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Inre marknad och konkurrens
Samråd angående översyn av mervärdesskatt för offentlig sektor och undantag
av hänsyn till allmänintresset1
Kontaktperson på Europakontoret: joanna.szyfter@stockholmregion.org
EU-kommissionen ser över momsregler i offentlig sektor och publicerade i början av året ett samråd
som ska utgöra ett bidrag till den konsekvensbedömning som man nu tar fram i frågan. Det är ännu
oklart om översynen kommer resultera i ett lagstiftningsförslag. Europakontoret bevakar
utvecklingen i frågan.
Kommissionen har ännu inte publicerat någon sammanfattning och analys från samrådet.
Europakontoret har hört av sig till kommissionen för att få information om fortsatt process men ännu
inte fått svar.
Europakontoret återkommer så fort ny information finns tillgänglig.
Hållpunkter:
 14 okt 2013–25 april 2014: Samråd öppet.
 Årskiftet 2014/15: Preliminär tidpunkt för eventuellt lagstiftningsförslag.

EU:s digitala inre marknad
Kontaktperson på Europakontoret: joanna.szyfter@stockholmregion.org
EU:s ambition för den digitala inre marknaden är omfattande och därför finns det ett stort antal
initiativ som är föreslagna och igång samtidigt. Europakontoret rapporterar endast om de initiativ
som bedöms mest relevanta för Stockholmsregionen. En fråga av intresse är kommissionens förslag
om en ny dataskyddsförordning som ska ersätta direktivet från 1995. Beroende på hur förordningen
utformas kan den få konsekvenser för exempelvis bedrivandet av hälso- och sjukvård samt klinisk
forskning i regionen, detta genom möjliga inskränkningar i hanteringen av personuppgifter.
Förordningen har därför ansetts prioriterad att bevaka och påverka av SEF:s medlemmar.
Dataskyddsförordningen2
I rådet fortsätter förhandlingarna för att nå en gemensam ståndpunkt om förslaget till en allmän
dataskyddsförordning. Under oktober månad har flera rådsarbetsgruppsmöten hållits där
personuppgiftshantering inom offentlig sektor samt mer specifikt inom hälso- och sjukvård och för
vetenskapliga ändamål har diskuterats. Europakontoret har haft mycket kontakt med ansvarig
handläggare på Justitiedepartementet, som är ansvarigt departement i förhandlingarna, och har
1

Samråd om mervärdesskatt:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_vat_public_bodies_en.htm
2 Kommissionens förslag till dataskyddsförordning: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-i-digital-singlemarket/action-12-review-eu-data-protection-rules
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tillsammans med Stockholms läns landsting fått ta del av senaste underlag inför
rådsarbetsgruppsmötena, den svenska regeringens synpunkter och det italienska EUordförandeskapets uppdaterade förslag utifrån förhandlingarna. Stockholm läns landsting har
därmed fortlöpande kunnat inkomma med synpunkter på utvecklingen i förhandlingarna till
Justitiedepartementet genom Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet.
Medlemsstaterna är generellt för mer flexibilitet för offentlig sektor men det är fortfarande oklart
hur de slutliga reglerna kommer att utformas. Det som just nu diskuteras är bl.a. hantering av
personuppgifter för hälso- och sjukvård samt vetenskapliga ändamål, historiska ändamål, när och hur
samtycke till användning av personuppgifter ska ges, pseudonymisering av data osv. Den svenska
regeringen har dock lagt in granskningsreservationer på ett flertal punkter då man anser sig behöva
mer tid för analys.
Det italienska EU-ordförandeskapets målsättning är att nå en partiell överenskommelse den 4
december i år då EU:s justitieministrar möts. För den svenska regeringen är dataskyddsförordningen
av hög prioritet och man verkar för att även nya EU-regler ska fortsätta ge utrymme för nationell
särreglering för de myndigheter och sektorer som finns i de svenska registerförfattningarna.
Mycket tyder på att rådets förhandlingar kommer att fortsätta våren 2015. Detta skulle innebära att
trilogförhandlingar med Europaparlamentet och kommissionen och slutgiltig överenskommelse inte
kan nås förrän tidigast hösten 2015.
Europakontoret håller löpande kontakt med Justitiedepartementet och EU-representationen och
återkommer när mer information blivit känt. För senaste förhandlingsdokument i Rådet kontakta
Europakontoret.
Hållpunkter:
 12 mars 2014: Plenaromröstning av Europaparlamentets betänkande.
 4 december 2014: Rådsmöte för EU:s justitieministrar.
 Våren 2015: Preliminär tidpunkt för när rådet ska enas om en allmän inriktning, d.v.s. en
gemensam ståndpunkt inför trilogförhandlingarna med Europaparlamentet och
kommissionen.

