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Inre marknad och konkurrens
EU-kommissionens investeringsplan
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@stockholmregion.org
Kommissionen presenterade den 13 januari en ny investeringsplan, ”Junckerplanen” kallad, som har
godkänts av rådet och nu ska behandlas av 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.
Rådet har som tidigare rapporterats godkänt kommissionens förslag till en ny europeisk
investeringsplan1 och frågan har nu legat hos Europaparlamentet. Den 20 april röstade
Europarlamentets två ansvariga utskott, BUDG (Budgetutskottet) och ECON (Utskottet för ekonomioch valutafrågor) för att acceptera förslaget efter ett antal förändringar. Som väntat godkänner inte
utskotten att medel tas ur EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 eller
infrastrukturfonden Connecting Europe Facility (CEF) för att finansiera den bärande fonden av
planen, Europiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)2. Förslaget att ta pengar ur Horisont
2020 och CEF har varit en stor kontrovers. Utskotten menar att kommissionen får hitta alternativa
resurser för att finansiera EFSI, och att medel årligen kan tas ur det ordinarie budgetförfarandet fram
till 2022. Utskotten efterfrågar även mera parlamentarisk tillsyn över EFSI, genom att Europeiska
revisionsrätten ges tillsynsansvar över fonden, vilken i sin tur skulle bli föremål för en årlig prövning
av Europaparlamentet.
Utskotten fick även mandat att starta triloger med rådet och kommissionen om investeringsplanen,
vilka startade den 23 april. Således återstår det att se hur EFSI kommer finansieras. Europakontoret
kommer att rapportera löpande om utvecklingen. Ambitionen är att den 24 juni presentera förslaget
för Europaparlamentets plenar. Investeringsplanen ska sedan, om den godkänns, bli operationell
senare under 2015.
Investeringsplanen diskuteras av Regionkommittén
Regionkommittén anordnade nyligen, tillsammans med Europeiska Investeringsbanken och OECD, en
stor konferens med företrädare för den regionala och lokala nivån om investeringsplanen, där
Europakontoret deltog. Syftet var att bedöma investeringsplanen från ett lokalt perspektiv.
Företrädare för Europeiska investeringsbanken betonade under konferensen att Europas regioner

1

Förslaget ”En investeringsplan för Europa”: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
2
Förslaget på den europeiska fonden för strategiska investeringar: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growthinvestment/plan/docs/proposal_regulation_efsi_en.pdf
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måste se investeringsplanen som någonting mer än endast de medel som kommer att göras
tillgängliga i EFSI.
Kritik riktades från regionala företrädare mot att planen inte innebär några ”nya pengar”, utan bara
omförflyttningar av medel från, vad de menar är, viktiga långsiktiga transnationella forsknings- och
infrastrukturprojekt.
Hållpunkter:




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

Samråd angående översyn av mervärdesskatt för offentlig sektor och undantag
av hänsyn till allmänintresset3
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.

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 kommissionen omfattande planer för att skapa en
välfungerande digital inre marknad i EU. För att summera upp kommissionens alla planer kommer

3

Samråd om mervärdesskatt:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_vat_public_bodies_en.htm

3

den nya digitala inre marknadsstrategin att presenteras i form av ett meddelande den 6 maj av viceordförande Andrus Ansip som har ansvar för den digitala inre marknaden.
Europakontoret har kunnat ta del av läckta utkast och har spridit detta utkast till intresserade
medlemmar. Inga egentliga överraskningar avslöjas i utkastet. Strategin kommer att omfatta flera
nya lagförslag, ett antal översyner samt andra icke-lagstiftande åtgärder inom de områden man
tidigare meddelat är prioriterade. Europakontoret kommer återkomma i bevakningsrapporten för
maj med en övergripande genomgång av alla initiativ med relevans för Stockholmsregionen.
EPC-seminarium med kommissionär Andrus Ansip
Ansvarig kommissionär Andrus Ansip talade vid ett seminarium som den Brysselbaserade
tankesmedjan EPC anordade den 14 april. Ansip menade att strategin för den digitala inre
marknaden är en framåtsyftande strategi och den ska ses som en förberedelse på ett Europa där
digitaliseringen, ”sakernas internet” och ”big data” helt har slagit igenom. Han betonade att
samtidigt som digitaliseringen och automatiseringen kommer leda till att många jobb försvinner, kan
utvecklingen också skapa många nya arbetstillfällen eftersom det kommer öka produktiviteten. Ansip
efterlyste samarbete med medlemsländerna och Europarlamentet för att få på plats en
harmoniserad dataskyddslagstiftning, fungerande E-upphandling på EU-nivå samt en ökad ambition
från offentliga aktörer i EU i att digitalisera sin verksamhet för att underlätta för medborgarna.
Dataskyddsförordningen4
Som Europakontoret rapporterade i bevakningsrapporten för mars nådde rådet överenskommelser5
kring flera kontroversiella delar av dataskyddsförordningen den 12-13 mars. Nästa möte som hålls på
ministernivå är 15-16 juni. Fram till dess sker förhandlingarna på tjänstemannanivå.
Ambitionen är fortsatt att nå en allmän inriktning på hela förordningen vid rådsmötet den 15-16 juni.
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.

