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Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera

Alla förslag för EU-fonderna presenterade – de skarpa förhandlingarna
har börjat!
Kommissionen har nu presenterat alla förslagen till förordningar som lägger fast mål och de
konkreta reglerna för hur EU-finansiering kan ske inom olika områden under perioden 20212027. Intensiva diskussioner och förhandlingar mellan olika intressen har startat.
Kommissionen förordar en snabb överenskommelse mellan regeringarna i Ministerrådet och
Europaparlamentet så beslut tas innan valet till Europaparlamentet maj 2019.
I nyhetsbrevet denna gång får du smakprov av innehållet ur förslagen inom regional
utveckling, sociala insatser, transport samt forskning och innovation. Vill du gå vidare för att ta
del av förslagen mer ingående är regeringskansliets faktaPM till riksdagen en bra källa.
SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN
En reformerad sammanhållningspolitik för 2020-talet
Med fler fonder samlade inom ett gemensamt ramverk, ett minskat antal mål, prioritering av
investeringar i forskning och innovation samt möjligheten att modifiera inriktningen de sista
två åren ska ge relevanta och aktuella insatser. Administrativa förenklingar och mer flexibilitet
ska göra insatserna effektivare.
Gemensamt regelverk för sju fonder- allmänna förordningen
Ett gemensamt regelverk föreslås för sju EU-fonder med delad förvaltning, dvs fonder där
hela eller merparten av EU-stödet förvaltas av länderna. Dessa fonder är Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+,
Europeiska havs- och fiskerifonden, Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet
samt Instrumentet för gränsförvaltning och visering. Tanken är att göra det enklare att
kombinera insatser med finansiering från flera fonder. En stor förändring jämfört med idag är
att landsbygdsutvecklingsfonden inte längre omfattas av det gemensamma regelverket utan
den fonden knyts närmare de andra delarna av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).
Färre mål för att öka fokus och flexibilitet
Från elva tematiska mål för perioden 2014–2020 ska den nya sammanhållningspolitiken
inriktas på fem tematiska mål: Ett smartare Europa (innovation, smart specialisering,
digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till små och medelstora företag); Ett grönare,
koldioxidsnålt Europa (genomförande av klimatkonventionen och investering i
energiomställning, förnybar energi och klimatåtgärder); Ett mer sammanlänkat Europa
(strategiska transportnät och digitala nät); Ett mer socialt Europa (arbetstillfällen, utbildning,
kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård, tillämpa principerna i den
europeiska pelaren för sociala rättigheter); Ett Europa som står närmare medborgarna (stödja
lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU).
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I gruppen av de s.k. mer utvecklade regionerna, där alla Sveriges regioner ingår, föreslår
kommissionen att EU-finansieringen ska koncentreras så att minst 85 % av insatserna sker
inom mål 1 ”Smartare Europa” och mål 2 ”Grönare koldioxidsnålare Europa”.
Nivån på EU-finansiering reduceras
Kommissionens förslag innebär en nedskärning om cirka 7 % jämfört med nuvarande
programperiod, men finansieringen till Sverige ser ut att bli på ungefär samma nivå som i
nuvarande programperiod. Kraven på nationell medfinansiering ökar däremot. Kommissionen
har föreslagit olika maxnivå för EU:s medfinansiering beroende på vilken kategori ett land
tillhör. För Sveriges del innebär det att finansieringen från EU skulle minskas till 40 procent,
från dagens 50 procent. Här blir frågan om det från nationell nivå finns intresse att skjuta till
mellanskillnaden för att regionalstödet fortsatt skall kunna hålla nuvarande nivåer. Den
