuropeisk
arbetskraft. Systemet har inte fungerat särskilt
väl och kommissionen vill därför se över det och
ber om dina åsikter.
Läs mer...

EU stöttar bredbandsutbyggnad
Under 2014-2020 kommer det gå att söka EUmedel till bredbandsutbyggnad både från
regionalfonden och ifrån landsbygdsprogrammet
i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.
Läs mer...

Samråd om avfallsmarknaden i en
cirkulär ekonomi
Parallellt med det pågående samrådet om en
cirkulär ekonomi bjuder kommissionen nu in till
mer specifika synpunkter om marknaden för
avfall i Europa och hur regler och lagar försvårar
återvinning och återbruk.
Läs mer...

Informationsmöte om FRÖN i
Sundsvall
Sundsvalls kommun, Mittuniversitetet och
Åkroken Science Park har nöjet att bjuda in till
ett informationsmöte där handläggare från
VINNOVA (Sveriges innovationsmyndighet)
presenterar utlysning FRÖN - för ökad
innovation i offentligt finansierad verksamhet.
Läs mer...

Fototävling
Har ett EU-projekt gjort ett rejält avtryck i din
region? Vill du dela med dig av vad som
uppnåtts hemma hos dig i Jämtland Härjedalen
eller Västernorrland? Skicka då in en bild till
kommissionens fototävling!
Läs mer...

www.anpdm.com/newsletterweb/434451427146415E4278404559/414B514A78404A5F477340405F4B71
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