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Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera

Bioekonomi, plast och klimat på agendan i Bryssel
Efter en lång sommar är hösten till slut kommen till Bryssel, som åter tagit på sig sin grå
regntunga vinterkofta. Men minnet av sommaren, som slog alla värmerekord och orsakade
skogsbränder världen runt, Jämtland Härjedalen och Västernorrland inkluderat, lever än och
klimatfrågan är mer aktuell än någonsin.
En viktig uppgift för kommissionen under året har varit att uppdatera sin bioekonomistrategi,
och en ny version publicerades som utlovat 11 oktober. Bara tre dagar innan EU publicerade
sin nya bioekonomistrategi kom IPCC:s rapport konsekvenserna av en global uppvärmning
på 1,5°C. Som Ethanol Europe påpekar ligger det en viss ironi i att IPCC:s rapport förutspår
en flerfaldig ökning av biobränslens roll i energisystemet det närmaste decenniet om världen
ska kunna hålla klimatförändringen vid 1,5°C ökning, samtidigt som EU:s bioekonomistrategi
inte ger någon plan för hur bioenergins roll i Europa ska öka. Samtidigt anser
miljöorganisationer som WWF att bioenergi inte kan ses som en avgörande del av EU:s
klimatomställning, då de menar att detta skulle leda till ineffektiv markanvändning, och att
jordbruket och skogsbruket behövs för att ge mat, koldioxidsnåla produkter och
koldioxidsänkor, inte energi. EU:s bioekonomistrategi har de båda perspektiven med sig och
pekar både på möjligheterna och riskerna med en utbyggd bioekonomistrategi. Nya
satsningar på forskning om biodiversitet och ekosystem ska komma parallellt med en ny
investeringsplattform på 100 miljoner euro för cirkulär bioekonomi. För Sveriges del är det
som alltid viktigt att bidra med projekt och exempel på hur våra specifika resurser kan
användas för klimatomställningen och för ett mer cirkulärt samhälle.
3-14 december hålls nästa klimatkonferens (COP24) i Katowice i södra Polen och då kommer
säkerligen bioenergins och bioekonomins roll i klimatarbetet diskuteras. I veckan har
lobbyverksamhet från storföretag som vill minska EU:s ambitioner varit under luppen i
Bryssel. Bland andra har Sjunde AP-fonden kritiserat hur olje- och gasföretag, kemiföretag
och bilföretag försöker fördröja eller förhindra ambitiös lagstiftning i Bryssel. Samtidigt har
kritik förts mot värdlandet Polen, där kolkraft är en fortsatt viktig del av energisystemet.
När det gäller problemet med plastnedskräpning har det mycket effektiva kampanjandet lett
till resultat med en ny plaststrategi som godkänts av Europaparlamentet (läs mer om detta
nedan), men det ryktas om att medlemsländerna i rådet vill minska på ambitionsnivån något.
I upptakten till Europaparlamentsvalet lär inte miljöarbetet avstanna i Bryssel. Vi såg i årets
Eurobarometer beställd av parlamentet att miljö och klimat ses som avgörande frågor för EU
av medborgarna, inte minst (faktiskt mest) i Sverige, och att intresset ökat under året. Så vi
får förhoppningsvis snart höra från kandidaterna till Europaparlamentet om hur de tycker att
EU:s arbete med bioekonomi, klimat och plast kan göras bättre!
/Martin
www.anpdm.com/newsletterweb/45455945774545584177454159/43425B417949455F457049425E4071
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Dialog om framtidens
sammanhållningspolitik
14 november hålls en nationell
dialogkonferens om sammanhållningspolitiken,
arrangerad av SKL i samarbete med
Europaforum Norra Sverige. Konferensen
kommer avhandla resultaten under pågående
programperiod och utsikterna för
sammanhållningspolitiken under 2021-2027.
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig!
Läs mer...

