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och Västernorrlands läns EU-kontor
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Fortsatt nystart från Juncker, norra Sverige sätts på kartan i Bryssel
Oktober har kommit och gått i rasande fart. Många ifrån Västernorrland och Jämtland Härjedalen
har besökt Bryssel under denna regionernas månad, både under Open Days men också senare.
Men nu är det dags att se framåt och förbereda för kommande diskussioner om EU:s
sammanhållningspolitik, transportpolitik och flyktingpolitik.

Junckerkommissionens arbetsprogram för 2016 har publicerats. Sammantaget fortsätter Juncker
på samma spår som tidigare med färre men mer fokuserade insatser, som alla syftar till jobb och
tillväxt i närtid. Den stora nyheten är en större satsning på att hjälpa medlemsländerna hantera
flyktingkrisen. Efter svåra samtal med medlemsländerna om omfördelning av flyktingar börjar
kommissionen nu se till hur existerande finansieringsprogram kan justeras för att bemöta
utmaningarna kopplade till flyktingsituationen. Ett första exempel är den nu öppnade speciella
utlysningen inom EU:s hälsoprogram som ni kan läsa mer om nedan.

8-9 oktober kom ett fyrtiotal politiker och tjänstemän från Sveriges fyra nordligaste län till
Bryssel för att delta i Europaforum Norra Sveriges utökade rapportörsmöte. Under två dagar fick
dessa ta del av ett smörgåsbord av talare som gav senaste informationen om EU-kommissionens
arbete på olika fronter. Bland annat avhandlades energiunionen, arktisk politik,
transportinvesteringar och sammanhållningspolitiken. Nu kan du som inte deltog hitta alla
presentationer online på Mid Sweden European Offices webbsida.

21 oktober arrangerades ett seminarium om Bottniska Korridoren i Europaparlamentet. Bottniska
Korridoren, eller transportstråket runt Bottniska havet, ingår i TEN-T Core Network, eller EU:s
karta över de viktigaste transportstråken inom union där bra infrastruktur bör byggas innan år
2030. Dock ingår inte Bottniska Korridoren i TEN-T Core Network Corridors som samlar olika
aktörer för samråd om hur TEN-T Core Network bäst kan uppnås. Gods och persontrafik i norra
Sverige bidrar till jobb och tillväxt i hela Europa, och våra län kan bidra med kompetens och
kreativitet i arbetet för ett smartare och grönare transportsystem. Därför jobbar vi för att få vara
med i den Europeiska diskussionen.

Martin Karlsson
Mid Sweden European Office

Välkommen Zofia Tucinska!
Den 2 november tillträder Zofia Tucinska sin
tjänst som kontorsansvarig vid Mid Sweden
European Office. Zofia kommer att arbeta med
bevakning och påverkan av politikområden inom
EU av regional betydelse.

Läs mer...

EU-kommissionens arbetsprogram
2016 nu publicerat
EU-kommissionen publicerade sitt
arbetsprogram för år 2016 den 27 oktober. 23
punkter ska bidra till jobb och tillväxt i EU och
möta migrationsutmaningen.

Läs mer...

Hälsoutlysning för att möta
flyktingkrisen
EU-kommissionen har bestämt att flera
finansieringsverktyg ska styras om för att hjälpa
medlemsländerna hantera flyktingsituationen.
Nu öppnas en särskild utlysning på
hälsoområdet.

Läs mer...
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OECD-workshop i Kirkenes
1 oktober samlades deltagare från alla regioner
i NSPA-nätverket för att tala om tillgänglighet
och infrastruktur i nordligaste Europa. Nu kan
du se videoinspelningar av alla presentationer
och dessutom ladda ner presentationsunderlag.

Läs mer...

Utökat rapportörsmöte för EFNS i
Bryssel 8-9 oktober
8-9 oktober hölls Europaforum Norra Sveriges
utökade rapportörsmöte i Bryssel. Under två
intersiva dagar fick politiker och tjänstemän från
norra Sverige lära sig om vad som står på EU-
kommissionens agenda. Nu kan du ta del av alla
presentationer som hölls.

Läs mer...
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