särskilda allokeringen till glesbefolkade regioner i norr finns kvar för kommande period!
Ny socialfond: ESF+
I den nya Europeiska Socialfonden+ (ESF+) slås en rad existerande fonder ihop, de centrala
är den europeiska socialfonden, programmet för sysselsättning och social innovation samt
programmet Hälsa för Tillväxt. Målet är att säkerställa en hög nivå av sysselsättning,
utbildning, hälsa, social delaktighet och aktivt deltagande i samhället och att genomföra den
europeiska pelaren för sociala rättigheter, FN:s hållbara utvecklingsmål till 2030. ESF+ stödjer
insatser för utbildning, arbetsmarknad och förbättrad hälsa. Delar av ESF+ förvaltas av
medlemsländerna och den delen ligger kvar inom sammanhållningspolitiken. Andra delar
förvaltas centralt av kommission. Vissa andelar öronmärks för specifika i insatser såsom
social inkludering och att motverka materiell fattigdom.
FORSKNING OCH INNOVATION
Horisont Europa - ramprogram för forskning och innovation efter år 2020
EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna
och föreslår stora satsningar på teknologisk och industriell kapacitet och budgeten ökas med
nästan 30 procent jämfört med denna period.
Ramprogrammet består av tre delar: Öppen vetenskap – stöd till forskningsråd,
forskarrörlighet och karriärutveckling samt forskningsinfrastruktur; Globala utmaningar inom t
ex hälsa, klimat, energi och Industriell konkurrenskraft samt Öppen innovation – att förbättra
förutsättningarna för genombrott och marknadsskapande innovation. Ramprogrammet är
inriktat på att främja spjutspetsforskning och tanken att de ska kompletteras av insatser från
europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) där insatser väntas för att bygga upp
regionala forsknings- och innovationsmiljöer och samverkan.
TRANSPORT, ENERGI OCH DIGITALISERING
Ett sammanlänkat Europa
Förordningen för ett sammanlänkat Europa, CEF, berör tre områden; transport, energi och
digitalisering. CEF ska bidra till en välfungerande inre marknad, genomföra energiunionen
och den digitala inre marknaden genom att främja investeringar i gränsöverskridande
infrastrukturprojekt och samarbeten om produktion av förnybar energi. För norra Sverige är
det glädjande att i förslaget ingår att införliva Botniska korridoren i stomnätskorridoren
Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) från Stockholm och norrut längs med
Norrlandskusten till Luleå och, vidare till Narvik i Norge.
DAGS ATT FÖRDJUPA ANALYSEN – SÅ HÄR GÅR PROCESSEN VIDARE
Nu är det dags att analysera förslagen i detalj för att vara med och påverka under
förhandlingsprocessen. Vi kan förvänta oss att betydande ändringar av förslagen kan ske
under förhandlingarna. Det är av vikt att både kommunicera vad vi tycker är bra och vad vi
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önskar att ändra. Arbetet med att ta fram gemensamma synpunkter för regionerna i norra
Sverige pågår inom Europaforum Norra Sverige och i regionerna.
EU-kommissionen förordar en snabb förhandling med sikte att nå beslut innan valet till
Europaparlamentet i slutet av maj 2019. Ministerrådet har tydligt uttalat att de inte ser denna
tidtabell som realistisk. Europaparlamentet å sin sida planerar för att i stort vara klara före
valet. De flesta bedömare tror att mer realistiskt är att överenskommelse nås i slutet av 2019
eller början av 2020. De olika tidsplanerna i Europaparlament respektive ministerråd gör det
än mer utmanande att nå fram i påverkansarbetet. Vältajmade inspel med konkreta förslag är
vår målsättning!
Tack och hej
Slutligen ett stort tack för gott samarbete och positiva diskussioner med alla er, i regionerna,
nätverken och kollegor under min tid som kontorsansvarig. Nu väntar nya utmaningar för mig,
den nya basen från hösten blir Sieps och Sverige. EU-frågor är fortsatt inriktningen så jag ser
fram emot att hålla kontakten!
Zofia Tucinska, Mid Sweden European Office

