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Inre marknad och konkurrens
Ny strategi för den inre marknaden för varor och tjänster
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@stockholmregion.org
I kommissionens arbetsprogram som presenterades i slutet av 2014 uppgavs att en strategi för en
förnyad och mer integrerad inre marknad ska lanseras. Syftet är att leverera ytterligare integration
och förbättra ömsesidigt erkännande och standardisering inom industri- och tjänstesektorn, där den
ekonomiska potentialen bedöms vara som störst. Europakontoret kommer rapportera om strategin
för den inre marknaden löpande. Särskilt fokus i strategin kommer ligga på att förbättra
förutsättningarna för små- och medelstora företag. Kommissionen vill genom detta öka
investeringarna i infrastruktur och förbättra regelmiljön för att stärka konkurrenskraften. Ett paket
för att förbättra arbetskraftens rörlighet ska också presenteras, särskilt för att minska felmatchningar
för att fylla vakanser i medlemsstater genom EU:s totala arbetskraftsutbud. Ett av de övergripande
målen är att öka industribasen av EU:s totala BNP till 20 procent.
Seminarium med kommissionär Jyrki Katainen, 20 mars
Europakontoret deltog på ett möte den 20 mars med Jyrki Katainen, EU-kommissionär med
övergripande ansvar för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Katainen lyfte under mötet
harmoniseringen av den inre marknaden som en av de viktigaste delarna av kommissionens satsning
på jobb och tillväxt. Han menade att det är strukturella skäl till att investeringarna är så låga i Europa
trots låga räntenivåer och hög likviditet. Fokus måste ligga på att utveckla den inre marknaden.
Katainen poängterade även att det är viktigt att förstå att det är tuffa beslut som krävs för att
ytterligare harmonisera den inre marknaden, men pekade inte ut vilka de är. Han menade att Europa
behöver bättre fungerande arbetsmarkander och arbetsmarknadslagar och att kommissionens
ambition är att skapa högkvalitativa jobb.
Hållpunkter:


2016-2018 (d.v.s. nuvarande mandatperiod): Strategin presenteras.

EU-kommissionens investeringsplan
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@stockholmregion.org
Kommissionen presenterade den 13 januari en ny investeringsplan, ”Junckerplanen” kallad, som nu
ska behandlas av rådet och Europaparlamentet. Syftet med investeringsplanen är att öka
investeringarna för att skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa. Den viktigaste delen av
investeringsplanen är den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Investeringarna
beräknas uppgå till totalt 315 miljarder euro under de tre kommande åren. EFSI ska finansiera
högriskprojekt gällande infrastruktur, forskning och innovation, förnyelsebar energi samt
energieffektiviseringar. Europakontoret rapporterar löpande om särskilda händelser av särskild vikt
för Stockholmsregionen.
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Rådet
Den 10 mars träffades medlemsstaternas finansministrar för ECOFIN-möte (The Economic and
Financial Affairs Council) och gav då grönt ljus för investeringsfonden. Sveriges regering välkomnar
EFSI som en del i kommissionens arbete med att skapa tillväxt och arbetstillfällen i EU. Vidare är
regeringen nöjd med förfarandet att Europeiska investeringsbanken sköter fonden.
Seminarium med kommissionär Jyrki Katainen, 20 mars
Under ett möte med den ansvarige EU-kommissionären Jyrki Katainen den 20 mars ställdes många
frågor om EFSI. Under sitt anförande adresserade Katainen många av de frågeställningar som finns
just nu. Han nämnde bl.a. att EFSI inte är till för Europas regeringar, utan ska ses som en öppen fond
som tar ställning till de projektförslag som kommer in. Katainen poängterar alltså att medel inte ska
fördelas efter någon form av princip av tematisk eller geografisk fördelning i EFSI, utan att förslag
endast kommer att bedömas efter sitt europeiska mervärde. I vanlig ordning poängterades att EFSI
ska finansiera högriskprojekt, samt förse små- och medelstora företag med kapital.
Katainen poängterade även att EFSI inte kommer innehålla öronmärkta medel för något område. Det
ska ske enligt en ”one-stop-shop”-princip för alla privata och offentliga investerare, och att regionala
aktörer liksom privata aktörer kan tilldelas investeringar. Dock påpekade Katainen att inget projekt
som är helt offentligt finansierat kan få medel (något som också lyftes förra veckan av Heidi Jern,
medlem i Katainens kabinett, vid den konferens som Europakontoret nyligen anordnade tillsammans
med de andra svenska regionkontoren i Bryssel).1 Så länge någon form av privata medel finns med i
projektet, kan medel sökas ur EFSI. Heidi Jern lyfte t.ex. offentlig-privat samverkan (PPP) som ett
lämpligt förfarande.
Kritiska röster fortsätter att argumentera mot att medel tas ur både EU:s forskningsprogram Horisont
2020 och infrastrukturfonden Connecting Europe Facility (CEF), något som också lyftes vid den
svenska regionkontorskonferensen av de deltagande svenska europaparlamentarikerna som alla
argumenterade mot detta förfarande.2 Vid seminariet den 20 mars försvarade Katainen dock detta
beslut med argumentationen att kommissionen bara planerar ta 3,5 % av Horisont 2020:s budget,
och att medlen, genom hävstångseffekt, kommer att skapa större värden för Europa i EFSI. Han
menade att forskarvärlden borde vara nöjda, för det kommer bli mer pengar i slutändan för forskning
och innovationsprojekt.3
14 organisationer som representerar aktörer inom järnväg, sjöfart och hamnar skrev nyligen ett
öppet brev där man vädjar till kommissionen att inte lyfta några medel ur CEF till EFSI.4 På detta
inlägg har Katainen svarat att medlen kommer kunna skapa större värden i EFSI än i CEF, även för
infrastrukturinvesteringar. Oppositionen mot att medel tas ur CEF och Horisont 2020 verkar dock inte
avta, utan snarast öka i styrka.
1

