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Nytt förslag till långtidsbudget har många ljuspunkter för norra Sverige
Så har det slutligen blivit maj och EU-kommissionen har publicerat sitt förslag till
långtidsbudgetramverk för perioden 2021-2027. Detta dokument, som visar var kommissionen
tycker att man ska satsa under en sjuårsperiod, är startskottet för en lång förhandlingsprocess
mellan kommissionen, rådet och parlamentet, där olika aktörer vill ha en mindre eller större budget,
fokus på jordbruksstöd, sammanhållningspolitik eller säkerhetspolitik och hårdare tag mot länder
som inte uppfyller de grundläggande principerna för en rättsstat eller mindre EU-inflytande på den
nationella politiken.
Kommissionen lägger korten på bordet
EU-kommissionen lanserade till slut sitt förslag till ny långtidsbudget den andra maj. Förslaget visar
både på nytt och fortsättning av gammalt. Jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken är
fortsatt de två största posterna, men bådas andel av budgeten sjunker till strax under 30% vardera.
Forskning och innovation får en större andel, och nya medel tilldelas säkerhet, migration och
gränskontroller.
För Jämtland Härjedalens och Västernorrlands del finns det mycket att glädjas över.
Sammanhållningspolitiken föreslås fortsatt täcka även rikare regioner, något kommissionen tidigare i
år inte ställde sig positiv till. Dessutom föreslår kommissionen att den särskilda allokeringen till
glesbefolkade områden i norr kvarstår, men till vilken nivå återstår att se. Om detta blir verklighet
innebär det att det fortsatt kommer att finnas meningsfulla möjligheter att stimulera jobb och
tillväxt samt satsa på innovation och klimatomställning i våra län genom EU-projekt. Dessutom
föreslår kommissionen att ambitionerna inom transportinfrastrukturen ska vara ungefär som nu,
vilket kan innebära att Botniska korridoren fortsatt kan dra nytta av EU-medel för nödvändiga
investeringar.
Forskning och innovation är också stora prioriteringsområden i kommissionens förslag. Horisont
2020 byter namn till Horisont Europa och får en kraftigt ökad budget. Dessutom lämnar
Storbritannien EU innan nya långtidsbudgeten startar, och Storbritannien är en av de starkaste
länderna i att dra hem Horisont 2020-medel.
Både NSPA och Europaforum Norra Sverige har publicerat positionspappper rörande kommissionens
förslag. Nästa spännande hållpunkt blir när förslagen för regelverk för de olika
finansieringsinstrumenten kommer i början av juni.
NSPA gör sin röst hörd om kommissionens förslag till långtidsbudget
NSPA Forum hölls 2-3 maj i Storhogna. I den fantastiska (och snöiga) miljön fick deltagarna från
Sverige, Finland och Norge möjlighet att diskutera hur nätverket kan samarbeta bättre inom
området smart specialisering och investeringar. Dessa var områden som OECD-studien som
publicerades förra året rekommenderade nätverket att fördjupa samarbetet inom, och Europeiska
Investeringsbanken har visat intresse för att samarbeta närmare med regionerna.
Dessutom fick NSPA-nätverket möjlighet att diskutera kommissionens nya långtidsbudget. Ett första
reaktionspapper har skickats in till kommissionen, baserat på diskussioner som hölls på forumet.
Pappret kommer att presenteras i Europaparlamentet 19 juni på ett seminarium där finska och
svenska europaparlamentarikerna Elsi Katainen och Aleksander Gabelic står som värdar.
Martin Karlsson, Mid Sweden European Office

Välkommen på NSPA-seminarum i
www.anpdm.com/newsletterweb/45405D467246455D4B75434659/424759467640405B4273444B5B4071?noTracking=true
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Europaparlamentet
19 juni 15.00-17.00 hålls ett seminarium på
Europaparlamentet om EU:s
sammanhållningspolitik efter år 2020, med
fokus på de glesbefolkade områdena i norr.
Bland talarna finns Chris McDonald, en av
författarna till OECD-rapporten om NSPAregionerna som publicerades förra året.
Läs mer...

Förslag till EU:s nya långtidsbudget
Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt
förslag till ny långtidsbudget för perioden 20212027. Förslaget innehåller en enklare och mer
flexibel budget, som satsar på mer
gränsöverskridande samarbete, forskning och
innovation, miljö, utbildning, sammanhållning
och säkerhet. För att täcka Storbritanniens
utträde ur EU så föreslås en höjning av EUavgiften, införandet av egna medel för att
finansiera budgeten samt minskningar i
Sammanhållningspolitiken och den
Gemensamma jordbrukspolitiken. Nu ska
Europaparlamentet och Ministerrådet diskutera
förslaget vidare innan det slutligen antas.