Miljö och klimat
Översyn av direktivet om omgivningsbuller
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
EU-kommissionen gör för närvarande en översyn av direktivet om omgivningsbuller. Översynen har
skett i form av en öppen konsultation där Stockholmsregionen har deltagit. Ett yttrande antogs av
Europaföreningen hösten 2012.
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Som tidigare rapporterats gör kommissionen en översyn av bilaga nr. 2 i direktivet om
omgivningsbuller3. Under 2014 inleddes därefter en revidering av direktivet och den s.k. ”Annex II”bilagan4 som rör mätmetoder för buller och som uppdaterades under sommaren.
Europakontoret har talat med ansvariga tjänstemän på kommissionen som berättade att
bullerdirektivet nu går in i en s.k. REFIT-fas där kommissionen gör en noggrann utvärdering av vad
som har åstadkommits och hur direktivet bör se ut i framtiden. Som ett led i detta kommer man
under 2015 att anordna en workshop där intressenter kommer att bjudas in för att tala.
Den utvärderingsperiod som nu inleds kan bli fortsatt intressant att följa och Europakontoret tänker
undersöka möjligheterna för deltagande i denna workshop.
Hållpunkter:
 2014: Bullerdirektivet går in i en REFIT-fas
 2015: Fortsatt utvärdering, bl.a. i form av en workshop

Paketet om cirkulär ekonomi
Kontaktperson på Europakontoret: madelen.charysczak@stockholmregion.org
Den 2 juli 2014 antog EU-kommissionen ett paket innehållande olika förslag för att skapa en mer
cirkulär ekonomi i EU. I paketet ingår lagförslag i syfte att skärpa avfallsmålen i befintliga direktiv,
ett meddelande om cirkulär ekonomi (även kallad kretsloppsekonomi), samt kompletterande
kommunikationer om initiativ för grön sysselsättning, en grön handlingsplan för små och medelstora
företag, och möjligheter till resurseffektivitet i byggsektorn. Sammantaget blir dessa meddelanden
startskottet för en ny agenda för resurseffektivitet för de kommande åren. Därefter väntas ytterligare
åtgärder. Europakontoret bevakar beslutsprocessen kring dessa initiativ. Det är ännu oklart vilka
konsekvenserna kan bli för regionen och om det kan bli aktuellt att påverka något av initiativen.
Revidering av avfallsdirektiven
Rådet
På miljörådsmötet den 28 oktober hölls en orienteringsdebatt om de föreslagna revideringarna i flera
av EU:s avfallsdirektiv. Ändringsförslagen rör bland annat avfall, deponering av avfall och
förpackningar och syftar till ett mer resurseffektivt Europa. Det var första gången frågan diskuterades
på ett rådsmöte och ordförandeskapet hade förberett en rad frågor att diskutera:
 Är ambitionsnivån lämplig?
 Innebär det föreslagna tillvägagångssättet en lämplig avvägning mellan fastställandet av en
långsiktig vision för materialåtervinning och ett tillräckligt hänsynstagande till nationella
omständigheter och nuvarande resultatnivåer?
3

Direktivet om omgivningsbuller (2002/49/EG), pdf-version på svenska: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:SV:PDF
4
Annex 11 med tillhörande dokument:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&yYp6pxOqnNsxkA90r
cn3wxnjUh0uxeJZXZon5ov7Tgp/I4e00Leqo6bxse1tPdnz
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Finns det behov av att ytterligare utveckla någon av de föreslagna åtgärderna (t.ex. systemet
för tidig varning eller minimikraven för utökat producentansvar)
Har frågor som rör förebyggande och återanvändning av avfall beaktats tillräckligt i
kommissionens förslag?