4

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-i-digital-singlemarket/action-12-review-eu-data-protection-rules
5
Senare officella partiella överenskommelse från rådet: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST7466-2015-INIT/en/pdf
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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.
Som en del i REFIT-processen har kommissionen nu lanserat en studie för att grundligt gå igenom och
utvärdera bullerdirektivet. Europakontoret kontaktades av kommissionen i april angående intresse
att delta i studien och vidarebefordrade denna förfrågan till berörda medlemmar i regionen. Studien
innebär att berörda aktörer får svara på ett antal frågor i ett webbformulär där man berättar om hur
bullerdirektivet fungerar, vad som är bra och vad som kan förbättras osv.
Stockholms stad och Stockholms läns landsting har meddelat Europakontoret att man besvarat
studien och därmed försett kommissionen med information om bullerdirektivet ur
Stockholmsregionens perspektiv.
Europakontoret återkommer med mer information i kommande månadsrapporter, bl.a. angående
den workshop som kommissionen har sagt att man vill anordna under 2015.
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, ett förslag som bl.a. kommer att innehålla lagstiftningsförslag på
avfallsområdet.
Som Europakontoret skrev i marsrapporten har kommissionen aviserat att ett samråd ska startas
”innan sommarledigheten” angående den fortsatta processen för cirkulär ekonomi-paketet. Man har
även sagt att någon sorts plan för hur processen ska komma att se ut ska publiceras i april/maj.
Detta bekräftades nyligen av DG Environments generaldirektör Karl Falkenberg som talade vid ett
seminarium den 20 april där Europakontoret närvarade. Falkenberg menade att samrådet kommer
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att bli ”omfattande” samt att det blir ett utmärkt tillfälle för alla intressenter att få säga sitt kring vad
det nya paketet bör innehålla. I slutet av april inleddes förhandlingar internt inom kommissionen
angående ett startdatum samt utformningen av samrådet.
I slutet av 2015 hoppas kommissionen sedan kunna lägga fram ett nytt förslag som kommer att bestå
av ett meddelande samt en ny färdplan. Kommissionen har sedan tidigare bekräftat6 att paketet bl.a.
kommer att innehålla ett nytt lagförslag med återvinningsmål för avfall.
Enligt Europakontorets källor kommer även en större stakeholder-konferens att arrangeras i
sommar. Europakontoret hör sig f.n. för och undersöker möjligheterna för Stockholmsregionen att
delta i denna konferens och återkommer i nästa månadsrapport med mer information om det
fortsatta arbetet.
Hållpunkter:
 Maj: En färdplan för hur det fortsatta arbetet kommer att se ut publiceras av kommissionen.
 Vår/sommar: 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.
Som Europakontoret skrev i marsrapporten presenterade Girling sitt förslag till betänkande7 i mars
och nu väntar ändringsförslag från övriga ledamöter i ENVI. I utkastet till yttrande föreslår Girling
bl.a. att medlemsstaterna ska tvingas att övervaka och kontrollera konsekvenserna av
luftföroreningar. Girling vill också stärka kommissionens, samt allmänhetens, roll i arbetet med att
utvärdera och granska nationella handlingsprogram för bättre luft.

6

Se bl.a. tal från kommissionär Vella: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4559_en.htm.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE551.932+01+DOC+PDF+V0//SV&language=SV
7
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Även ITRE-utskottet har tagit fram ett rådgivande yttrande8 genom sin rapportör Adam Gierek
(PL/S&D).
Röstning i ENVI kommer nu att ske innan sommaren och trilogsamtal med rådet och kommissionen
inleds troligtvis till hösten. Ett beslut i Europaparlamentets plenum förväntas äga rum den 8
september.
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,
parallellt med takdirektivet. Även här är ENVI ansvarigt utskott.
ENVI:s rapportör Andrzej Grzyb (EPP) presenterade den 6 februari sitt yttrande11 och 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, men ärendet har försenats och
det är nu 6 maj som gäller. Samtliga dokument och ändringsförslag för ärendet om MCP-direktivet
finns tills vidare att läsa på ENVI-utskottets hemsida.12
Hållpunkter:




Maj 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.

