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Nyheter från Mid Sweden European Office - Jämtland Härjedalens och
Västernorrlands representationskontor i Bryssel

Vänligen klicka här ifall ni har problem
med att läsa detta nyhetsbrev.

Hemsida | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera

Diskussionerna om EU:s framtid har tagit fart - vilket Europa vill vi ha?
Trots stora utmaningar framöver andas optimism inom EU, inte minst från EU-kommissionens håll.
”Vinden är tillbaka i Europas segel!” konstaterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude
Juncker i sitt årliga tal om tillståndet i EU i september. Europas ekonomi håller på att återhämta sig
- tillväxten inom EU har varit starkare än i USA de senaste två åren och arbetslösheten är den
lägsta på nio år. Det är mot den bakgrunden EU-kommissionen nu blickar framåt och förbereder för
Brexit och ett EU27.

EU:s långtidsbudget – nu är debatten igång

I veckan som gick presenterade EU-kommissionen sitt meddelande om den kommande
långtidsbudgeten (MFF) för perioden 2021-2027. De konkreta förslagen väntas komma i början av
maj men kommissionens meddelande kan sägas utgöra startskottet för de kommande
förhandlingarna. 

Meddelandet genomsyras av tanken på en s.k. bottom-up-process d v s där prioriteringar och
ambition diskuteras innan finansiella ramar sätts, vilket även understryks i inledningen med ett citat
av ordförande Jean-Claude Juncker: 

”Budgetar är inte en fråga om bokföring utan om prioriteringar och ambitionsnivå. Därför behöver vi
först diskutera vilket EU vi vill ha.”

I meddelandet presenteras en rad olika alternativ för att antingen skala upp eller ner ambitionsnivån
respektive utgifterna inom ett antal olika prioriterade områden. Sammantaget föreslår
kommissionen en utökad budget för den kommande sjuårsperioden. Ökade medel föreslås bland
annat för att stärka EU:s externa gränser, på försvarsområdet, för Erasmus+ och för forskning
medan olika alternativ för möjliga neddragningar presenteras för jordbruks- och regionalpolitiken
som tillsammans utgör ca 70 % av EU:s budget. För sammanhållningspolitiken presenteras flera
olika scenarier, alltifrån att bibehålla dagens utformning med stöd till alla regioner till att fokusera
endast på medlemsländer med en BNP långt under EU-genomsnittet. 

Sverige har nyligen presenterat sina prioriteringar inför nästa budgetperiod. Regeringen driver en
tydligt budgetrestriktiv linje och säger sig vilja ta strid för att de totala utgifterna inte ska överstiga
1 % av EU:s samlade bruttonationalinkomst (BNI). Detta rimmar illa med kommissionens tydliga
önskan om en mer ambitiös ansats. 

EU-kommissionen håller för närvarande öppna samråd inom såväl framtidens
sammanhållningspolitik som övriga budgetområden där alla är välkomna att inkomma med svar, så
missa inte att tycka till.

Ett effektivare EU

Samtidigt som budgetdebatten tagit fart sker fortsatta diskussioner kring hur EU ska bli mer enat,
starkare och mer demokratiskt. I sitt linjetal i september presenterade Juncker flera idéer till
förändringar för att stärka EU. Han ser framför sig ett EU där euron är hela EU:s gemensamma
valuta och där en enda ordförande leder kommissionen och Europeiska rådets arbete. Han ställer sig
även bakom idén att införa gränsöverskridande valsedlar för Europaparlamentsvalet och att
bibehålla systemet med s.k. ”Spitzenkandidaten”, toppkandidater, i EU-valet, d.v.s. där den största
partigruppen i parlamentet får utse nästa kommissionsordförande.

I ett nytt meddelande från kommissionen sätts vissa av dessa tankar på pränt och både detta och
meddelandet om långtidsbudgeten är underlag för att stimulera diskussion. I fredags träffades EU:s
stats- och regeringschefer för en inledande debatt.

Europaforum Norra Sverige

I förra veckan höll Europaforum Norra Sverige (EFNS) sitt årliga forum, denna gång i Sollefteå i
Västernorrland. EFNS är ett samarbete mellan de fyra nordligaste länen i syfte att påverka EU, där
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Mid Sweden European Office ingår som stöd. Forumet samlade 175 deltagare, däribland ett stort
antal förtroendevalda, som fick ta del i diskussioner kring såväl Brexit som EU-budgeten och
landsbygdspolitik. Europaforum Norra Sverige gästades även av EU-kommissionär Cecilia
Malmström som delade med sig av sina tankar kring EU:s framtid. På plats fanns, bland andra, även
Lena Andersson Pench, direktör vid kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik
och Jan Olsson, Ambassadör och Brexitansvarig i Regeringskansliet. Under forumet antogs även sex
positionspapper, vilka bland annat kommer gå in som svar i kommissionens olika samråd om EU:s
fonder. 

Deltagarna fick under forumet även möjlighet att uttrycka sitt stöd för sammanhållningspolitiken
genom att skriva under färdigtryckta vykort – små kärleksbrev med texten ”We love Cohesion
Policy” - som även dessa kommer att gå in i samrådet. EFNS tror på en stark
sammanhållningspolitik som även fortsatt ska omfatta alla regioner – ett tillväxtredskap som alla
kan ta del av. Läs mer om detta i nyhetsnotisen om forumet på vår hemsida!

Diskussionerna kring EU:s framtid är således i full gång med målet att EU27 ska enas om vägen
framåt vid toppmötet i rumänska Sibiu som är planerat att hållas den 9 maj 2019. Den nyfikne kan
följa utvecklingen på Twitter via hashtaggen #EURoad2Sibiu. 