Medlemsstaterna välkomnade i allmänhet huvudinriktningen i kommissionens förslag, som anses
vara i linje med den 7: e miljöhandlingsprogrammet och målen i 2020-strategin. Dock uttryckte
flertalet medlemsstater oro över ambitionsnivån i förslaget och ser hellre realistiska och uppnåeliga
mål för återanvändning, materialåtervinning och deponering. Många ansåg att hänsyn behöver tas
till medlemsstaterna och deras olika prestandanivåer och startpositioner. Det ansågs även
nödvändigt att ytterligare klargöra vissa frågor såsom beräkningsmetoder och definitioner innan man
kan ta beslut om målen. Man välkomnade i allmänhet tanken med det föreslagna systemet för tidig
varning, som är sätt att tidigt upptäcka brister innan tidsfristerna för att uppfylla målen går ut och
innehåller krav på att de medlemsstater som riskerar att inte klara målen ska lämna in ett
arbetsprogram som visar vilka åtgärder som ska vidtas. Dock ansåg man att systemet ytterligare
behöver justeras för att minimera den administrativa och ekonomiska bördan för medlemsstaterna.
Medlemsstaterna uttryckte även oro över den föreslagna frekvensen av rapportering.
Den svenska regeringen är positiv till att förslaget innehåller mer ambitiösa avfallsmål än tidigare och
att det finns en långsiktig vision om ett mer resurseffektivt Europa. Regeringen anser också att det
viktigt att kretsloppen inte bara är resurseffektiva utan också giftfria.
Europaparlamentet
Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedel (ENVI) har utsett Simona Bonafè (S&DIT) till rapportör. I ENVI-utskottet är Jytte Guteland (S&D-SE) den enda svenska ordinarie ledamoten.
Stockholmsregionen
Miljödepartementet remitterade tidigare i höstas kommissionens förslag med sista svarsdatum den
31 oktober. Som tidigare rapporterat har Europakontoret tagit del av Stockholms stads miljö- och
hälsoskyddsnämnds tjänsteutlåtande.5 Även SKL har svarat på remissen6 och är positiva till att EUkommissionen pekar ut riktningen mot ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Likt
Stockholms stads tjänsteutlåtande efterfrågar SKL en mer detaljerad beskrivning av konsekvenserna
för kommuner. Det gäller särskilt konsekvenserna för målen (som är mycket ambitiösa, men utan en
beskrivning av de åtgärder som krävs är det svårt att avgöra om de är realistiska), kraven på
rapportering och andra administrativa uppgifter. Europakontoret fortsätter att bevaka förslagen till
revidering av avfallsdirektiven, samt de övriga initiativen i paketet om cirkulär ekonomi, och kan om
behov finns initiera ett påverkansarbete.
Hållpunkter:
 Hösten 2014: Förhandlingar i rådet och i Europaparlamentet inleds.

5
6

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1765582
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/93/51/06e236e9.pdf
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22 september 2015: Omröstning i ENVI utskottet, Europaparlamentet.