Kommissionens arbetsprogram för
2019
EU-kommissionen har nu publicerat sitt
arbetsprogram för 2019 med nya initiativ och
prioriterade liggande initiativ för året som
kommer. 15 nya initiativ planeras inom bland
annat energi, klimat och eurosamarbetet.
Läs mer...

European Week of Regions and
Cities 8–10 oktober
Under European Week of Regions and Cities
(EWRC) här i Bryssel stod för en vecka EU:s
städer och regioner i fokus. Praktikanterna
Maria och Eloïse besökte huvudtillställningen
på SQUARE Convention Centre, där
merparten av veckans konferenser hölls, och
närvarade även vid två seminarier med fokus
på Arktis. Eloïse och Maria beskriver veckan
som spännande och rolig, men också viktig.
Läs mer...

NSPA seminarium om hållbar
utveckling i Arktis under EWRC
2018
Seminariet Sustainable development of the
Arctic for the benefit of all of Europe under
European Week of Regions and Cities
(EWRC) arrangerades av North Sweden
European Office tillsammans med Northern
Sparsely populated Areas (NSPA), Skottland,
samt Arctic Consensus. Tonvikt lades vid
perspektivutbyte Arktis invånare emellan och
mellan dessa och utomstående intressenter i
syfte att främja hållbar utveckling och
interregional samverkan.
Läs mer...
www.anpdm.com/newsletterweb/45455945774545584177454159/43425B417949455F457049425E4071
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Bioekonomistrategin uppdaterad
för bättre genomslag
År 2012 antogs EU:s strategi för bioekonomi
som syftar till att åstadkomma ett mer hållbart,
innovativ och ekonomiskt gynnsamt
användande av EU:s naturresurser. Dock
visade det sig att EU:s insatser bör utvärderas
tydligare för att uppnå bättre resultat och att
fler investeringar på området behövs. EUkommissionen har därför tagit fram en
uppdaterad bioekonomistrategi som består av
14 åtgärder som kommer att lanseras under
2019.
Läs mer...

Europeiska kommissionen satsar
250 miljoner euro på alternativa
transportprojekt
Vätgasdrivna bussar i Danmark och
naturgasdrivna lastbilar på vägarna mellan
Polen och Spanien, är exempel på projekt som
kommer att gynnas av EU-kommissionens
kommande satsning. Totalt har 26 alternativa
transportprojekt valts ut och kommer att
finansieras med 250 miljoner euro.
Läs mer...

Mycket positivt i EUkommissionens förslag om
fondregler 2021-2027 menar SKL
Under hösten regnar det positionspapper som
svar på EU-kommissionens förslag på ny
sammanhållningspolitik. Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) har lämnat sina
synpunkter på förslaget. I överlag ställer SKL
sig positiva till förslaget men beklagar att den
europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling inte inkluderats i
förordningen.
Läs mer...

EU-förbud emot plastartiklar
Den 24 oktober röstade Europaparlamentet för
att förbjuda en rad engångartiklar i plast för att
minska nedskräpningen i haven. Förslaget
som röstades igenom framlades av EUkommissionen i maj i år som ett delinitiativ i
EU:s nya plaststrategi på vägen mot EU:s
cirkulära ekonomi. Redan nu har Europas
restauranger och butiker börjat förbereda sig
www.anpdm.com/newsletterweb/45455945774545584177454159/43425B417949455F457049425E4071
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inför omställningen, men än återstår det för
rådet att ge sin synpunkt på förslaget.
Läs mer...

EU-parlamentet stödjer ett
kontroversiellt lagförslag om en
digital upphovsrätt
I september röstade EU-parlamentet för en lag
om digital upphovsrätt. Stora nätjättar som
Facebook och Google, samt förespråkare av
ett fritt internet, har varit starkt kritiska mot
denna typ av lagstiftning eftersom de fruktar
att internets syfte skulle inskränkas.
Läs mer...
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