Läs mer...

TEN-T Days
Lotta Rönström representerade Mid Sweden
European Office under TEN-T days i Ljubljana,
Slovenien. TEN-T days är kommissionens
transportkonferens för att skapa en plattform
för internationella aktörer att lära sig mer om
europeisk transportpolitik och diskutera
transportfrågor.
Läs mer...

NSPA ger sitt perspektiv om
långtidsbudgeten
Den 8 maj antog NSPA sin position om den
framtida långtidsbudgeten.
Läs mer...

Samråd om EU:s framtid
EU-kommissionen frågar Dig åt vilket håll EU
bör röra sig mot i framtiden. Delta i debatten
om Europas framtid inför EU-valet 2019 genom
www.anpdm.com/newsletterweb/45405D467246455D4B75434659/424759467640405B4273444B5B4071?noTracking=true

2/4

2019-10-23

Nyhetsbrev maj 2018

att svara på EU-kommissionens
enkätundersökning. Resultatet kommer att
presenteras på ett informellt toppmöte med
EU:s regeringschefer nionde maj 2019.
Läs mer...

EFNS välkomnar förslaget till ny
långtidsbudget
Europaforum Norra Sverige ställer sig positiv till
Europeiska kommissionens förslag till EU:s
långtidsbudget. Bland annat gläds nätverket åt
fortsatta satsningar på
sammanhållningspolitiken och en särskild extra
allokering till de nordliga glesbefolkade
områdena.
Läs mer...

Junckerplanen halvvägs i mål
Investeringsplanen för Europa, eller
"Junckerplanen", lanserades 2014 av
Junckerkommissionen med målet att stimulera
investeringar i Europa. Nu har Junckers
flaggskeppsprojekt mobiliserat 284 miljarder
euro, vilket är mer än hälften av den initiala
målsättningen. Dock är investeringsnivån inom
EU fortfarande inte uppe på samma nivå som
innan 2008, vilket kan leda till försämrad
konkurrenskraft för europeiska företag i
framtiden.
Läs mer...

Ökade anslag till Asyl- och
Migrationsfonden
I förslaget till den nya långtidsbudgeten så
föreslår EU-kommissionen mer pengar till Asyloch Migrationsfonden (AMIF). Fonden ska
fortsätta vara en del för att utveckla det
gemensamma Europeiska asylsystemet mot ett
mer solidariskt ansvarstagande, stötta den
lagliga migrationen och motverka illegal
migration. EU-kommissionen vill ha ett delat
ägarskap mellan EU och medlemsstaterna så
anpassning kan ske till lokala behov. Dessutom
kommer fonden att bli mer flexibel för att kunna
hantera oförutsedda kriser.

Läs mer...

Ny dataskyddsförordning: GDPR
General Data Protection Regulation (GDPR) är
en ny EU-förordning om persondataskydd som
träder i kraft 25 maj. Den nya förordningen
www.anpdm.com/newsletterweb/45405D467246455D4B75434659/424759467640405B4273444B5B4071?noTracking=true
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syftar till att förhindra att myndigheter och
företag missbrukar privatpersoners
personuppgifter. Förordningen innebär tydligare
riktlinjer och policys för hur och vilken sorts
personuppgifter som samlas in, samt att detta
alltid måste ske med samtycke från personen i
fråga.
Läs mer...

Rapport om EU-medborgarnas EUsyn
Regionkommittén har publicerat en preliminär
rapport ”Reflecting on Europe” om hur EUmedborgarna uppfattar EU med data insamlat
från mars 2016 till mars 2018. Enligt rapporten
litar medborgare på lokala och nationella
beslutsfattare medan EU känns distanserat och
byråkratiskt.
Läs mer...

GDPR
EU-förordningen om allmänt dataskydd träder i kraft 25 maj. På Mid Sweden European Office
bevarar vi ditt namn och mailadress om du är på vår prenumerationslista. Ditt namn och mailadress
är endast på prenumerationslistan om du tidigare gett ditt samtycke till att dessa personuppgifter
används för att skicka ut nyhetsbrev från Mid Sweden European Office. Om du inte vill vara kvar på
prenumerationslistan kan du alltid avprenumerera dig själv genom länken i toppen av nyhetsbrevet.
Om du vill veta mer om hur Mid Sweden European Office hanterar personuppgifter hänvisar vi till
Region Västernorrlands hemsida

Mid Sweden European Office

www.midsweden.se lotta.ronstrom@rvn.se
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