Paketet för renare luft i Europa
Kontaktperson på Europakontoret: madelen.charysczak@stockholmregion.org
EU-kommissionen presenterade den 18 december 2013 ett paket med förslag till åtgärder för renare
luft i Europa. Stockholmsregionens Europakontor och har under arbetet med att ta fram förslag till ny
lagstiftning varit i tät kontakt med EU-kommissionen för att lyfta fram Stockholmsregionens
Europaförenings åsikter om ny lagstiftning samt för att informera om åtgärderna med att förbättra
luften som pågår i regionen. EU-kommissionens förslag ligger in linje med regionens åsikter.
Europakontoret kommer dock att fortsätta att bevaka förhandlingarna som nu inleds med rådet och
Europaparlamentet.
Inget att rapportera denna månad.
Hållpunkter:




Hösten/vintern 2014-2015: rådsförhandlingar om de olika direktiven luftpaketet fortsätter
Hösten/vintern 2014-2015: förhandingar om de olika direktiven i luftpaketet inleds i
Europaparlamentet

Översyn av EU:s regler för miljötillsyn
Kontaktperson på Europakontoret: madelen.charysczak@stockholmregion.org
EU-kommissionen höll ett samråd om översyn av EU:s regler för miljötillsyn under våren 2013. Tanken
är att EU-kommissionen ska föreslå ett nytt horisontellt bindande regelverk för miljötillsyn under
2014. Då bindande regler för miljötillsyn kan komma att innebära förändrade förutsättningar för
kommuner i regionen att ta sitt miljötillsynsansvar, fick Europakontoret i uppdrag av
Stockholmsregionens Europaförening att, tillsammans med medlemmarna, ta fram ett förslag till
yttrande och delta i samrådet. Yttrandet antogs den 13 juni 2013.
Förslaget om bindande regler för miljötillsyn har inte presenterats som planerat och det är nu upp till
den nya kommissionen att ta ställning i frågan. Framtiden för förslaget är således oklar.
Hållpunkter:
 2014-2015: Den nya EU-kommissionen presenterar eventuellt förslag om bindande regler för
miljötillsyn.

Ramverk för klimat- och energipolitiken 2030
Kontaktperson på Europakontoret: joanna.szyfter@stockholmregion.org
EU-kommissionen publicerade den 27 mars 2013 en grönbok med tillhörande samråd där man
önskade få in åsikter om de nya klimatmålen till år 2030. Konsultationen var öppen fram till den 2 juli
2013. Som svar på samrådet informerade Europakontoret EU-kommissionen om klimat- och
energistrategin för Stockholms län med syftet att synliggöra Stockholmsregionen som en klimatsmart
6

region. Utifrån resultaten från samrådet presenterade kommissionen i januari 2014 ett förslag till
nytt ramverk för klimat- och energipolitiken fram till 2030 som nu behandlas av EU-institutionerna.
Under ett toppmöte den 23-24 oktober enades EU:s stats- och regeringschefer om klimat- och
energimålen fram till år 20307. Ledarna enades om tre mål:
o

Ett bindande EU-mål på en minst 40-procentig intern minskning av växthusgasutsläppen
jämfört med 1990 senast 2030. Målet ska uppfyllas gemensamt på EU-nivå på det sätt som är
mest kostnadseffektivt, med minskningar i sektorer som omfattas av EU:s
utsläppshandelssystem och sektorer som inte gör det på 43% respektive 30% fram till 2030
jämfört med 2005. Alla medlemstater ska delta i denna insats, och en avvägning ska ske
mellan rättvise- och solidaritetshänsyn.

o

Ett bindande EU-mål för förnybar energi på 27 % jämfört med 1990.

o

Ett vägledande mål på EU-nivå på minst 27 % (jmf. med 1990) för att förbättra
energieffektiviteten fram till 2030. Kommissionen kommer att föreslå prioriterade sektorer
där betydande energieffektivitetsvinster kan uppnås och olika sätt att hantera dessa på EUnivå och tanken är att EU och medlemsstaterna ska inrikta sina rättsliga och finansiella
ansträngningar på dessa sektorer. Målen ska dock uppnås med full respekt för
medlemsstaternas frihet att besluta om sin energimix och kommer inte att omvandlas till
nationella bindande mål. Enskilda medlemsstater kan också välja att sätta upp högre
nationella mål. Detta mål kommer också ses över 2020.