8

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE541.321%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
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
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
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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.
I övrigt inget nytt att rapportera denna månad.
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.13 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.
Korridorskoordinatorn Pat Cox besöker Stockholm, 16 april
I april besökte ScanMed-korridorens koordinator Pat Cox Sverige för att få en uppdatering av de
infrastrukturprojekt som pågår och har beröring på ScanMed-korridoren. Den 16 april var han i
Stockholm och besökte bl.a. Stockholms hamnar14, Norra länken, samt fick information om den
pågående tunnelbaneutbyggnaden.
ScanMed-konferens i Malmö, 6 maj

13
14

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/corridor-studies_en.htm
http://www.stockholmshamnar.se/om-oss/nyheter/2015/eu-pa-investeringsbesok-i-stockholms-hamnar/
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Den 6 maj bjuder EESK (Ekonomiska och sociala kommittén) tillsammans med EU-kommissionen in
till en konferens i Malmö. Konferensen går under titeln ”Shaping the Future of Core Network
Corridor - Improved Dialogue for Smart and Sustainable Transports” och syftar till att etablera en
dialog mellan ansvariga myndigheter och civilsamhället vad gäller ScanMed-korridoren och dess
prioriterade projekt.
Europakontoret kommer inte att närvara vid konferensen, utan det är upp till de medlemmar som
berörs att närvara. Inbjudan bör också ha gått ut till dessa.
Hållpunkter:
 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
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.
VINNOVA-seminarium i Bryssel ”EU:s satsning på forskning och innovation”, 21 april
Den 21 april höll VINNOVA ett första nätverksmöte i Bryssel med syftet att öka det offentliga
deltagandet i Horisont 2020. VINNOVA berättade kort att det svenska deltagandet i de europeiska
forsknings- och innovationsprogrammen har haft en stark utveckling mellan 2008-2014. VINNOVA
arrangerar både grundläggande och fördjupande seminarier om möjligheterna i Horisont 202015, och
rekommenderade alla intresserade att anmäla sig till dessa. Flera deltagare uttryckte under mötet att
beviljandegrad i första ansökningsomgången i deras region varit låg. Bl.a. Region Skåne och Västra
götalandsregionen nämnde att runt 4-5 % av alla deras ansökningar hade blivit beviljade. Johan
Stierna från kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation menade att det kan bli
högre beviljandegrad framåt. Erfarenheter från tidigare år visar att antalet ansökningar kommer bli
färre i kommande omgångar, och Stierna menade att mer medel kommer bli tillgängligt ur
ramprogrammet desto mer tiden går.
Svenska forskningsrådet Per-Erik Yngwe, vid Sveriges EU-representation, uppmanade alla
intresserade aktörer att svara på samrådet om utvärderingen av 7:e ramprogrammet för forskning
och utveckling, då han menade att resultaten av samrådet kan ligga till grund för framtida beslut.
Yngwe påtalade också att när halvtidsöversynen av Horisont 2020 startar i december 2017 är det
viktigt att delta.

15

VINNOVA:s seminarie-kalender för Horisont 2020: http://www.vinnova.se/sv/EU-internationellsamverkan/Informationsdagar/
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Hållpunkter:
 23 februari-22 maj 2015: Samråd om utvärderingen av 7:e ramprogrammet för forskning och
utveckling.16
 December 2017: Halvtidsöversyn av Horisont 2020.

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. Baserat på föreningens tidigare
antagna yttranden har Europakontoret svarat på EU-kommissionens samråd.17 Samrådet avslutades
den 26 september 2014 och EU-kommissionen sammanställer nu svaren.
”Urban Forum” i Bryssel, 2 juni
Det arbetsdokument som sammanfattar höstens samråd och som väntades under våren kommer
med största sannolikhet att presenteras vid ”Urban Forum” i Bryssel den 2 juni. Dokumentet skulle
egentligen ha presenterats tidigare, men det ”fastnade” inom kommissionen då en intern
konsekvensanalys skulle göras.
Europakontoret kommer att närvara den 2 juni och återkommer med mer information angående den
urbana agendan i junirapporten. Den 2 juni kommer även utlysningarna för det nya EU-programmet
”Innovative Urban Actions Programme” att lanseras.
Europaparlamentet
I Europaparlamentet är Kerstin Westphal (DE/S&D) rapportör för den urbana agendan. Westphal har
lagt fram ett första yttrande och ändringsförslag från övriga europaparlamentariker håller nu på att
tas i beaktande. Europakontoret har bl.a. talat med EUROCITIES som är starkt engagerade i frågan.
EUROCITIES har även själva föreslagit ett antal ändringsförslag till Westphals yttrande, varav flera har
gått igenom.
Rådet
Den 10 juni är det informellt rådsmöte i Riga för ministrarna med ansvar för sammanhållningspolitik
och regional utveckling. Då förväntas rådet anta någon typ av slutsatser om den urbana agendan.
16

Samråd om utvärdering av 7:e ramprogrammet för forskning och innovation:
http://ec.europa.eu/research/consultations/fp7-ex-post-evaluation-2015/consultation_en.htm
17
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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Hållpunkter:
 2 juni 2015: Strategidokument angående den urbana agendan publiceras i samband med
”Urban Forum” i Bryssel.
 10 juni: Beslut i rådet angående den urbana agendan.
 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 är översynen av Europa 2020-strategin lagd på
is tills vidare och Europakontoret avslutar därmed sin rapportering.
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.

