Bevakningsrapport för prioriterade
EU-policyområden:
november 2015
Detta är årets nionde rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för
Stockholmsregionens Europaförening 2015.
Under november har terroristhändelserna i Paris präglat livet i Bryssel liksom EU-politiken i stort.
Bland annat har det polisiära samarbetet intensifierats i Europa med Europol, utom för Danmark som
står utanför och precis folkomröstat om att fortsätta göra det. Man har också nyligen kommit
överens om insamlandet av flygpassagerarinformation inom EU liksom att kommissionen ska stötta
och samordna arbetet med att kriminalisera s.k. ”terroristresor”.
Stockholmsregionens Europakontor höll stängt under två dagar, 16-17 november, då myndigheterna
stängde skolor och tunnelbana och uppmanande människor att undvika folkmassor. Verksamheten
kunde fortsätta i stort då alla har internetuppkoppling och möjlighet att arbeta hemifrån. Nu i början
på december har hotbilden minskat och samhället fungerar som vanligt.
Den fortsatta flyktingkrisen, terrorism, icke-fungerande yttre gränskontroller samt olika syn på
sociala rättigheter och skyldigheter för rörliga EU-medborgare gör att Schengensamarbetet nu
hänger på en väldigt skör tråd och så länge medlemsländerna inte genomför de gemensamma
överenskommelserna så urholkas EU-samarbetet allt djupare. EU blir så att säga inte bättre än vad vi
gör det!
I den andan har Stockholmsregionen deltagit i EU:s samråd kring rättigheter kring den fria rörligheten
och situationen med utsatta rörliga EU-medborgare och uppmanat till mer handlingskraft från
framförallt EU-kommissionen i att ställa högre krav på medlemsländerna för att mer aktivt motverka
diskriminering och säkerställa att särskilt Bulgarien och Rumänien förbättrar sina möjligheter att
tillgodogöra sig anslagen från EU:s struktur- och investeringsfonder. Vidare efterfrågas initiativ för att
hjälpa medlemsstater, kommuner, regioner och landsting att handskas med de nya
problemställningar som t.ex. hur man bättre kan följa upp och hantera uppehållsrätten och
tremånadersregeln.
Stockholmsregionen har i november även tagit fram yttranden kring bredbandsbehoven i EU 2020
och multimodal reseinformation i EU. Detta, liksom lanseringen av paketet om cirkulär ekonomi och
andra prioriterade områden kan du läsa om i denna rapport.
Övriga nyheter hittar ni som vanligt på kontorets Facebook-sida och hemsidan.
Trevlig läsning,
Per Spolander, VD
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Inre marknad och konkurrens
EU:s digitala inre marknad
Kontaktperson på Europakontoret: joanna.szyfter@stockholmregion.org eller
gustaf.lundgren@stockholmregion.org
EU:s ambition för den digitala inre marknaden är omfattande och en av den nya EU-kommissionens
viktigaste prioriteringar. 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. Andra initiativ av
intresse är samrådet om bredbandsutbyggnad, arbetet med standarder på den digitala inre
marknaden och kommissionens förslag om en ny handlingsplan för e-förvaltning.
Den 6 maj presenterades strategin för den digitala inre marknaden. Strategin omfattar 16 initiativ
med nya lagförslag, översyner samt andra icke-lagstiftande åtgärder. Varje initiativ ska presenteras
separat under 2015 och 2016.
Samråd om standarder på den digitala inre marknaden
En viktig del för att förverkliga den digitala inre marknaden är att förbättra interoperabiliteten mellan
olika tekniska system och ta fram standarder för viktigare områden. Som rapporterades i förra
månadsrapporten har kommissionen därför publicerat ett samråd1 där man önskar få in synpunkter
från berörda parter för att komma överens om ett antal prioriterade standarder inom viktiga
teknikområden som är tillräckligt mogna och kritiska för att uppnå den digitala inre marknaden.
Kommissionen vill också ta fram tidsplaner för deras utveckling.
Då Stockholmsregionen ligger långt framme i digitala frågor och har en betydande digital sektor och
även kan uppvisa många goda exempel på området, beslutade Europaföreningens styrelse vid
senaste styrelsemötet att regionen skulle delta i samrådet.
Europakontoret arbetar just nu tillsammans med medlemmarnas tjänstemän på att ta fram ett utkast
till yttrande som ska tas upp för beslut på nästa styrelsemöte i Europaföreningen den 18 december.
Hållpunkter:


23 sep 2015 – 16 dec 2015. Samrådet är öppet.