Klimatmålen utgör EU:s förhandlingslinje inför FN:s kommande klimatkonferens i december nästa år i
Paris, då man hoppas få till ett globalt avtal. Under 2015 väntas också kommissionen komma med
förslag på hur dessa mål kan översättas i EU-lagstiftning.
Då ramverket nu är beslutat avslutar Europakontoret sin rapportering, men återkommer ifall nya
relevanta kommissionsförslag inom ramarna för 2030-målen presenteras.
Hållpunkter:




23-24 oktober 2014: EU:s stats- och regeringschefer enades om klimat- och energimålen
2030.
Dec 2015: FN:s klimatmöte i Paris då globalt avtal ska slutas.
2015: Kommissionen väntas komma med lagstiftningsförslag utifrån målen 2030.

Samråd angående översyn av energieffektivitetsmålet 2020
Kontaktperson på Europakontoret: joanna.szyfter@stockholmregion.org

7

Europeiska rådets slutsatser om ramen för klimat- och energipolitiken 2030:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sv/ec/145366.pdf
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EU-kommissionen utvärderar just nu EU:s energieffektivitetsmål 2020 och undersöker samtidigt
möjligheterna för ett nytt mål för 2030. I och med detta publicerade man ett kortare webbsamråd8i
februari i år. Då Europaföreningen redan har antagna synpunkter från tidigare yttranden om
energieffektivitet sammanställde Europakontoret ett svar utifrån dessa samt kända ståndpunkter i
regionen och skickade in dessa till kommissionen i slutet av april. Detta för att fortsätta bidra till EU:s
politikutveckling på området.
Som tidigare rapporterats har kommissionen publicerat sin utvärderingsrapport om energieffektivitet
inom ramarna för målen 2020 och 2030. Ramverket för 2030 har också redan beslutats av EU:s statsoch regeringschefer 23-24 oktober. Detta innebär att Europakontoret avslutar sin rapportering, men
återkommer då nya kommissionsförslag inom området blir aktuella. Bland annat väntas ett möjligt
lagstiftningsförslag om energieffektivitet vid renovering av byggnader redan under 2015.
Hållpunkter:



23 juli 2014: Kommissionen presenterade utvärderingsrapport av energieffektivitetsmålet
2020.
23-24 oktober 2014 EU:s stats- och regeringschefer enades om energieffektivitetsmålet 2030
inom ramarna för klimatramverket 2030.

Transport
Stadstransportpaketet
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
EU-kommissionens stadstransportpaket släpptes i december förra året. Paketet innehåller inga
lagstiftningsförslag och ligger därmed helt i linje med vad Stockholmsregionen yrkat på i tidigare
yttranden. Paketet implementeras under 2014.

Stadstransportpaketet implementeras nu, bl.a. genom en internetplattform för erfarenhetsutbyte (se
förra månadsrapporten) samt i form av en expertgrupp med representanter från samtliga
medlemsstater. Näringsdepartementet representerar Sverige på tjänstemannanivå i denna
expertgrupp.
I övrigt inget nytt att rapportera och Europakontoret avslutar härmed rapporteringen av detta paket.
Hållpunkter:
 2014/2015: Medlemsstaterna förväntas implementera de rekommendationer som anges i
stadstransportpaketet.

8

Kommissionens samråd:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20140428_eed_2020_2030_en.htm
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Intelligenta transportsystem (ITS)
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
Europaföreningen har under 2013-2014 svarat på tre samråd om intelligenta transportsystem (ITS)
och har även påverkat i frågan genom politisk närvaro i Bryssel. Ett eventuellt nytt (reviderat) ITSdirektiv kan bli aktuellt framöver, beroende på vilka resultat man får in från dessa samråd.
Inget nytt att rapportera denna månad. Europakontoret avslutar härmed rapporteringen av ITS
frågan tills eventuell revidering av ITS direktivet.
Hållpunkter:
 2014/2015: Europeisk plattform för ITS/öppen data inrättas samt ett eventuellt nytt,
reviderat ITS-direktiv.