Kontakta jacob.tyren@stockholmregion.org för att ta del av anteckningarna från denna konferens
Samma som ovan
3
Se även förra månadsrapporten och rapport ifrån rådsmötet då forskningsministrarna menade att EFSI även
borde finansiera just forskning och innovation.
4
Öppet brev till kommissionen:
http://www.espo.be/images/stories/News/150306_pr_efsi_transport%20council%20v2.pdf
2
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Europaparlamentet
Flera europaparlamentariker uppger nu även att frågan om EFSI skapar spänningar mellan
Europaparlamentet och kommissionen. Utskotten för budget (BUDG) respektive ekonomiska frågor
(ECON) i Europaparlamentet ska den 20 april rösta om ett gemensamt förslag till betänkande som
presenterades den 11 mars.5 I betänkandet ligger ett antal förslag som skulle ge Europaparlamentet
mer makt över EFSI genom parlamentarisk tillsyn över verksamheten i EFSI samt mer parlamentarisk
kontroll över ledarskap och installation av organ i fonden.
Den 24 juni väntas förslaget sedan presenteras inför Europaparlamentets plenar. Innan dess kommer
diskussioner ske mellan kommissionen, medlemsstaterna och Europaparlamentet. Det verkar snarast
te sig så att kommissionen och medlemsstaterna trycker på för att Europaparlamentet ska godta
förslaget.
Hållpunkter:




Våren 2015: Överenskommelse om investeringsplanen mellan rådet och Europaparlamentet.
Sommaren 2015: Investeringsplanen är operationell.
Sommaren 2016: Kommissionen och rådet genomför en översyn av investeringsplanen.

Samråd angående översyn av mervärdesskatt för offentlig sektor och undantag
av hänsyn till allmänintresset6
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@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.
Inget nytt att rapportera denna månad.
Hållpunkter:
 Andra till tredje kvartalet 2015: Konsekvensanalys publiceras.
 Första kvartalet 2016: Kommissionen tar ställning till ett eventuellt lagstiftningsförslag.
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En översikt av ärendets status i EP ges här:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=en
6
Samråd om mervärdesskatt:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_vat_public_bodies_en.htm
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EU:s digitala inre marknad
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@stockholmregion.org
EU:s ambition för den digitala inre marknaden är omfattande och det är en av den nya EUkommissionens viktigaste prioriteringar. Frågan är omfattande och rör ett flertal områden. En fråga
av särskilt 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.