1

Samråd om standarder på den digitala marknaden: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=SV
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Samråd2 om ny handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020
Som tidigare rapporterats arbetar kommissionen med att ta fram en ny handlingsplan för eförvaltning för åren 2016-2020. I samband med det hör man med intressenter hur den nuvarande
planen för åren 2010-2015 har fungerat och vilka förbättringar man skulle vilja se i nästa plan. För
mer information om själva samrådet se föregående månadsrapport.
Då e-förvaltning är en aktuell och prioriterad fråga i Stockholmsregionen, där dessutom regionen
ligger i framkant, har Europakontoret stämt av med Europaföreningens beredningsgrupp om att ta
fram ett utkast till yttrande i frågan. Yttrandet kommer att skickas ut för styrelsebeslut per capsulam.
Hållpunkter:


30 okt 2015 – 22 jan 2016. Samrådet om e-förvaltning är öppet.

Dataskyddsförordningen3
För närvarande pågår trepartsförhandlingar (så kallade triloger) mellan EU:s ministerråd,
Europaparlamentet och kommissionen.
Enligt David Harrby, rättsråd på Sveriges EU-representation, är förhandlingarna nu i sitt slutskede och
det luxemburgska ordförandeskapet arbetar hårt för att lyckas ro dataskyddsförordningen i hamn
innan jul. Planen är att ha ett reviderat mandat i Coreper (de ständiga representanternas kommitté i
rådet) på onsdag den 9 december för att nå en överenskommelse på det sista planerade trilogmötet
den 15 december. Det har länge varit oklart om förhandlingarna blir klara vid årsskiftet men nu
verkar det alltså som att en överenskommelse kommer att nås.
Man har dock fortfarande inte kommit överens angående flexibilitet för offentlig sektor och just
frågan om forskning är speciellt svår och diskuteras intensivt. Samarbetet mellan involverade
departement i Stockholm är dock gott enligt Harrby och från Sveriges håll arbetar man för en lösning.
Vad gäller förutsättningar för arbete med klinisk forskning samt hälso- och sjukvård i
Stockholmsregionen är det önskvärt om Rådets position inte ruckas på allt för mycket. För mer
information kan man kontakta David Harrby eller Justitiedepartementet direkt. Europakontoret har
kontaktuppgifter
Hållpunkter:
 Årsskiftet 2015/2016: Målet är att dataskyddsförordningen ska vara slutförhandlad.

2

Samråd om handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/haveyour-say-public-consultation-next-egovernment-action-plan-2016-2020
3

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-i-digital-singlemarket/action-12-review-eu-data-protection-rules

4

Samråd om bredbandsbehoven efter 2020
EU-kommissionen inledde den 11 september ett nytt samråd4 som rör EU:s bredbandsbehov efter
2020 vad gäller snabbhet och kvalitet. Syftet med samrådet är att kommissionen ska kunna få en bra
bild av framtida behov av fasta och mobila digitala nät. Man vill därefter kunna föreslå lämpliga
insatser för att stödja utbyggnaden av framtidssäkrade nät samt se till att alla användare i hela EU
kan ta del av den digitala ekonomin och det digitala samhället.
När Stockholmsregionens Europaförening träffades den 20 oktober fick Europakontoret i uppdrag att
ta fram ett samrådssvar tillsammans med medlemmarna. Deadline för att svara till kommissionen är
den 7 december och styrelsebeslut sker därför per capsulam denna vecka.
I dagsläget har kommissionen fått in ca 1400 svar ifrån olika europeiska aktörer.
Europakontoret redogör i nästa månadsrapport för huvudpunkterna i det yttrande som f.n. är på väg
att antas.
Hållpunkter:
 7 december: Deadline för att svara på samrådet.

Miljö, energi och klimat
Paketet om cirkulär ekonomi
Kontaktperson på Europakontoret: madelen.charysczak@stockholmregion.org
Den 2 december 2015 presenterade EU-kommissionen ett nytt lagstiftningspaket om cirkulär
ekonomi. Tanken är att åtgärderna ska hjälpa företag och konsumenter i EU att klara övergången till
en starkare och mer cirkulär ekonomi där resurser används på ett mer hållbart sätt. I paketet ingår en
handlingsplan med åtgärder för bl.a. livsmedelsavfall, ekodesign, gödselmedel, plast, marint skräp
och återanvändning av vatten. I paketet ingår även ett reviderat lagförslag om avfall. Europakontoret
kommer att, tillsammans med medlemmarna, analysera paketet närmare för att se om
Stockholmsregionen bör påverka eller synas i beslutsprocessen.
I december 2014 beslutade kommissionen att dra tillbaka det tidigare föreslagna paketet om cirkulär
ekonomi som ett led i den politiska nystart som Junckerkommissionen genomförde inför sitt första
arbetsprogram. Kommissionen lovade samtidigt att lägga fram ett nytt paket före utgången av 2015,
vilket skulle täcka hela den ekonomiska cykeln, inte bara avfallsminskningsmål, och utnyttja expertis
inom alla kommissionens avdelningar.
Den 2 december 2015 var det vice-ordförande för kommissionen, Frans Timmermans och Jyrki
Katainen, vice-ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft,
som presenterade det nya paketet för cirkulär ekonomi. Detta visar att det nya paketet, till skillnad
4