EU:s jämställdhetsstrategi 2016-2020 (NY)
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@stockholmregion.org
2010 antog kommissionens en jämställdhetsstrategi för 2010-2015. Syftet är att minska löneklyftorna
mellan kvinnor och män, få in fler kvinnor på beslutsfattande poster och minska det könsrelaterade
våldet. Kommissionen ser inte jämställdhet som bara en grundläggande rättighet utan också som en
viktig fråga för att skapa tillväxt och konkurrenskraft för EU. Fler kvinnor måste ut på
arbetsmarknaden för att nå målen i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Kommissionen föreslog under
2010 bl.a. åtgärder för att få in fler kvinnor på beslutsfattande poster samt ville vidta åtgärder för att
öka företagandet och egenföretagandet bland kvinnor. Kommissionen ville också göra insatser mot
våld i hemmet. Nu arbetar kommissionen med att ta fram en ny strategi som ska gälla för 2016-2020.
Arbete pågår i kommissionen för att ta fram en ny jämställdhetsstrategi för 2016-2020. Det är i
dagsläget inte helt klart hur kommissionen kommer lägga upp strategin. Det förs diskussioner om
strategin ska innefatta både jämställdhet mellan kvinnor och män samt för HBTQ-personer, eller om
en gemensam strategi för alla diskrimineringsgrunder ska läggas fram. Kommissionen lanserade
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därför under konferensen ”Forum on future of gender equality” den 21 april ett samråd18 om
strategin. Samrådet har formen av en enkät, med begränsat utrymme till tyckande.
Kommissionen har en rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män. Kommittén
består av företrädare från medlemsländerna, arbetsmarknadens parter på EU-nivå liksom
civilsamhället. Kommittén publicerade en rapport19 i fjol inför strategin som pekar ut sex
prioriteringar: främja ekonomiskt oberoende för kvinnor, främja kvinnors ställning i beslutsfattande
processer, adressera våldet mot kvinnor, kvinnors utveckling och humanitärt bistånd utom EU,
implementera jämställdhetsintegrering samt fostra kulturell förändring. Varje prioritering innehåller
ett antal rekommendationer.
Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
(FEMM) har publicerat ett utkast till initiativbetänkade, ”EU Strategy for equality between women
and men post 2015”20, inför jämställdhetsstrategin. Föredragande i utskottet är den tyska
socialdemokraten Maria Noichl. Utkastet innehåller 43 rekommendationer riktade till kommissionen,
bl.a. om åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, åtgärder för att förbättra jämställdheten på
arbetsmarknaden liksom åtgärder för att skapa jämställd representation, hälsa och utbildning.
Det ska noteras att samrådet lanseras ganska sent i processen, då Europaparlamentets ansvariga
utskott i princip är klara med sitt arbete. Spekulation förs i Bryssel att kommissionen på så vis
försöker förhala processen. Men eftersom medlemsstaternas arbetsmarknadsministrar samt
jämställdhetsministrar enades under ett rådsmöte21 den 11 december 2014 om att uppmana
kommissionen att upprätta en ny jämställdhetsstrategi för 2016-2020, kommer säkerligen en strategi
presenteras i år.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppgett att de avser svara på samrådet samt informera
alla sina medlemmar om det via EU-samordnarnätverket liksom sitt jämställdhetsnätverk. SKL
kommer även svara på samrådet genom paraplyorganisationerna CEMR och CEEP.
Hållpunkter:
 21 maj 2015: Kommissionens rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män
har möte om strategin.
 21 april-21 juli 2015: Samrådet ”jämställdhet mellan män och kvinnor i EU” hålls.

18

Samråd om ”jämställdhet mellan män och kvinnor i EU”: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/genderequality/opinion/150421_en.htm
19
Kommissionens rådgivande kommittés rapport ”Opinion on Gender Equality in the EU in the 21st century:
remainning challanges and priorities”: http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/opinions_advisory_committee/141201_opinion_ge_eu_en.pdf
20
Europarlamentets FEMM-utskotts utkast på initiativbetänkande ”EU Strategy for equality between women
and men post 2015”:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/femm/pr/1048/1048798/1048798en.pdf
21
EPSCO:s rådsslutsatser: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16891-2014-INIT/en/pdf
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