Som Europakontoret tidigare rapporterat har den nuvarande EU-kommissionen stora planer för att få
igång en välfungerande digital inre marknad med allt vad det innebär. Det handlar bl.a. om att få bort
roaming, frågor som rör digital copyright, bredbandsutbyggnad, geo-blockering och att skapa bättre
förutsättningar för företag att växa m.m. Ett flertal EU-kommissionärer är involverade i arbetet. De
viktigaste är dock Andrus Ansip, som leder arbetet, samt Günther Oettinger som ansvarar för den
digitala ekonomin och det digitala samhället.
En större digital inre marknadsstrategi som omfattar flera av dessa frågor kommer att släppas av
kommissionen den 6 maj. Europakontoret återkommer i majrapporten med en redogörelse för
denna strategi och de delar som har störst relevans för Stockholmsregionen.
Seminarium med Andrus Ansip, 24 mars
Europakontoret närvarade den 24 mars vid ett seminarium där kommissionär Ansip talade om sina
ambitioner för EU:s digitala inre marknad. Ansip förklarade bl.a. vikten av bra infrastruktur för att vi
ska få igång en välfungerande digital inre marknad i EU och att de förslag som kommissionen
kommer att släppa under året ska få fart på utvecklingen som hittills gått för långsamt. Flera
kommissionärer innan Ansip har arbetat hårt med frågan, men ingen har hittills lyckats. Ansip hoppas
dock gå till historien som den kommissionär som kommer att ha lyckats med bedriften att få till en
verklig digital inre marknad i EU.
Ansip berättade därefter han är nöjd med att förhandlingarna om det s.k. telekompaketet äntligen
dragit igång, men att han är mycket besviken över att rådets position är så långt ifrån kommissionens
ursprungsförslag. Han menade att rådets brist på ambitioner är ett ”skämt” och att förhandlingarna
nu därför kommer att bli problematiska. Telekompaketet rör bl.a. roaming, något som kommissionen
är tydliga med att de vill avskaffa totalt.
Dataskyddsförordningen7
Den 12-13 mars möttes rådet för rättsliga och inrikesfrågor och diskuterade dataskyddsförordningen.
Sverige representerades av justitieminister Morgan Johansson. En partiell allmän riktlinje nåddes

7

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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angående kapitel II om allmänna förutsättningar för personuppgiftsbehandling liksom om kapitel VI
och VII som gäller tillsynsmyndigheter och den s.k. ”one-stop-shop”-mekanismen. Men som i det
vanliga förfarandet då partiella riktlinjer tas är ingenting överenskommet innan allt är avtalat.
”One-stop-shop”-regleringen var en av anledningarna till att förhandlingarna strandade i rådet i
slutet av 2013. Idén är att enskilda personer inte ska behöva vända sig till tillsynsmyndigheten i det
land ett företag är baserat, utan till tillsynsmyndigheten i varje respektive hemland. Men i rådets
partiella överenskommelse innebär skrivningarna samverkan mellan tillsynsmyndigheter vid
gränsöverskridande personuppgiftsbehandling. One-stop-shop fick inte den utformning som
regeringen tidigare har förespråkat, men efter förhandlingar kom skrivningar in som garanterar
tillsynsmyndigheternas oberoende från andra länders myndigheter vilket ansågs vara en acceptabel
kompromiss.
När det gäller databehandling av personuppgifter innebär den partiella överenskommelsen en
uppsättning principer för s.k. laglig, rättvis och öppen behandling. Tonvikten av förhandlingen har
lagts på behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter. Texten innehåller också åtgärder
för bearbetning på grundval av samtycke. Svenska regeringen kunde acceptera hela
överenskommelsen som en kompromiss. Europakontoret har regelbunden kontakt med rättsrådet
vid svenska EU-representationen, David Harrby, som menade i en kommentar att kapitel II i stort sett
följer svensk lagstiftning som den ser ut idag.
Ambitionen är fortsatt att nå en allmän inriktning på hela förordningen vid rådsmötet den 15-16 juni,
och en mycket ambitiös arbetsplanering har lagts fram i rådet av det lettiska EU-ordförandeskapet.
Hållpunkter:
 6 maj: Den stora digitala inre marknadsstrategin presenteras.
 Juni 2015: Preliminär tidpunkt för när rådet ska enas om en allmän inriktning angående
dataskyddsförordningen, d.v.s. en gemensam ståndpunkt inför trilogförhandlingarna
med Europaparlamentet och kommissionen.
 Hösten 2015: Trilogförhandlingar mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet
om dataskyddsförordningen.
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Miljö, energi och klimat
Översyn av direktivet om omgivningsbuller
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
Direktivet om omgivningsbuller befinner sig f.n. i en s.k. REFIT-fas och utvärderas under 2015. En
översyn gjordes under 2012 där Europaföreningen deltog med ett yttrande.
Inget nytt att rapportera denna månad.
Hållpunkter:
 2015: Utvärdering av bullerdirektivet, bl.a. i form av en workshop med eventuellt deltagande
från Stockholmsregionen;
 2016: Utvärderingen förväntas bli klar.

