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Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera

Mid Sweden European Office önskar God Jul efter ett intensivt år
Ett intensivt men roligt år går mot sitt slut. Året har varit intressant på flera olika sätt. Våren
var en slutspurt inför det att kommissionen presenterade sitt förslag till ny långtidsbudget för
perioden 2021-2027 samt förordningarna för de olika finansieringsprogrammen i maj och juni.
Under sommaren och hösten har påverkansarbetet fortsatt, men med större fokus på rådet
och Europaparlamentet som varit i full färd med att förhandla de olika förslagen.
För oss på Mid Sweden European Office (MSEO) fick vi i förslagen en bekräftelse på att vi
lyckats göra vår röst hörd inom flera områden. Ett exempel är den särskilda allokeringen inom
sammanhållningspolitiken till de nordliga glesbefolkade områdena som efter intensivt
påverkansarbete finns kvar i kommissionens förslag för nästa budgetperiod. Detta är helt
avgörande för det regionala utvecklingsarbetet i norra Sverige. Inom transportpolitiken har en
milstolpe nåtts då vi med goda argument fått gehör för vårt önskemål om en förlängning av
EU:s högt prioriterade transportkorridor Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) från Stockholm
norrut längs med Norrlandskusten. Denna sammankoppling kommer inte bara att gynna våra
regioner i norr utan även Sverige som helhet och Europa överlag.
År 2018 har också varit speciellt så till vida att ansvar föll på våra regioner att arrangera de
årliga forumen inom våra viktiga nätverk Europaforum Norra Sverige (EFNS) och Northern
Sparsely Populated Areas (NSPA). EFNS forum anordnades i Sollefteå i Västernorrland i
februari och samlade ca 250 deltagare för ett tvådagars program som byggdes av MSEO i
samarbete med Region Västernorrland. NSPA forum hölls i Storhogna i Jämtland Härjedalen i
maj och även där var MSEO spindeln i nätet i såväl planering som genomförande. Det blev
två lyckade konferenser, med talare på hög nivå, där vi fick möjlighet att lyfta utmaningar och
möjligheter i norra Sverige för en bred och engagerad publik, och stärka våra internationella
nätverk.
Vi har dessutom haft val i Sverige under året vilket gör att vi till viss del kommer att se nya
ansikten i vårt politiska ägarråd framöver. Ordförande i nuvarande ägarråd, Erik Lövgren,
bestämde sig redan för ett år sedan för att lämna politiken och gör nu sina sista veckor som
regionråd i Västernorrland. Erik har under denna mandatperiod även varit rapportör i EFNS
grupp för sammanhållningspolitik och vi bad honom reflektera lite kort kring sitt engagemang i
Europafrågorna och MSEO.
”Det har varit en arbetsintensiv, lärorik men framförallt välkomnande och rolig tid, att jobba
tillsammans med MSEO. Jag brinner för Europasamarbetet, människor som sitter runt
samma bord krigar inte med varandra. Jag brinner för ett Europa där ungarna, utan större
byråkratiska bekymmer, kan studera och resa i 27 länder och där effektiva transportkorridorer
gynnar såväl näringsliv som miljö. Tusen tack till MSEO för ett gott samarbete dom här åren”
Erik Lövgren
www.anpdm.com/newsletterweb/45445941794140594B71464559/4341514474484B584479464A514571
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Nu väntar 2019 som även det kommer att bli ett annorlunda år. Storbritannien kommer att, om
inget oförutsett händer, lämna unionen den 29 mars, med eller utan avtal. Detta får oavsett
stora politiska och ekonomiska konsekvenser och skapar en osäkerhet för såväl EUmedborgare som företag. Detta påverkar givetvis även förhandlingarna kring EU:s
långtidsbudget där det under året kommer att bli skarpt läge då den nya budgeten förväntas
antas under hösten.
I maj stundar Europaval där nya ledamöter kommer att ta plats i Europaparlamentet och en
ny kommission ska utses. Detta tillsammans med det faktum att vi fortfarande inte har någon
regering i Sverige gör 2019 till ett extra spännande år.
Nu unnar vi oss en liten julledighet, men vi är tillbaka i början av januari och ser fram emot att
fortsätta verka för våra regioner på plats där EU-politiken utformas.
God Jul och Gott Nytt År!
Lotta Rönström
På bilden nedan: Eloïse Jonsson, Martin Karlsson, Erik Lövgren, Lotta Rönström & Maria Tiger Bodlund