Eurostats regionala årsbok 2018
Eurostats regionala årsbok är här. Årsboken
behandlar regionalpolitiken och
kommissionens prioriteringar i denna. I
synnerhet sammanställs och tydliggörs
statistik över regionerna i bemärkelser som rör
sammanhållningspolitiken. Jämför Jämtland
Härjedalen och Västernorrland med andra
regioner i Europa!
Läs mer här...

Sammanhållningspolitikens projekt
fortfarande inte resultatinriktade
Sammanhållningspolitikens projekturval
fortsätter att se till utlägg och
medelsutnyttjande snarare än faktiska
förväntade resultat, menar Europeiska
revisionsrätten i en ny rapport. Detta trots de
åtgärder som kommissionen vidtagit för att öka
resultatinriktningen inom urvalsförfarandena. I
rapporten framläggs själva styrningen av
urvalen som en särskilt bidragande orsak.
Läs mer här...

Remisstider i Bryssel
De två rådgivande organen Europeiska
regionkommittén (ReK) och Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är
nu fullt upptagna med att utforma yttranden på
förordningsförslagen till ny
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sammanhållningspolitik som EUkommissionen lade fram i början av
sommaren. Läs mer om vilka som fått ansvar
att skriva yttranden och vad tidsplanen är
framåt.
Läs mer här...

Höstens praktikanter har anlänt
MSEO välkomnar nu höstens två praktikanter
Maria Tiger Bodlund och Eloïse Jonsson.
Maria studerar internationella och europeiska
relationer i Linköping men är uppvuxen i
Hammarstrand, Ragunda och tycker att det
ska bli roligt att representera hemregionen i
höst. Eloïse läser sin master i statsvetenskap i
Köpenhamn och tycker att det ska bli
intressant att under praktiken i höst få uppleva
hur unionens politik formas på nära håll.
Läs mer här...

Läs vårens praktikantrapporter
Mid Sweden European Office tackar vårens
praktikanter, Sofia Söderin och Elsa Boyer de
la Giroday för ett gott utfört arbete. Sofia och
Elsas praktikantrapporter, som handlar om
Regionkommittén som påverkansplattform och
regionalt påverkansarbete i Bryssel, finns på
vår hemsida.

NSPA arrangerade seminarium i
Europaparlamentet
19 juni höll NSPA-nätverket seminarium i EUparlamentet för att diskutera kommissionens
förordningsförslag för ny
sammanhållningspolitik efter 2020 och deras
potentiella inverkan på de glesbefolkade
regionerna i norra Europa.
Läs mer här...

Läs mer här...

Österrikiska ordförandeskapet har
börjat
Den 1 juli tog Österrike över som ordförande
för ministerrådet efter Bulgarien. Säkerhet och
arbete emot illegal migration, säkra välstånd
och konkurrenskraft genom digitalisering, samt
stabilitet i europeiska närområdet har valts ut
som tre prioriteringsområden. Förhandlingarna
om nästa långtidsbudget kommer ta fart under
ordförandeskapet, men inga ambitiösa
målsättningar förväntas från Österrikes sida.
Läs mer här...

Delta i samråd - vilket är ditt
framtida Europa?
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Nästa år är det EU-val och som en del i
debatten samt komplettering till
kommissionens vitbok om framtidens Europa
vill kommissionen nu veta vad EUmedborgarna själva tycker. Kommissionen
inbjuder därför alla EU medborgare till samråd
i form av en online-enkätundersökning.
Läs mer här...

Transparens i miljöpolitiken
Efter en fyraårig tvist mellan ClientEarth och
EU-kommissionen fick ClientEarth rätt av EU-domstolen gällande krav på mer transparens i
unionens miljöpolitik. EU-domstolen bedömde att bristen på insyn i lagstiftningsprocessen kan
leda till misstänksamhet mot kommissionen och riskerar därmed få motsatt effekt.
Läs mer här...

Plaststrategi
Den 16:e januari presenterade EUkommissionen en plaststrategi som ett första
steg i riktningen mot en cirkulär ekonomi. I maj
föreslog kommissionen dessutom en
europeisk plastavgift som en del av förslaget
på ny långtidsbudget 2021-2027. En sådan
avgift skulle hjälpa fylla det budgethål som
uppstår på grund av Brexit.
Läs mer här...

Klimatsamråd
Inför EU:s kommande klimatstrategi har EUkommissionen inrättat ett samråd som
möjliggör för intressenter att ge synpunkter på
vilka tekniska och socioekonomiska vägval
unionen bör utforska för att nå sina klimatmål.
Förberedelsen av EU:s nya klimatstrategi
beräknas lanseras av kommissionen på FN:s
klimatkonferenser i Polen i år.
Läs mer här...

Mid Sweden European Office
Avenue Palmerston 3, B-1000 Bryssel, Belgien
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