Forskning och innovation
EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020
Kontaktperson på Europakontoret: joanna.szyfter@stockholmregion.org
EU-institutionernas förhandlingar om utformningen av Horisont 2020 är nu avslutade och därmed
Europakontorets påverkansarbete. Europakontoret återkommer dock ifall nya intressanta
påverkansmöjligheter inom programmet skulle uppkomma.
Inget nytt att rapportera denna månad.
Hållpunkter:


2014-2020: Horisont 2020-programmet är öppet.

Övriga frågor
EU-strategi för städer
Kontaktperson på Europakontoret: madelen.charysczak@stockholmregion.org
EU-kommissionen har inlett diskussioner om att ta fram en EU-strategi för städer eller urban agenda
som den även kallas. Bakgrunden är att trots att städers och storstadsregioners betydelse för den
ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen, samt dess potential till att skapa en mer
resurseffektiv livsmiljö, sedan länge är välkänd, har det politiska gensvaret varit långsamt och
splittrat med många, dåligt samordnade, sektoriella initiativ. I juli 2014 antog EU-kommissionen ett
meddelande och öppnade samtidigt ett samråd med en uppsättning frågor i syfte att klargöra
behovet av en urban agenda, vilka mål en sådan skulle kunna ha och hur den skulle kunna fungera.

9

Baserat på föreningens tidigare antagna yttranden har Europakontoret svarat på EU-kommissionens
samråd9. Samrådet avslutades den 26 september 2014.
Den första oktober hölls ett möte med representanter för EU:s alla huvudstäder i Rom. Den
dåvarande kommissionären med ansvar för regional- och stadspolitik, Johannes Hahn, närvarade och
höll ett tal där han kort summerade samrådet om den urbana agendan.
EU-kommissionen har fått svar från över 200 intressenter och de som svarade representerade en
bred skara aktörer: medlemsländer, städer, organisationer och plattformar, akademin, näringsliv och
privatpersoner.
De slutsatser som redan nu går att dra från samrådssvaren är att det finns ett brett samförstånd att
det behövs en EU-strategi för städer, men att subsidiaritetsprincipen måste respekteras och att det
inte behövs några nya regler och strukturer. Ett starkt stöd finns även för att strategin ska leda till ett
nytt arbetssätt som ska försäkra att städer inkluderas bättre i EU:s lagstiftningsprocess. En del anser
att detta kan kombineras med att prioritera frågor av särskild relevans för EU och dess städer.
EU-kommissionen ska nu analysera de inkomna svaren och planerar att publicera en
sammanställning i slutet av 2014.
Johannes Hahn menade även att det nu är upp till den nya kommissionären med ansvar för regionaloch stadspolitik, Corina Cretu, att definiera sina prioriteringar i frågan och bestämma hur hon ska gå
vidare i arbetet med att ta fram en EU-strategi för städer. Själv menar Hahn att man antingen kan ha
en minimalistisk synsätt på strategin och se den som ett verktyg för att säkerställa att EU:s politik är
väl avpassad för dess städer och att målkonflikter och bristande samstämmighet i lagstiftningen
undviks. Ett mer ambitiöst synsätt skulle kunna vara att översätta Europa 2020-målen till mål för
städer och åtgärder anpassade till de europeiska städernas olika förutsättningar, detta genom att
engagera den nationella nivån att tillsammans med sina städer komma överens om mål, strategier
och åtgärder.
Hållpunkter:




2014-2015: diskussionen om en urban agenda fortsätter under nuvarande troika av
ordförandeländer (Italien, Lettland och Luxembourg) med fokus på mindre och medelstora
städer.
Våren 2016: Under det nederländska ordförandeskapet planeras en EU-strategi för städer att
sjösättas.

