
2019-10-23 Nyhetsbrev Mid Sweden European Office april 2019

https://www.anpdm.com/newsletterweb/454A5A4A7042425E4177454259/43425B417949455F457049425E4071 1/5

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera

EU-kommissionen ger första rekommendationerna för
sammanhållningspolitikens fonder 2021-2027
Så var det vår och EU:s planeringstermin börjar igen. Planeringvadå? Europeiska rådet
beskriver det som "en cykel för samordning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken
inom EU". I enkla termer så är det EU-institutionernas mekanism för att kontrollera att alla
medlemsländer för en ansvarsfull ekonomisk och finansiell politik. Rent praktiskt fungerar det
så att EU-kommissionen varje år presenterar en rapport för varje medlemsland, med särskild
uppmärksamhet på länder med makroekonomiska obalanser som kan leda till gemensamma
ekonomiska och politiska problem. Därefter får medlemsländerna utforma reformplaner som
ska bemöta problemen som utpekas, och sedan gör kommissionen rekommendationer utifrån
dessa, som sedan godkänns av Europeiska rådet.

Sveriges pekas ut som ett av 13 länder med makroekonomiska obalanser i årets
planeringstermin. Det är hushållens höga skuldsättning och höga kostnader för bostäder som
gör att EU-kommissionen gör denna bedömning, och menar att banksektorn är sårbar för
snabba svängningar på bostadsmarknaden. Svensk banksektor har också under det senaste
decenniet starkt växt samman med grannländerna i Norden och Baltikum, vilket innebär att en
finanskris i Sverige skulle få stora effekter för flera EU-länder.

Att EU-kommissionen höjer ett varningens finger för dessa frågor är ingen nyhet - det har
gjorts varje landrapport de senaste åren. En nyhet, och något unikt för detta års landrapport,
är att kommissionen gett rekommendationer för hur Sverige ska lägga upp sina strukturfonder
under 2021-2027. Detta görs i bilaga D till landrapporten, som utgör EU-kommissionens
ingångsvärde i den diskussion som ska ske mellan nationell nivå i Sverige och regional och
lokal nivå samt EU-kommissionen, för att i partnerskap komma överens om prioriteringarna
för strukturfonderna 2021-2027. Som sådant är bilagan mycket intressant för alla som arbetar
med EU:s strukturfonder och regional utveckling i stort.

Vad tycker EU-kommissionen att vi ska satsa på med strukturfonderna i Jämtland Härjedalen
och Västernorrland då? EU-kommissionen uppmanar Sverige att särskilt fokusera på
"medelinkomstregionerna" och de nordliga glesbefolkade områdena i Sverige för att öka
investeringar och för att hjälpa regionerna i smart specialiseringsarbetet i samarbete både
interregionalt och internationellt. Kommissionen råder också att stötta företag och
innovationskluster i våra län i innovationsarbetet, samt hjälpa små och medelstora företag
med internationalisering och uppmuntra företagande bland kvinnor.

Generellt för hela Sverige identifieras den stora bristen på IT-kompetens och den bromskloss
detta innebär för företagen. Kommissionen rekommenderar att mycket fokus läggs på att
utveckla färdigheter hos arbetskraften för att matcha smart specialiseringsområden, behov
inom strukturomvandling och för att främja entreprenörskap. Dessutom rekommenderas
Sverige att satsa mycket på att integrera icke EU-medborgares integration.
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Årets landrapport för Sverige
Som en del av den så kallade europeiska
planeringsterminen publicerar EU-
kommissionen en årlig granskning av den
ekonomiska och sociala situationen i Sverige. I
år ser rapporten mer till territoriella skillnader
inom Sverige, och att EU-kommissionen ger
prioriteringsförslag för
sammanhållningspolitiken i Sverige 2021-2027

Läs mer...

Innovation och regional utveckling
inom EU-fonderna 2021-2027
Ett antal svenska regionkontor har gemensamt
tagit fram ett informationsmaterial om hur olika
EU-fonder och program under 2021-2027
föreslås jobba för innovation och samverka
med strukturfonderna. Materialet ger
dessutom en överblick av hur konceptet smart
specialisering kommer att utvecklas.

Läs mer...

Vill ni veta mer om landrapporten för Sverige inom planeringsterminen, läs då nedan, och
kolla igenom allt som är på gång innan valkampanjen för europaparlamentsvalet kommer
igång på riktigt!

Tips! SVT:s valkompass för europaparlamentsvalet är nu online! Kolla vilken kandidat som
ligger närmast dig.

Med påskhälsningar,

Martin Karlsson
Mid Sweden European Office

Två nya studier om
sammanhållningspolitiken
När den nuvarande programperioden 2014–
2020 börjar närma sig sitt slut ger två nya
studier en överblick över de framgångar och
utmaningar som uppkommit i
implementeringen av EU-lagstiftning för
sammahållningspolitiken. Rapporterna riktar in
sig på två olika områden: jämställdhet och
tematisk koncentration.

Läs mer...