http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/newsroom/news/2015/10/public-consultation-on-the-needs-forinternet-speed-and-quality-beyond-2020
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från det tidigare, har större fokus på att skapa konkurrensfördelar i Europa snarare än rent
miljöfokus.
Paketet innehåller en handlingsplan med en tydlig tidsplan för de föreslagna åtgärderna och en plan
för en enkel och effektiv övervakningsram för den cirkulära ekonomin. Bland de åtgärder som finns
med i handlingsplanen märks särskilt följande:






Övergången till en cirkulär ekonomi ska stödjas med 650 miljoner euro från Horisont 2020
och 5,5 miljarder euro från strukturfonderna.
Förslag till åtgärder för att minska livsmedelsavfallet, gemensamma mätmetoder, bättre
datummärkning och verktyg för att nå det globala hållbarhetsmålet om att halvera
livsmedelsavfallet till 2030.
Nya åtgärder i arbetsplanen för ekodesign 2015–2017 för att främja produkters
reparerbarhet, hållbarhet och återanvändbarhet, utöver energieffektivitet.
En rad åtgärder för återanvändning av vatten, inklusive ett lagstiftningsförslag om minimikrav
för återanvändning av avloppsvatten

I paketet ingår även ett reviderat förslag till avfallslagstiftning med tydliga mål för att minska
mängden avfall och en långsiktig strategi för avfallshantering och materialåtervinning. Viktiga delar i
förslaget är:






Ett gemensamt EU-mål om att 65 % av allt kommunalt avfall ska materialåtervinnas senast
2030.
Ett gemensamt EU-mål om att 75 % av allt förpackningsavfall ska materialåtervinnas senast
2030.
Ett bindande mål om att minska deponeringen till högst 10 % av allt avfall senast 2030.
Ett förbud mot deponering av separat insamlat avfall.
Förenklade och förbättrade definitioner och harmoniserade metoder för beräkning av
återvinningsgrader i hela EU

Europaparlamentet och rådet ska nu ta beslut om paketet. De två största partigrupperna i
Europaparlamentet har redan välkomnat paketet, men många ledamöter har även utryckt besvikelse
över att det inte var ett lika ambitiöst förslag som tidigare aviserat.
Europakontoret kommer under den närmaste tiden analysera förslaget och återkommer till styrelsen
med förslag på om regionen bör försöka påverka någon del av förslaget eller om vi på annat sätt kan
synliggöra regionens arbete med cirkulär ekonomi.
Hållpunkter:
 2016: Beslutfasen inleds
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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 var under arbetet med att ta fram förslag till ny
lagstiftning i tät kontakt med kommissionen för att lyfta fram Europaföreningens åsikter 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 mellan 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 samt MCP-direktivet som rör minskning av
utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar. Det senare kan komma att få konsekvenser för
bl.a. fjärrvärmeanläggningar i regionen.
Förhandlingar om ett nytt takdirektiv pågår sedan 2014. I slutet av oktober antog Europaparlamentet
sin ståndpunkt, medan man i rådet fortfarande försöker komma överens om en gemensam
rådsposition.
Det var i slutet av 2014 som EU-kommissionen la fram ett förslag till revidering av det så kallade
takdirektivet. Syftet var att skärpa utsläppsbegränsningarna för de fyra ämnen som redan ingår och
att lägga till utsläpp av PM2,5 (bland annat sot) samt metan. Enligt förslaget ska
utsläppsbegränsningarna klaras till år 2030.
Europaparlamentets ståndpunkt ligger i linje med EU-kommissionens förslag. I rådet står dock
Sverige ganska ensamt i att vilja ha ett direktiv med ambitiösa regleringar. Sverige är som
nettoimportör av föroreningar beroende av en framåtsträvande EU-lagstiftning eftersom det
förbättrar våra förutsättningar att klara de svenska miljökvalitetsmålen och andra åtaganden som
gränsvärden för luftkvalitet. Rådets förhoppning är att komma fram till en ståndpunkt i december,
även om det i dagsläget verkar svårt, för att sedan kunna inleda förhandlingar med
Europaparlamentet.
Hållpunkter:





Hösten 2015: Trilogsamtal inleds kring takdirektivet.
Hösten 2015: Den nya texten om MCP-direktivet förväntas antas i Europaparlamentets
plenum samt av rådet.
Årsskiftet 2015/2016: De nya reglerna för utsläpp ifrån medelstora förbränningsanläggningar
träder i kraft.
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Översyn av direktivet om energiprestanda
Kontaktperson på Europakontoret: joanna.szyfter@stockholmregion.org
EU-kommissionen har börjat utvärdera EU-direktivet om byggnaders energiprestanda från 2010.
Direktivet är ett viktigt lagstiftningsinstrument vad gäller energieffektivisering i byggnader. Enligt
direktivet ska EU-länderna bl. a. införa normer för energiprestanda, utfärda energicertifikat och se till
att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader senast 2020, för offentliga myndigheter gäller
december 2018. Stockholmsregionens Europaförening har tagit fram ett yttrande5 och deltagit i det
samråd som kommissionen publicerade i samband med översynen.

Samråd om översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD)
EU-kommissionen har nu publicerat en resultatrapport6 från samrådet angående översynen av
direktivet om byggnaders energiprestanda. 308 intressenter deltog i samrådet, varav 7 procent
representerade offentliga myndigheter, 58 procent olika organisationer och 20 procent var företag.
Några intressanta resultat är:
o

o

o

Nästan hälften av de svarande anser att EPBD har varit framgångsrikt, medan en tredjedel
anser att så inte är fallet. Anledningarna är försenad implementering i medlemsstaterna,
långsamt upptag av åtgärder och låg nivå av renoveringar. I likhet med Europaföreningen tar
många upp att direktivet har varit framgångsrikt för att skärpa kraven i nyproduktionen, men
inte för att förbättra prestanda i det befintliga beståndet.
Många av de tillfrågade uppger att EPBD har satt en bra ram för att förbättra
energiprestandan i byggnader och att det har ökat medvetenheten om energiförbrukningen i
byggnader genom att ge den en mer framträdande roll i energipolitiken och dess nödvändiga
bidrag till energi- och klimatmålen 2030 och 2050. Europaföreningens synpunkter är bl. a. att
även om direktivet inte har skyndat på renoveringstakten i befintliga byggnader så har det
varit bra med demonstrationsprojekt som underlättar kunskapen om energieffektiva
renoveringar med nationell och EU-finansiering.
Angående nyttan med energideklarationer så ställde sig Europaföreningen tveksam till detta
då man anser att kvaliteten har varit tveksam och att tillsynen inte har fungerat. En majoritet
av respondenterna är dock positiv även om kvalitetsaspekten i många fall förs fram och att

5

Stockholmsregionens yttrande om översynen av direktivet om byggnaders energiprestanda:
http://www.stockholmregion.org/download/18.43943886150aeab4a77335e2/1446202948269/Stockholmsregi
onens+yttrande+om+direktivet+om+byggnaders+energiprestanda.pdf
6

Kommissionens resultatrapport om översynen av direktivet om byggnaders energiprestanda:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Task2_final%20report_Public%20Consultation%20on
%20the%20Evaluation%20of%20the%20EPBD.PDF
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o

o

man anser att alla tekniska system som har effekt på energianvändningen i byggnaden måste
tas med.
Vad gäller målet för nära-noll- byggnader och definition av begreppet så fick inte
kommissionen någon enhetlig bild, många respondenter anger här att huruvida man uppnår
målet fortfarande beror på definitionen av nära-noll-byggnader. Europaföreningen anser att
det har tagit lång tid att definiera begreppet och att det fortfarande återstår att förtydliga
begreppet i Boverkets byggregler, BBR.
Angående subsidiaritetsprincipen så anser majoriteten att direktivet inte inkräktar på denna,
från Europaföreningens sida anges att krav på t.ex. individuell mätning bör avgöras på
nationell nivå.

Sammanfattningsvis så verkar en majoritet av respondenterna ändå rätt positiva till det nuvarande
direktivet, även om flera områden med förbättringspotential anges.
Genom samrådet påbörjar kommissionen sin översyn som ska avslutas i slutet av 2016.
Kommissionen kommer nu att överväga input från ytterligare intressenter, i synnerhet vad gäller
praktiska erfarenheter från medlemsstaterna i egenskap av deras implementeringsfunktion. Man vill
även diskutera med experter i mer djupgående tekniska workshops.
Europakontoret återkommer när kommissionens resultat från översynen presenteras.
Hållpunkter:
 31 okt 2015: Deadline för samråd om en översyn av direktivet om byggnaders
energiprestanda.
 Årsskifte 2016/2017: Överskyn klar.