Sista svarsdag i kommissionens samråd om EU-fonder är 8 mars så det brinner i knutarna, men gör
din röst hörd du med!

Lotta Rönström, Mid Sweden European Office

Mid Sweden European Office
välkomnar nya medarbetare!

I slutet av januari fick Mid Sweden European
Office förstärkning på kontoret. Martin Karlsson
är tillbaka och kommer att ha huvudansvar för
sammanhållningspolitiken. Under våren kommer
praktikanterna Elsa Boyer de la Giroday och
Sofia Söderin att hjälpa till med den dagliga
verksamheten, främst omvärldsbevakning och
uppdatering av sociala medier. 

Läs mer...

Konferens om EU:s regionalpolitik i
Sundsvall

Den 19 mars anordnas konferensen "EU:s
regionalpolitik: Vad har den betytt och hur ser
framtiden ut?" vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Målet är att diskutera den kommande
sammanhållningspolitiken, investeringar och
regionala och lokala behov. Politiker från Region
Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen
deltar tillsammans med representanter från EU-
kommissionen DG REGIO, EU-kommissionens
representation i Sverige, Mittuniversitetet och
Sveriges kommuner och landsting.

Läs mer...

Arktiska investeringsprioriteringar
publicerad 
19e januari presenterade EU-kommissionen den
slutliga rapporten från Arctic Stakeholder
Forum, konsultationsprocessen för att hitta
gemensamma investerginsprioriteringar i
Europeiska Arktis, dit kommissionen räknar
Jämtland Härjedalen och Jämtland. Mid Sweden
och Erik Lövgren, Regionråd Västernorrland, var
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på plats! 

Läs mer...

Samråd
EU-kommissionen lägger nu de sista
pusselbitarna för att presentera en ny
långtidsbudget i början av maj. För att få in
synpunkter har kommissionen därför öppnat
flera öppna samråd om EU:s olika fonder, bland
annat inom sammanhållningspolitiken och
transportpolitiken. Ge dina synpunkter genom
att skicka in svar på EU-kommissionens
hemsida!

Läs mer...

Europeiska veckan för regioner 2018 
Mellan den 8-11 oktober arrangeras ”European
Week for Regions and Cities” i Bryssel. Syftet
med dessa dagar är att öka engagemanget för
EU:s politik hos regioner och städer i EU. Temat
för årets evenemang är ”For a strong cohesion
policy beyond 2020”. Under dessa fyra dagar får
aktörer från Europas regioner och städer
möjlighet att träffas och diskutera idéer och
samarbeten kring regional och urban utveckling.
Sista anmälningsdag är 30 mars 2018.
Information om anmälan finns på vår hemsida.

Läs mer...

EU:s stategi för hantering av plast
Som ett ytterligare steg mot en cirkulär
ekonomi har EU-kommissionen nu släppt en ny
strategi för att hantera plastförorening.
Strategins målsättning är att ge upphov till nya
investeringsmöjligheter och jobb, göra all
plastförpackning inom EU återvinningsbar
senast år 2030, minska förbrukning av
engångsartiklar av plast samt begränsa
användning av mikroplaster.

Läs mer...

På gång inom EU 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu
publicerat sin halvårsrapport "På gång inom EU"
för våren 2018 

Läs mer...
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Kalendarium
Under en tid framöver finns nu en hel del roliga
evenemang att se fram emot! Däribland en
dialogkonferens om EU:s regionalpolitik i
Sundsvall och en avslutande nationell
dialogkonferens i Östersund. Missa inte och läs
mer på vår hemsida!

Läs mer...

Mid Sweden European Office   www.midsweden.se   lotta.ronstrom@rvn.se

 

https://one-lnk.com/x1e3h9AccXVS37JKPd8wvdw60urpNMcQQjFb5WUKWYtElNnjRqpz8uYVT9jTwUyhTbKlWbIwPfgSiZChJEAgRB9sg/x1eCKp3490pj2t1oR15SyNwjSUWM3BCKhCV_W5SweP7HdLiEaRBa2LD0Z2Ra-5-ZkpuF3zWJa96hhRr_mdH34PLgP7TaEM3RTQdMhhTVe24Gr_rxN0gaQmJ_Y8IvJ86jGevgoaItgPGA2Y7O4X1OHrAEI6Zag1JLGhQmrOzqTDnFkfam5g8qMF9Ft5sEbDI9CWTEIXxRS3WjDXYXuXKf8qBComWctm3oHhV8Ftj4LQ5wnrRJsHT-87zr6eEE1xKQzrKYFgfS5hNaSOakqM5Nchn3cB5v3PlaB4fimghwwKa7h-vJ4JuRjgh15RoYpFB0hG9cHsNKMGW5-cXmy0IjkPMJw/
https://one-lnk.com/x1e3h9AccXVS37JKPd8wvdw60urpNMcQQjFb5WUKWYtElNnjRqpz8uYVT9jTwUyhTbKlWbIwPfgSiZChJEAgRB9sg/x1eIQ0ujma68lc1iayUz0JpDMsv_fG4Kc4fSVQnuuDy-pQmfiUtoPdBdMdYRY-APBlhTqi52ha8sphUuHrhOu5fFuTAFGcajv2oOaIFAKnseCQ8kYBaPkBfdwHyCFSh8vrW0TXy3Yi7hV7ByfuR2_SYPaRuQNFTLEnAuHbLaNazayZRUzxmCXkm8LS2XL23_S4ffSNnKYe8Rrxkf1T7RFAozKmZULcRB5l5A9_NTvJDJcm8nnlcvTb_uGNe0Z0t8w3W/
mailto:lotta.ronstrom@rvn.se

