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Nytt globalt klimatavtal, viktigt för klimatet och positivt för samarbetet
inom EU och internationellt
Ett globalt klimatavtal slöts i Paris i förra veckan. Avtalet ger ny kraft åt klimatarbetet och
samtidigt också en positiv bekräftelse att samarbetet inom EU och internationellt ger resultat.
EU spelade en drivande och viktig roll i Paris. Nu ser vi framför oss en rad förslag från
kommissionen under 2016 inom klimat, energi och bioekonomi. De tillsammans med förslagen i
det nyligen presenterade paketet om cirkulär ekonomi ska leda till minskade utsläpp och ökad
användning av förnybar energi. Flera av dessa förslag kommer att vara avgörande för
förutsättningarna för att utveckla nya produkter och energi från skogen. Här får vi återkomma,
dock kort information nedan om cirkulär ekonomipaketet.
Inom kommissionen laddar man för översynen av fleråriga budgetramen 2014-2020 där vi
tidigare nämnt att Juncker vill styra finansiering till EU:s stora prioriteringar och se förenklingar i
regelverken för EU:s strukturfonder, i den översynen kommer även fonden för ett sammanlänkat
Europa (CEF) ingå. Kommissionen har också smugit igång arbetet med den övergripande
politiken för att säkra EU:s ekonomiskt, sociala och hållbara tillväxt efter 2020 och i det ligger
också den framtida sammanhållningspolitikens utformning. Det är en av Mid Swedens långsiktiga
prioriteringar och en fråga där vi löpande har aktiviteter. Centralt i detta är vår samverkan med
de andra regionerna i norr såväl i Sverige som Finland och Norge, det sk NSPA-samarbetet.
Inom det samarbetet dominerar den pågående OECD-studien men på Brysselarenban bedriver vi
även annat kommunikations- och kontaktarbete. Ett exempel är möten med Anna Hedh
respektive Hannu Takkala, ledamöter i Europaparlamentet. De två är de enda ledamöterna från
Norden som sitter i utskottet för regional utveckling. Vi ser det angeläget och viktiga att de får
en ökad förståelse för våra möjligheter och utmaningar. Vi informerade om våra regioner och har
etablerat en dialog som vi vill ska leda till samverkan framöver.
Det är en stor glädje att nu vara på plats och tillsammans med Martin Karlsson driva regionernas
frågor i Bryssel. Kontoret är nu fullt bemannat och vi kommer i januari också hälsa två
praktikanter välkomna till oss.
Vi på Mid Sweden vill passa på att tacka för gott samarbete under 2015 och ser fram emot en
nära och aktiv samverkan under 2016 där vi tillsammans kan främja Mid Sweden regionernas
intressen inom EU-arbetet.
Vi önskar er en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
Zofia Tucinska
Mid Sweden European Office
Läs mer om klimavtalet här

Nytt paket för en cirkulär ekonomi
Kommissionär Frans Timmermans lade 2
december fram det nya förslaget till ett paket
för en cirkulär ekonomi. Förslaget innehåller två
delar: en handlingsplan för en cirkulär ekonomi
samt ett avfallspaket med förslag på
revideringar av sex direktiv på avfallsområdet.
Läs mer...
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Första utlysningen inom Urban
Innovative Actions
Urban Innovative Actions är programmet som
stöttar innovationer för hållbar stadsutveckling
inom EU. Första utlysningen som öppnade 15
december stöttar projekt bland annat för
integration av migranter och flyktingar.
Läs mer...

Koldioxidskatt förnybara drivmedel
Kommissionen beslutade 14 december att förlänga Sveriges undantag från koldioxidskatt på
förnybara drivmedel till slutet av 2018. Under den förlängda godkännandeperioden kommer Sverige
att ta fram ett förslag till långsiktiga spelregler efter 2018 med en ny form av beskattning i linje
med EU:s regler om fri konkurrens.

Tag chansen, kom till Bryssel!
Vill du komma till Bryssel för att göra
studiebesök och träffa tjänstemän på EUkommissionen och politiker i
Europaparlamentet? Mid Sweden European
Office kan hjälpa dig lägga upp ett
studiebesöksprogram.
Läs mer...

Kom till Europaforum i Piteå!

SKL:s internationell dag

Europaforum XXII Norra Sverige arrangeras 2526 februari 2016 på Pite Havsbad. Kom och
diskutera norra Sveriges roll i EU-samarbetet!
Samtidigt kommer OECD besöka norra Sverige
som en del av en studie av norra Europas
glesbefolkade områden.

20 januari 2016 arrangerar SKL sin årliga
konferens om Europeiska och internationella
frågor i Stockholm. Kom och lär dig om vad som
händer i EU under 2016.
Läs mer...

Läs mer...
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