Paketet om cirkulär ekonomi
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@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 byggnadssektorn. Förslagen har nu officiellt dragits
tillbaka och EU-kommissionen aviserar istället att man kommer att lägga fram ett nytt, mer ambitiöst
förslag i slutet av året.
EPC-seminarium, 19 mars
Europakontoret närvarade den 19 mars vid seminariet ”Upcycling the circular economy package”,
arrangerat av tankesmedjan EPC (European Policy Center). Vid detta seminarium fick Sabine Weyand,
direktör vid EU-kommissionens generalsekretariat (enheten för policykoordinering), möjligheten att
förklara tillbakadragandet av paketet samt berätta om hur man från kommissionens sida tänker sig
den kommande processen. Weyand menade att man ännu inte kan säga något säkert om
utformningen av det nya paketet, men att man ändå har identifierat ett antal ämnen som kan tänkas
ingå i paketet. Framför allt menar kommissionen att man t.ex. behöver tillämpa nya angreppssätt på
avfallsområdet, en fråga som med största säkerhet kommer att utgöra en viktig del i det nya paketet.
Weyand förklarade också varför kommissionens förra förslag drogs tillbaka och menade att det bl.a.
berodde på orealistiska målsättningar vad gäller t.ex. återvinning. Skillnaden mellan olika
medlemsstaters förutsättningar för att uppnå målen är helt enkelt för stora. Weyand betonade här
att det viktiga är att riktiga förändringar sker och inte nödvändigtvis att en viss målsättning uppnås.
I slutet av april ska kommissionen presentera en plan för hur arbetet med att ta fram ett nytt paket
för cirkulär ekonomi kommer att se ut. Man kommer därefter att organisera en större stakeholderkonferens. Under maj-juli kommer intressenter att konsulteras angående de nya delarna av paketet
7

och i slutet av 2015 hoppas man sedan kunna lägga fram ett nytt förslag som kommer att bestå av ett
meddelande samt en ny färdplan.
Europakontoret återkommer i april- alt. majrapporten med mer information om det fortsatta
arbetet. Europakontoret kommer även att undersöka möjligheterna till att delta i den konsultation
man har aviserat ska äga rum i sommar.
Kontakta gärna Europakontoret för att ta del av en mer detaljerad EPC-rapport ifrån seminariet.
Hållpunkter:
 Slutet av april: En färdplan för hur det fortsatta arbetet kommer att se ut publiceras av
kommissionen.
 Maj-juli: Konsultationsperiod inför publicerandet av det nya cirkulär ekonomi-paketet.
 Slutet av 2015: Nytt cirkulär ekonomi-paket ska presenteras.