Händelser på Instagram
MSEO har nyligen börjat med händelser på
Instagram. I "höjdpunkter" går det att se det
senaste från våra bevakningsområden
sammanhållningspolitik, transport och
bioekonomi (bild 1-3). Utöver dessa kategorier
finns även rubriken Mid Sweden (bild 4) där
händelser från regionen publiceras, kontoret
(bild 5) där man får en inblick i kontorets
övriga aktiviteter, och till sist rubriken MiniReg
(bild 6) där man följer aktiviteter som de
svenska praktikanterna på regionkontoren
anordnar i sitt eget nätverk.
Se händelserna här...
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Parlamentets förslag till CEF
Förberedelserna inför kommande beslut kring
den nya Fonden för ett sammanlänkat Europa
(CEF) för budgetperioden 2021-2027 håller nu
på för fullt. Under onsdagen den 12:e
december var det Europaparlamentets tur att
rösta igenom sitt förslag till CEF i plenum. Här
sammanfattas några av parlamentets
ändringsförslag i relation till kommissionens
initiala lagförslag för CEF.
Läs mer...

2018 – Ännu ett år med stort fokus
på Arktis
Arctic Futures Symposium den 28 november
fick bli slutet på ännu ett intensivt år med
arktiska frågor i fokus i EU. Ett år som
inleddes med avrundningen av Arctic
Stakeholder Forum (ASF)-processen och som
sedan följdes den 17 september när
kommissionen arrangerade sin första
konferens för Arktisintressenter i Bryssel.
Läs mer...

Klimatneutralt Europa till 2050
EU-kommissionen vill se ett klimatneutralt
Europa till 2050 och har antagit en långsiktig
vision för att förverkliga detta. Flera
frivilligorganisationer och industrier har dock
lämnat synpunkter på denna vision.
Framförallt rör synpunkterna tydligare riktlinjer
för tillvägagångssättet för att nå målet, samt
huruvida tidsfristen är ambitiös nog eller inte.
Läs mer...

Oseriösa klimatåtaganden i EU:s
nya jordbrukspolitik enligt EU:s
revisorer
Miljö- och klimatåtgärderna i den föreslagna
reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken efter 2020 kommer inte
kunna garantera klimatinsatser då de inte är
tillräckligt konkreta, menar Europeiska
revisionsrätten. Även modellen för
direktbetalningar till lantbrukare kritiseras för
att inte ha något tydligt utformat system för att
skilja mellan klimatpositiva och klimatnegativa
utbetalningar.
Läs mer...
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Dialogkonferens om
sammanhållningspolitiken
14 november bjöd SKL, EU-kommissionen,
Europaforum Norra Sverige och SKL:s
paraplyorganisation i Bryssel, CEMR, in till en
nationell dialogkonferens om
sammanhållningspolitiken. Om du inte var där
kan du nu ta del av vad som sades om
regionalfonden, socialfonden, kommande
programmeringsarbete och förhandlingarna i
Bryssel.
Läs mer...

Save the date!
Europaforum Norra Sverige 2019 kommer att
hållas i Luleå 28-29 mars, samtidigt som
Storbritannien förväntas lämna EU. Skriv
redan in datumet i din kalender för att inte
missa denna spännande konferens om hur
norra Sverige kan vara delaktiga i EU:s politik.
Läs mer...

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