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

Vänligen klicka här ifall ni har problem med att
läsa detta nyhetsbrev.
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Nytt år, nya tag
2016 är i full gång och på Mid Sweden European Office har vi planerat verksamheten för nästa
år. Under året som kommer kommer vi fortsatt följa och påverka framtidens
sammanhållningspolitik och EU:s transportinfrastrukturpolitik, och ha ett ökat fokus på
områdena cirkulär ekonomi och energiunionen.

Det rör sig i tankeverkstaden i Bryssel för nästa programperiods sammanhållningspolitik, och
utfallet av Junckerplanens satsningar för ökade investeringar i Europa kommer spela en stor roll
i detta arbete. Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) har nu varit igång ett tag
och börjar redan få viss effekt. Under 2015 har 7,5 miljarder euro mobiliserats, vilket EIB
hoppas ska generera runt 50 miljarder euro i investeringar. Störst del av EFSI-stöd har Spanien,
Italien och Frankrike kammat hem. Stödinstrumenten EIAH och EIPP (mer om dessa nedan) är
också i startgroparna. Genomgående är att svenskt deltagande är lågt.

Diskussionerna om framtidens sammahållningspolitik är nu igång också på hög nivå. 26 januari
träffade kommissionär Corina Crețu ministrar från länderna i Visegradgruppen (Ungern,
Tjeckien, Slovakien och Polen) för att diskutera sammanhållningspolitikens framtid efter 2020.
Kommissionär Crețu lyfte upp fyra punkter den nya sammanhållningspolitiken behöver arbeta
med:

- Flexibilitet att möta plötsliga samhällsutmaningar, som flyktingkrisen
- Närmare koordinering mellan sammanhållningspolitiken och det Europeiska ekonomiska
regelverket
- Enklare regelverk
- Bättre effekt av investeringar

Februari blir en spännande månad. Till slut kommer OECD-teamet till norra Sverige för att
studera våra utvecklingsmöjligheter och utmaningar. 22 februari spenderar teamet i Jämtland
Härjedalen med besök i Åre, Trångsviken och Östersund. 23 februari kommer turen till
Västernorrland där Sundsvall, Härnösand, Höga Kusten och Örnsköldsvik ska besökas. Under
morgonen 25 februari arrangeras dessutom ett avslutande seminarium på Pite havsbad där
teman som demografiska utmaningar och service i glesbygd, kompetensförsörjning i nordligaste
Europa och institutionell kapacitet ska behandlas. Workshoppen är öppen för intresserade och
avlöses av Europaforum Norra Sverige, som det dock krävs anmälan för.

Vår nya praktikant Melker Pettersson Loberg är på plats och gör redan ett fantastiskt jobb.
Melker är uppvuxen i Härnösand, studerar en Master i nationalekonomi vid Uppsalas universitet
har tidigare arbetat på Trafikverket. Han kommer under våren bland annat kolla närmare på hur
EU-intuitionerna utvecklar stödet till regioner för att möta flyktingsituationen och nya finansiella
instrument inom strukturfonderna.

/Martin Karlsson
Mid Sweden European Office

OECD gör studiebesök i norra Sverige
22-26 februari blir det till slut dags för OECD att
besöka norra Sverige som en del av den studie
som görs av NSPA-områdets
utvecklingsmöjligheter och utmaningar. I
samband med besöket arrangeras en workshop i
anslutning till Europaforum på Pite Havsbad 25-
26 februari. 

Läs mer...
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Utvärdering sjunde
ramverksprogrammet
I veckan publicerade
Kommissionen en utvärdering
av det sjunde
ramverksprogrammet. Ökad
förmåga till innovation och
konkurrenskraft, men också
ett allt för komplext regelverk
är några av de bedömningar
som lyfts fram i rapporten. 

Läs mer...

EIAH och EIPPP
presenterades
Den 13 januari presenterades
European Investment
Advisory Hub och European
Investment Project Portal på
regionkommitén, i syftet att
underlätta hållbara
investeringar i europeiska
projekt och förbättra
investeringsklimatet inom
unionen. 

Läs mer...

Ägarråd och
verksamhetsberättelse
Den 22 januari sammanträdde
politiker i MSEO:s ägarråd på
Ålsta Folkhögskola i Fränsta
för att fastställa
organisationens
verksamhetsdirektiv och
budget för det kommande
året. Särskilt fokus för i år är
bland annat cirkulär ekonomi,
arktisk politik och
energiunionen.

Läs mer...

Hur delaktig är du i EU?
1 februari presenteras den efterlängtade
utredningen om ökad delaktighet inom EU, där
man bland annat tittar på den nuvarande
kunskapsnivån om unionen i Sverige, vilka
möjligheter till inflytande som finns i nuläget
samt hur man i framtiden kan öka
delaktigheten. 

Läs mer...

Kommissionen sätter upp panel om
bioekonomi
EU-kommissionen söker nu medlemmar till EU:s
panel om bioekonomi som kommer att övervaka
EU:s strategiska implementering och insatser
inom området bioekonomi, samt föreslå
ytterligare insatser i framtiden. 

Läs mer...

Samråd handikappstrategin
Fram tills den 18:e mars pågår samrådet kring
halvtidsöversynen av EU:s handikappstrategi
under 2010-2020, där både organisationer och
privatpersoner kan delta.

Läs mer...

Välkommen Melker! 
Melker Pettersson Loberg började som
praktikant på Mid Sweden European Office 19
januari. Melker studerar på masterprogrammet i
nationalekonomi vid Uppsala Universitet och
kommer att spendera sin avslutande termin hos
oss på MSEO i Bryssel. Han är uppvuxen i
Härnösand och har bland annat arbetat med EU-
finansiering för ett antal projekt i bland andra
Jämtland Härjedalen och Västernorrland. 

Läs mer...
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