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Valets efterspel och ny kommission
Så har valet kommit och gått, och vi har ett nytt Europaparlament. På hemmaplan i Sverige
tycker man kanske att det är nog pratat om EU:s framtid för ett tag, men här i Bryssel har
diskussionerna bara börjat. 28 maj träffades EU:s regeringschefer för att börja diskussionerna
om vilka som ska leda arbetet inom EU efter nuvarande kommissions mandat går ut i oktober.
Det är många viktiga roller som ska fyllas och många olika intressen som ska balanseras medlemsstaternas och Europaparlamentets, de olika partiernas, Tyskland och Frankrikes.
Dessutom måste EU:s toppskikt ha en bred geografisk representation, och det finns starka
önskemål om fler kvinnor på de högsta posterna, inte minst ifrån Sveriges regering. Här är de
viktigaste rollerna som medlemsstaterna och Europaparlamentet ska komma överens om:
EU-kommissionens ordförande
Jean-Claude Juncker har bara varit ordförande under en mandatperiod, men ställer inte upp
för omval. Medlemsstaterna röstar igenom en ordförande för kommissionen, som sedan blir
godkänd av parlamentet tillsammans med hela kommissionen. Ordföranden har stor möjlighet
att sätta sin egen prägel på EU:s utveckling under de kommande åren. Intressant att notera
är att Michel Barnier, som var EU-kommissionär för regionalpolitik 1999-2004, är en av
lågoddsarna för rollen, likaså danskan Margrethe Vestager. Vestager är idag kommissionär
med ansvar för konkurrensfrågor och har gjort ett namn för sig genom att vara hård mot stora
multinationella företag, inte minst Google, Apple och Amazon.
Europeiska rådets ordförande
Donald Tusk är rådets ordförande sedan 2014, men hans parti i Polen har en starkt försvagad
ställning. Europeiska rådets nästa ordförande måste sannolikt ha erfarenhet som
regeringschef eller åtminstone suttit på en tung ministerpost. Rollen är mycket viktig i att driva
EU:s arbete framåt, och Tusk har spelat en stor roll i Brexitförhandlingarna. Den viktigaste
kohandeln kommer antagligen bli mellan ordförandeposterna i rådet respektive
kommissionen.
Europaparlamentets talman
Antonio Tajani tog över som Europaparlamentets talman efter Martin Schultz lämnade posten
för att leda de tyska socialdemokraterna år 2017, och därmed fick konservativa partigruppen
EPP alla ordförandeposterna för EU:s tre viktigaste institutioner. Det förefaller otroligt att EPP,
som tappade 38 mandat och därför var valets största förlorare, ska lyckas behålla alla de tre
posterna. En person som har gjort tydligt sitt intresse för talmansrollen är Guy Verhofstadt,
ledaren för liberala gruppen ALDE och Europaparlamentets Brexitsamordnare.
Höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Federica Mogherini är EU:s höga representant och har som uppgift att leda den
gemensamma utrikespolitiken. Precis som den nya kommissionen blir den höga
representanten vald av Europeiska rådet, och sedan utfrågad och godkänd av
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Europaparlamentet.
Europeiska centralbankens ordförande
Mario Draghi har denna mycket tunga roll sedan 2011. Många menar att Draghi lyckades
vända den svåra situationen Italien, Spanien och Frankrike befann sig i 2012 när han sa att
ECB skulle göra allt som krävdes för att rädda euron. Valet av ny ordförande för ECB är inte
av lika stort intresse för Sverige, då vi inte är med i EMU. Valet görs av medlemsstaterna som
använder euron, och blir en särskilt viktig bricka i balansen mellan Tyskland och Frankrike.
Medan toppskiktet ägnar sig åt att förhandla om dessa höga poster fortsätter förhandlingarna
om nästa långtidsbudget. Rådets olika arbetsgrupper har arbetat på under rumänska
ordförandeskapet, och förhandlingarna i rådet kan nå de mest avgörande frågorna i höst
under det finska ordförandeskapet. En sak som återstår att se är till hur stor utsträckning det
nya parlamentet väljer att stå bakom de positioner som det utgående parlamentet kom
överens om under våren.
Martin Karlsson
Mid Sweden European Office

EU-valet 2019 är över – vad händer
nu?
Den nya situationen i Europaparlamentet
kräver att nya koalitioner bildas. Våra
praktikanter Thérese och Marko har lyssnat på
hur diskussionerna går i Bryssel och vilket
trender man kan urskilja i valresultatet.
Läs mer...

Inför EU-valet - En anledning att
blicka både framåt och bakåt
Inför EU-valet passade Mid Sweden European
Office på att ge en sammanfattning av vad
som hänt sedan EU-valet år 2014, vilka
punkter som fortfarande inväntar förhandlingar
i EU-parlamentet, och vad vi kan förvänta oss
fram tills 2024
Läs mer...

Samråd om TEN-T
Den 24 april öppnade EU-kommissionen upp
ett offentligt samråd för halvtidsutvärderingen
av det Transeuropeiska Transportnätet (TENT). Samrådet är öppet för alla invånare och
organisationer och vänder sig till såväl
offentliga som privata aktörer. Svarsperioden
sträcker sig från den 24 april till och med den
17 juli.
Läs mer...
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EU:s skogsstrategi i förändring
EU-kommissionen har sedan länge arbetat för
att se till att skogssektorn hjälper till att bidra
till EU:s gemensamma klimatmål. Trots
inatserna riktas nu kritik mot EU:s insatser på
området, och EU:s jordbruksministrar har
efterfrågat en ny och mer ambitiös
skogsstrategi.
Lär mer...

EU rustar sig för skogsbränder
I mars i år trädde en förstärkning av EU:s
civilskyddsmekanism i kraft, RescEU, som
skapar en gemensam reservkapacitet för att
hantera olika sorters katastrofer.
Skogsbränder är faran som ligger främst i
tankarna efter förra årets sommar med stora
bränder som drabbade Sverige och Grekland
hårt.
Läs mer...

Sverige i EU:s forskningsprogram
Vinnova publicerade nyligen en rapport om
svenskt deltagande i Horisont 2020, EU:s
ramverksprogram för forskning och innovation.
Rapporten innehåller bland annat en översikt
över Sveriges deltagande, andel beviljande
medel och andel deltaganden i programmet,
men även landrankning för alla delområden
och beviljandegrad.
Läs mer...

Har Juncker nått sina mål?
The European Parliamentary Research
Service utför årligen en rapport där de
granskar hur väl kommissionen arbetar med
sina 10 utpekade prioritetsområden och när
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den nuvarande kommissionens mandat nu går
mot sitt slut syftar rapporten till att utvärdera
hela mandatperioden.
Läs mer...

I kalendern
•
•
•
•
•
•
•

11 juni: ERUF Resultatspridningskonferens Västernorrland, Härnösand
11 juni: Webbsändning: SKL - På Gång inom EU, Webbsänt
9 juli: European Bioeconomy Scene 2019, Helsingfors
24-26 september: European Research and Innovation Days, Bryssel
2-4 oktober: EU Arctic Forum, Umeå
7-10 oktober: European Week of Regions and Cities, Bryssel
25 november: Arctic Futures Symposium 2019, Bryssel
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