Översynen av Europa 2020-strategin
Kontaktperson på Europakontoret: madelen.charysczak@stockholmregion.org
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Europakontorets svar finns att läsa här:
http://www.stockholmregion.org/download/18.3f2e0608148b605b641ba701/1411999680736/Stockholmsregi
onens+yttrande+ang%C3%A5ende+de+urbana+aspekterna+i+EUs+politik.pdf
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Inför Europaparlamentsvalet och tillsättandet av en ny EU-kommission senare under 2014, tog
Stockholmsregionens Europaförening under våren 2014 fram ett yttrande med nio prioriteringar att
ta i beaktande för det fortsatta arbetet mot en smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla i
unionen fram till 2020. Samtidigt pågår en halvtidsöversyn av Europa 2020-strategin och ett samråd
var öppet fram till den 31 oktober 2014. Baserat på resultaten från samrådet och diskussioner i rådet
kommer EU-kommissionen att lägga fram förslag till den fortsatta utvecklingen av strategin i början
av 2015. Stockholmsregionens yttrande om prioriteringar fram till 2020 utgör även regionens inspel i
samrådet om Europa 2020-strategin.
Parallellt med kommissionens offentliga samråd om Europa 2020-strategin har det italienska
ordförandeskapet tagit initiativ till att diskutera översynen av strategin i olika rådsformationer.
Tanken är att leverera en sammanfattning till allmänna rådet i december som sedan blir ett bidrag till
Europeiska rådets möte samma månad.
Den 28 oktober under miljörådsmötet diskuterades miljöanpassning av den europeiska
planeringsterminen och Europa 2020-strategin. Den europeiska planeringsterminen är en cykel för
samordning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken inom EU. Under den europeiska
planeringsterminen anpassar medlemsstaterna sin ekonomiska politik och sin finanspolitik till
överenskomna mål och regler på EU-nivå. Planeringsterminen syftar därmed till att säkerställa sunda
offentliga finanser, främja ekonomisk tillväxt, förhindra stora makroekonomiska obalanser i EU, samt
övervaka genomförandet av Europa 2020-strategin. I det sjunde miljöhandlingsprogrammet
fastställdes ett krav på att EU och dess medlemsstater ska integrera miljö- och klimatrelaterade
hänsyn i den europeiska planeringsterminen, övervaka genomförandet av de relevanta delarna av
det sjunde miljöhandlingsprogrammet som en del av planeringsterminen och bedöma huruvida det
är lämpligt att integrera en huvudindikator och ett huvudmål i denna process. Hittills har
resursproduktivitet, beräknad genom BNP i förhållande till råmaterialkonsumtion, identifierats av
kommissionen som en tänkbar aggregerad indikator för att mäta de övergripande framstegen mot
resurseffektivitet. Under mötet den 28 oktober enades miljöministrarna om att Europa 2020strategin och planeringsterminens miljödimension bör stärkas genom att bl.a.: införa ett ickebindande mål för resurseffektivitet i Europa 2020-strategin; främja integrering av den cirkulära
ekonomins principer och potentialen för gröna jobb i den europeiska planeringsterminen, om
möjligt från och med 2015 samt ytterligare utveckla definitionen av gröna jobb.
Hållpunkter:
 5:e maj-31 oktober 2014: Samråd om Europa 2020-strategin.
 Första kvartalet 2015: Kommissionen lägger fram förslag till den fortsatta utvecklingen av
strategin.
 Eventuella beslut om ändringar av befintlig strategi väntas inte bli aktuellt förrän senare
under 2015.
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Samråd om kommissionens riktlinjer för samråd med intressenter
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Kontaktperson på Europakontoret: joanna.szyfter@stockholmregion.org
Europakontoret har genom ett tjänstemannayttrande deltagit i kommissionens samråd om riktlinjer
för samråd med intressenter. Syftet med detta samråd är att lyfta fram relevanta frågor som
kommissionen bör tänka på vid framarbetande av samråden. Kommissionen vill också få in
synpunkter på hur man kan få fler intressenter att delta i samråden.
Alla samrådssvar finns nu att läsa på kommissionens hemsida 11. Europakontoret återkommer då
kommissionen publicerat en sammanfattning och analys från samrådet.
Hållpunkter:
 18 juni - 30 september 2014: Samrådet öppet.

10

Samråd om kommissionens riktlinjer för samråd med intressenter: http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_sv.htm
11
Länk till samrådssvar:
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_sv.htm
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