Paketet för renare luft i Europa
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
EU-kommissionen presenterade den 18 december 2013 ett paket med förslag till åtgärder för renare
luft i Europa. Stockholmsregionens Europakontor var under arbetet med att ta fram förslag till ny
lagstiftning i tät kontakt med kommissionen för att lyfta fram Europaföreningens åsikter om ny
lagstiftning samt för att informera om de åtgärder med att förbättra luften som pågår i regionen.
Kommissionens förslag ligger i linje med regionens åsikter. Europakontoret följer nu förhandlingarna
som nu inleds med rådet och Europaparlamentet gällande de två direktiv som ingår i luftpaketet och
som är intressanta att följa: Det s.k. takdirektivet som rör nationella utsläppstak (NEC-direktivet)
samt MCP-direktivet som rör minskning av utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar.
Takdirektivet (”NEC-direktivet”)
EU-kommissionens förslag till nytt takdirektiv (”National Emission Ceilings Directive”, ”NECdirektivet” kallat) behandlas just nu i Europaparlamentet. Ansvarig rapportör i Europaparlamentet är
Julie Girling (Storbritannien, ECR-gruppen) och ansvarigt utskott är ENVI.
Girling presenterade sitt utkast till yttrande den 23 mars och nu väntar ändringsförslag från övriga
ledamöter i ENVI. Även de rådgivande utskotten ITRE och AGRI har kommit med sina
ändringsförslag.8 Röstning i ENVI kommer sedan att ske innan sommaren och trilogsamtal med rådet
och kommissionen inleds troligtvis till hösten.
Seminarium med ansvariga europaparlamentariker, 31 mars
Europakontoret närvarade den 31 mars vid ett seminarium där Julie Girling talade om hur hon tagit
fram sitt yttrande och vad hon anser vara viktigt. Närvarade vid seminariet gjorde även två av ENVIutskottets skuggrapportörer, brittiske Seb Dance (S&D-gruppen) samt holländske Bas Eckhout från
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE551.932+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
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den gröna gruppen). Girling menade att hon är nöjd med sitt yttrande men att det nu är ”omöjligt att
säga vart frågan landar”. Hon betonade också att alla städer måste agera i luftkvalitetfrågan, även de
som redan har god luftkvalitet. Det handlar om långa perspektiv, menade hon. Girling avslöjade
också att hon aldrig fått påstötningar från så många lobbyister tidigare som nu. Många av dessa
lobbyister representerar lokal/regional nivå och de har oftast velat att hon ska ta fram ett ambitiöst
yttrande med hårda krav. De medlemsstater som uppvaktat henne har dock yrkat på det motsatta,
d.v.s. att kraven ska bli lägre då alltför höga krav inte kommer att gå att uppnå. Girling menade också
att det är upp till städerna själva att agera i frågan, Europaparlamentets roll är snarare att skapa ett
ramverk utifrån städer sedan kan agera.
Socialdemokraten Seb Dance betonade att alla styrnivåer i samhället måste arbeta tillsammans för
att uppnå goda resultat och att vi måste anlägga ett holistiskt synsätt när vi ser på frågan om
luftkvalitet. Luften vet inga gränser och skadliga partiklar i ett land flyttar sig lätt till ett annat på
nolltid. Därför behövs samarbete. Även Bas Eckhout från den gröna gruppen höll med om att NECdirektivet är viktigt och att samarbete över landsgränserna behövs. Eckhout menade dock även att vi
måste angripa källan till utsläppen på ett bättre sätt än vad som tidigare gjorts, t.ex. genom att
påverka bilindustrin och se till att bilar släpper ut mindre. Eckhout menade även att EFSI kan
innebära finansiella möjligheter till nya miljöprojekt som kan leda till bättre luft i Europa.
Europakontoret noterar även att 15 nationella parlament i skrivande stund har undersökt förslaget. I
Tjeckien oroar man sig för företagens konkurrenskraft och den polska senaten menar att målen är
satta för högt. Kostnaderna för den polska jordbrukssektorn skulle bli för stora, menar man. Det
rumänska parlamentet uttrycker samma bekymmer.
Direktivförslaget om minskning av utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar (”MCPdirektivet”)9
Som Europakontoret rapporterade i höstas antog rådet en allmän riktlinje i december
angående direktivförslaget om minskning av utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar, ett
förslag som också är en del av luftvårdspaketet.10 Förslaget behandlas nu i Europaparlamentet där
ENVI är ansvarigt utskott.
ENVI:s rapportör Andrzej Grzyb (EPP) presenterade den 6 februari sitt yttrande.11 Övriga ledamöter i
ENVI har nu fått komma med ändringsförslag (totalt 476 st.). Som Europakontoret tidigare
rapporterat har även ITRE, som rådgivande utskott, yttrat sig genom rapportör Fredrick Federley
(ALDE).
ENVI förväntades ta ställning till båda dessa förslag den 30-31 mars och Europakontoret återkommer
i aprilrapporten med mer information då dokumentation från dessa möten blivit tillgänglig. Samtliga

