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2021-2027 närmar sig med stormsteg
Den 28 mars mötte nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), med Satu Vehreävesa
från Norra Savolax och Robert Uitto från Jämtland Härjedalen i spetsen, högt uppsatta tjänstemän
inom EU-kommissionen för att tala sammanhållningspolitik. Budskapet från NSPA var enkelt:
Europas nordligaste regioner bidrar till EU:s ekonomi, innovation och klimatomställning, och behöver
fortsatt stöd för att göra det på bästa sätt, genom bland annat sammanhållningspolitikens fonder.
EU-kommissionen förefaller ha lyssnat på NSPA i mångt om mycket, men var tydliga med att norra
Sverige, Finland och Norge måste fortsätta göra sin röst hörd under de kommande viktiga
månaderna.
EU-kommissionen presenterar långtidsbudgetförslag i maj
Den 2:a maj presenterar EU-kommissionen sitt förslag till så kallad långtidsbudget som kommer
täcka åren 2021-2027. Det mesta pekar på att skräckscenariot som presenterades i februari i år av
kommissionen, där Sveriges regioner står helt utanför sammanhållningspolitikens fonder, inte
kommer vara del av förslaget. Därefter följer förhandlingar som kan bli långa: förra gången tog det
20 månader och gången dessförinnan 22 månader. EU-kommissionen siktar på att ha allt på plats
innan EU-parlamentsvalet 2019, men många tvivlar på att detta är möjligt. Vad som blir avgörande
är medlemsländernas inställning. Sverige är kanske landet som gått ut men hårdast position om att
medlemsavgiften till EU inte ska öka trots att Storbritannien lämnar EU, med ett stort hål i EU:s
intäkter som resultat. Då sammanhållningspolitiken är en av de största posterna i EU:s budget blir
frågan om medlemsavgift helt avgörande för hur mycket vi kan förvänta oss ifrån EU:s framtida
regional- och socialfonder.
Ny budget - nya regler
Kort efter att EU-kommissionen lagt sitt förslag till långtidsbudget kommer den också presentera
förslag på tillhörande lagstiftning. Det ser ut som att lagstiftningen för användandet av
sammanhållningspolitikens fonder kommer först, och däri kommer vi att kunna läsa hur EUkommissionen tänkt sig att underlätta administration för sig själva och bidragstagare genom
förenkling av regelverk och redovisningskrav. Även här är medlemsländernas åsikter om hur
stringent EU behöver redovisa sina utgifter viktiga, men även Europeiska revisionsrätten som
granskar EU-institutionerna.
2-3 maj träffas nätverket NSPA i Storhogna, Jämtland Härjedalen för att samtala om
långtidsbudgeten och annat. Kom du med!
Sverige ställer sig bakom förlängning av ScanMed-korridoren
På transportsidan har Sverige nu ställt sig bakom att lägga till Botniska korridoren i EU:s
Transeuropeiska transportnäts ScanMed-korridor. Om detta godtas av alla medlemsländerna innebär
detta att Botniska korridoren blir del av EU:s mest högprioriterade transportstråk som behöver
byggas ut för att koppla samman unionen. Detta kommer betyda att det blir lättare att få EUfinansiering för investeringar längs med Botniska korridoren, och behoven kommer att få mer
uppmärksamhet, såväl i Bryssel som i Stockholm.
Martin Karlsson, Mid Sweden European Office

Välkommen till NSPA Forum
Nätverket Northern Sparsely Populated Areas
(NSPA) håller i år sit årliga forum i Storhogna 23 maj. På agendan är smart specialisering,
investeringar i nordligaste Europa och
kommissionens förslag till långtidsbudgetram.
www.anpdm.com/newsletterweb/45415C4B73434A5D4574404159/424759467640405B4273444B5B4071
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Sista anmälningsdag är 9 april!
Läs mer och anmäl dig...

Svenska regeringen stöttar ScanMed
förlängning med Botniska korridoren
21 mars kom beskedet från svenska regeringen
att de ger sitt stöd för en förlängning av EU:s
transportkorridor Skandinavien-Medelhavet
(ScanMed) från Stockholm längs med
Norrlandskusten upp till Haparanda och Narvik,
dvs. längs med den s.k. Botniska korridoren.
Läs mer...

Sammanhållningspolitiken och den
cirkulära ekonomin
Enligt ett betänkande skriven av
Europaparlamentets utskott för regional politik
är sammanhållningspolitiken vital för att EU ska
kunna röra sig mot en cirkulär ekonomi. En
anledning är att städer och regioner är närmast
medborgarna.
Läs mer...

Gratis WiFi i EU
EU-kommissionen har presenterat initiativet
WiFi4EU för att främja tillgången till trådlöst
internet på offentliga platser. Myndigheter och
offentliga organisationer runt om i EU kan söka
pengar från EU-kommissionen för att installera
wifi-teknik i exempelvis parker, torg eller
bibliotek. Projekten väljs enligt ”först till kvarn”
principen och ansökningsperioden öppnar 15
maj 2018.
Läs mer...

Ny rapport från SKL
SKL har presenterat sin nya rapport ”EU i
lokalpolitiken”. Rapporten undersöker hur stor
påverkan EU har på den verksamhet som
bedrivs i kommuner, landsting och regioner.
Resultatet visar att EU påverkar lite mindre än
hälften av alla politiska beslut på
kommunalnivå, medan EU påverkar lite mer än
hälften när det gäller besluten på landstingeller regionalnivå. Rapporten innehåller även en
handbok i påverkansarbete, där Europaforum
Norra Sverige (EFNS) är ett av exemplen som
presenteras.
Läs mer...

eCall
Från och med den 31 april ska alla nya
personbilar och lätta nyttofordon som
registreras i EU vara utrustade ned eCall-teknik.
eCall är ett GPS-baserat automatiskt nödlarm
som även i efterhand ska kunna installeras i
äldre bilar.
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Läs mer...

Nytt på hemsidan!
Mid Sweden European Office har uppdaterat
hemsidan, nu kan du ta del av projektblad
tillhörande projekt som Jämtland Härjedalen och
Västernorrland arbetar med.
Läs mer...
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