Arbetet för en arktisk
investeringsplattform fortsätter

https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/MidSweden/Nyheter/eu-kommissionen-slapper-granskning-av-sveriges-framsteg-inom-de-ekonomiska-och-sociala-malen
https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/MidSweden/Nyheter/rapport-om-nya-forutsattningar-for-regional-utveckling-i-nasta-programperiod
https://valkompassen.svt.se/
https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/MidSweden/Nyheter/eu-kommissionen-publicerar-tva-nya-studier-om-sammanhallningspolitiken/
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Grönt ljus för en förlängning av
Fonden för ett Sammanlänkat
Europa
Coreper bekräftar överenskommelse mellan
Rådet och Europaparlamentet om en
förlängning av Fonden för ett Sammanlänkat
Europa (CEF) för 2021-2027. Den exakta
budgeten för CEF och den exakta allokeringen
kommer inte fastslås innan man färdigställt
den fleråriga budgetramen.

Läs mer...

Nya reformer inom den
gemensamma jordbrukspolitiken
Europaparlamentets utskott för jordbruk och
landsbygdens utveckling möter hård kritik efter
att ha röstat ja till ett förslag som enligt många
miljöorganisationer och parlamentariker
försvagar den gemensamma
jordbrukspolitikens insatser för ett klimat-
vänligare Europa.

Läs mer...

21 mars träffades NSPA-nätverket i Rovaniemi
för att diskutera hur man gemensamt kan
agera för att öka investeringsnivån i de
nordliga glesbefolkade regionerna genom en
gemensam investeringsplattform.

Läs mer...

Sverige på förstaplats i
transportrankning
EU-kommissionens mätningar inom
transportområdet för år 2019 placerar Sverige
i topp med höga resultat i hela 15 kategorier.
Trafiksäkerhet, andel förnybar energi i
bränslekonsumtion samt marknadsandel av
elbilar är några av områdena där Sverige
presterar extra bra.

Läs mer...

Årtiondets största megatrender
The European Strategy and Policy Analysis
System (ESPAS) presenterar ny rapport som
kartlägger de viktigaste trenderna för det
närmaste årtiondet. Klimatförändringar,
demografi och urbanisering listas som tre av
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10 teman att hålla koll på under
2019
European Parliamentary Research Service
publicerar årets rapport om tio centrala
politikområden som de identifierar kommer att
dominera den politiska agendan inom EU.
Rapporten redogör för hur dessa teman ser ut
idag, hur EU arbetar med dessa frågor, hur de
påverkar varandra samt hur framtiden kan
komma att se ut.

Läs mer...

Intressekoll! Vill du medverka i ett
nytt forum för integrationsfrågor?
Regionkommittén lanserar nytt forum för
regionala- och lokala politiker i syfte att
utveckla förslag för EU-lagstiftning gällande
integration. Är du regional- eller lokalpolitiker
och vill ta del i det nya forumet? - Läs mer
genom att klicka på länken nedan.

Läs mer...

de största megatrenderna, men även
ekonomisk tillväxt, kommunikationer och
energikonsumtion finns med på listan över
viktiga globala utvecklingar.

Läs mer...

Öppet samråd om jämställdheten
inom EU
I mars öppnade EU-kommissionen ett samråd
i syfte att samla in synpunkter för den
kommande jämställdhetsstrategin. Detta är ett
sätt för kommissionen att få en inblick i vad
intressenter från samhället har för synpunkter
på jämställdhetsarbetet inom EU. Sista
svarsdag för samrådet är den 31 maj.

Läs mer...

Brexit - Var befinner vi oss nu?
Den 29:e mars var det ursprungliga tilltänkta
datumet för Storbritanniens utträde ur den
Europeiska Unionen, mer känt som Brexit. Mid
Sweden European Office deltog på ett
seminarium där EU:s chefsförhandlare för
Brexit, Michel Barnier, berättade om var vi

https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/MidSweden/Nyheter/10-teman-att-halla-koll-pa-under-2019/
https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/MidSweden/Nyheter/intressekoll-vill-du-medverka-i-ett-nytt-forum-for-integrationsfragor2/
https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/MidSweden/Nyheter/klimatforandringar-demografi-och-urbanisering--har-ar-de-storsta-megatrenderna-for-framtidens-eu-policy/
https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/MidSweden/Nyheter/oppet-samrad-om-jamstalldheten-inom-eu/
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Slutsatser från Europeiska Rådets
toppmöte den 21-22 mars
Den 21-22 mars sammanträdde Europeiska
Rådet i Bryssel där samtliga 28
medlemsstaters regeringschefer deltog. Bland
annat diskuterades Brexit, EU:s relation med
Kina, den inre marknaden och
klimatförändringarna.Ta del av de viktigaste
slutsatserna här.

Läs mer...

Undersökning om EU-direktiven för
offentlig upphandling!
Nu kan du ta del i en undersökning om hur
EU-direktiven för offentlig upphandling
påverkar på regional- och lokal nivå.
Undersökningen är tillgänglig på alla EU:s
språk och sista svarsdag är den 26 april 2019.

Läs mer...

befinner oss just nu i Brexitprocessen. Ta del
av slutsatserna från mötet här.

Läs mer...

Masters of Digital 2019
Masters of Digital är ett av de större
återkommande eventen om digital utveckling i
Bryssel under året med talare från både EU-
institutionerna och den privata sektorn. Mid
Sweden var på plats för att ta del av det
senaste inom digital utveckling.

Läs mer...
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