9

Förslaget heter på engelska “Proposal for a directive on the limitation of emissions of certain pollutants into
the air from medium combustion plants” och kallas därför ”MCP-direktivet”.
10
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/146360.pdf
11
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE546.891+01+DOC+PDF+V0//EN
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dokument och ändringsförslag för ärendet om MCP-direktivet finns tills vidare att läsa på ENVIutskottets hemsida.12
Hållpunkter:




April 2015: Europaparlamentets ENVI-utskott röstar om luftpaketet.
Sommaren/hösten 2015: Trilogförhandlingar om luftpaketet inleds.

Energiunionen
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
Den 25 februari presenterade EU-kommissionen ett av sina allra viktigaste förslag på ett område man
förklarat är högprioriterat. Det handlar om en konkret strategi för genomförandet av Energiunionen,
en union som enligt kommissionen ska utgöra ett verktyg för att reformera det sätt på vilket EU
producerar, konsumerar och transporterar energi. Genomförandet av Energiunionen ska leda till att
alla inom EU får tillgång till säker, hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt överkomlig energi.

Som Europakontoret tidigare skrivit är flera delar av Energiunionen intressanta, inte minst de EUinitiativ som rör energieffektiviseringsåtgärder. Kommissionen har aviserat översyner av befintliga
direktiv på området och man har även särskilt pekat ut bostäder som ett område där enormt mycket
kan göras vad gäller energieffektivisering.
EU-kommissionär Arias Cañete träffar borgmästare från europeiska städer i Paris, 26 mars
Vikten av energieffektiviseringsåtgärder var något som även återigen bekräftades av klimat- och
energikommissionär Miguel Arias Cañete då han talade i Paris den 26 mars inför ett antal
borgmästare från olika europeiska städer (”Summit of Mayors of EU capitals and large cities”).13
Arias Cañete var då mer detaljerad angående vad kommissionen avser göra på
energieffektivitetsområdet. I talet deklarerade han att ”energieffektivitetet framför allt” är ledordet,
d.v.s. kommissionen kommer inte att vidta åtgärder vars mål även kan uppnås genom högre grad av
energieffektivisering. För att uppnå målet på 27 procent vill man även fokusera på implementering av
den lagstiftning som redan finns.
Arias Cañete upprepade även här att byggsektorn är högprioriterad vad gäller
energieffektiviseringsåtgärder. Cirka hälften av alla våra byggnader i EU byggdes innan 1970-talet,
vilket innebär att de inte är energieffektiva. Därför måste vi nu verkligen implementera det
energieffektiviseringsdirektiv som finns på plats och även se till att våra hus renoveras, menade han.
Det senare kommer man kunna söka EU-stöd för, tillade han.

12

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BCOMPARL%2BENVIOJ-20150330-1%2B01%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN
13
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4707_en.htm, Stockholms finansborgarråd Karin
Wanngård deltog i mötet
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Som en följd av detta vill kommissionen därför lansera initiativet ”Smart Financing for Smart
Buildings”, ett initiativ som kommer att erbjuda EU-finansiering för småskaliga byggprojekt.
Kommissionen kommer även att nylansera det s.k. borgmästaravtalet (”Covenant of Mayors”) för att
få städer att energieffektivisera ytterligare. En konferens angående detta kommer därför att äga rum
i Bryssel den 13 oktober.
Hållpunkter:
 Senare under 2015: Behandling av förslaget om Energiunionen i rådet resp. i
Europaparlamentet.
 13 oktober: Nylansering av borgmästaravtalet/Covenant of Mayors.
 December: Klimattoppmöte i Paris.

Transport
TEN-T och ScanMed-korridoren
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
Sverige och Stockholmsregionen ingår i den s.k. ScanMed-korridoren, en av nio korridorer i TEN-Tnätet. Berörda aktörer i korridoren arbetar nu med att beräkna transport- och godsflöden för att
därefter komma fram till vilka infrastrukturprojekt som ska prioriteras för EU-finansiering.
Europakontoret har deltagit på möten i Bryssel för regionens räkning. EU-kommissionen redogör på
sin hemsida om det fortsatta arbetet för de olika transportkorridorerna inom TEN-T.14 Här går det
även att ladda ner kartor samt en lista över vilka infrastrukturprojekt som kommer att prioriteras
framöver inom ScanMed-korridoren.
Arbetet med Scan-Med-korridorens arbetsplan för 2015 är nu avslutat och korridorskoordinatorn Pat
Cox har lämnat över en slutgiltig arbetsplan till medlemsstaterna där prioriterade projekt för 2015
listas.
I övrigt inget nytt att rapportera.
Hållpunkter:
 April 2015: ScanMed-korridorens koordinator Pat Cox besöker Sverige.
 2015: Arbetet med ScanMed-korridoren fortsätter.

Forskning och innovation
EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@stockholmregion.org

14

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/corridor-studies_en.htm
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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. Europakontoret närvarar även
regelbundet vid möten i Bryssel som rör Horisont 2020, många av dem arrangerade av VINNOVA.
Inget nytt att rapportera denna månad.
Hållpunkter:
 21 april 2015: Första nätverksmötet i Bryssel i VINNOVA:s regi.
 23 februari-22 maj 2015: Samråd om utvärderingen av 7:e ramprogrammet för forskning och
utveckling.

Övriga frågor
EU:s urbana agenda
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@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 sedan länge är välkänd, har det politiska gensvaret
varit långsamt och splittrat med många, dåligt samordnade, sektoriella initiativ. I juli 2014 antog EUkommissionen 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. Baserat på föreningens tidigare antagna yttranden har Europakontoret svarat på EUkommissionens samråd.15 Samrådet avslutades den 26 september 2014.
Ett dokument baserat på resultaten av höstens samråd kommer att släppas av kommissionen under
våren, troligtvis i början av april. Dessa dokument kommer sedan att utgöra en grund för det urbana
forum som kommissionen avser att arrangera till sommaren (alternativt i september).
Då klimat- och energikommissionär Arias Cañete träffade europeiska borgmästare i Paris den 26 mars
välkomnade han att det kommande nederländska EU-ordförandeskapet (våren 2016) ska prioritera
initiativet om en urban agenda. Arias Cañete menade också att kommissionen måste förbättra sättet
man kommunicerar med EU:s städer och att ett förnyat borgmästaravtal (”Covenant of Mayors”)
bl.a. är ett led i detta förbättringsarbete.16
Hållpunkter:
 Mars/april: Strategidokument angående den urbana agendan publiceras.
 2 juni 2015: ”Cities’ Forum” i Bryssel.

15

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
16
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4707_en.htm
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Våren 2016: Under det nederländska EU-ordförandeskapet planeras den urbana agendan att
sjösättas.

Översynen av Europa 2020-strategin
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
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.
Som Europakontoret meddelade i februarirapporten så är översynen av Europa 2020-strategin lagd
på is tills vidare. Europakontoret återkommer i denna rapport om ytterligare intressant information
finns att delge.
Hållpunkter:
 Senhöst 2015 alt. våren 2016: Kommissionen lägger fram förslag till den fortsatta
utvecklingen av strategin.
 Eventuella beslut om ändringar av befintlig strategi väntas inte bli aktuellt förrän senare
under 2016.
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