Forskning och innovation
Ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020
Kontaktperson på Europakontoret: joanna.szyfter@stockholmregion.org
Europakontoret har under hösten fortsatt att rapportera till medlemmarna om de nya utlysningarna i
Horisont 2020 för åren 2016-2017. Informationen har baserats på de olika informationsdagar som
kommissionen anordnat kring de olika samhällsutmaningarna i Horisont 2020, som t.ex. hälsa,
demografiska förändringar och välbefinnande, säker, ren och effektiv energi samt smarta, gröna och
integrerade transporter. För att ta del av dessa rapporter, kontakta Europakontoret.
Hållpunkter:


December 2017: Halvtidsöversyn av Horisont 2020.
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Transport
Samråd om multimodal reseinformation i EU
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
EU-kommissionen har inlett ytterligare ett samråd7 om multimodal reseinformation i EU.
Europaföreningen har tidigare varit aktiv i frågan och Europakontoret har fått i uppdrag att skicka in
ett yttrande baserat på tidigare kända ståndpunkter, ett yttrande som f.n. förbereds.
EU-kommissionen fortsätter sitt tidigare arbete med att inrätta en all-europeisk multimodal
reseplanerare. Multimodala reseplanerare är en del av intelligenta transportsystem (ITS) och handlar
om hur man med hjälp av öppen data skapar smarta trafiklösningar över flera trafikslag och hjälper
passagerare att planera sin resa.
Europaföreningen yttrade sig 2013 i ämnet och menade då bl.a. att ett all-europeiskt övergripande
system troligtvis blir kostsamt att skapa samt att underhålla samt att om åtgärder ändå ska
rekommenderas så bör man från kommissionens sida uppmuntra öppen data och utveckling av
gemensamma standarder för datautbyte.
Syftet med det nya samrådet som kommissionen utlyst är att samla in ytterligare kunskap inför
utvecklandet av ett alleuropeiskt multimodalt transportsystem, inom ramarna för ITS-direktivet. De
frågor som ställs i samrådet rör bl.a. vilka hinder det finns för att inrätta ett alleuropeiskt
multimodalt transportsystem, om rese- och trafikdata bör vara kompatibla inom hela EU, om
gemensamma datastandarder kan vara lämpliga osv.
Föreningsstyrelsen har gett Europakontoret i uppdrag att ta fram ett yttrande angående det senaste
samrådet baserat på ovan nämnda ståndpunkter. Europakontoret skickade således in ett svar på
samrådet den 23 november där dessa ståndpunkter upprepades.
Hållpunkter:


7

2016 och framåt: Kommissionen går igenom samrådssvaren

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2015-its-mmtips_en.htm
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Övriga frågor
Utsatta EU-medborgare (ny)
Kontaktperson på Europakontoret: madelen.charysczak@stockholmregion.org
På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och Stockholmsregionen och flera
försörjer sig genom tiggeri. Nya problemställningar och uppgifter har uppkommit för kommuner,
regioner och landsting och därmed även frågor om vilka skyldigheter det offentliga har gentemot
dessa EU-medborgare. Europaföreningen har nu tagit fram ett yttrande som vänder sig till EU-nivån. I
yttrandet uppmanas EU-institutionerna att ställa högre krav på medlemsländerna att mer aktivt
motverka diskriminering, att säkerställa att särskilt Bulgarien och Rumänien förbättrar sina
möjligheter att tillgodogöra sig anslagen från EU:s struktur- och investeringsfonder att de används på
ett resultatinriktat sätt för att ge social rättvisa till de mest utsatta EU-medborgarna. Vidare
efterfrågas initiativ för att hjälpa medlemsstater, kommuner, regioner och landsting att handskas
med de nya problemställningar som t.ex. hur man bättre kan följa upp och hantera uppehållsrätten
och tremånaders-regeln.

På styrelsemötet för Stockholmsregionens Europaförening i oktober diskuterades utmaningar med
utsatta EU-medborgare och vad EU kan göra. Europakontoret tog sedan, tillsammans med
tjänstemän hos medlemmarna, fram ett förslag på yttrande med ett kortare budskap att lyfta på EUnivå. Detta yttrande fastställdes sedan genom beslut per capsulam.8
Yttrandet har använts som svar på ett samråd öppnat av EU-kommissionen gällande EU-medborgares
rättigheter9 och har lämnats över till ansvariga handläggare på EU-kommissionens generaldirektorat
för rättsliga frågor som ansvarar för samrådet.
Yttrandet kommer även överlämnas till den svenska EU-representationen, nationella samordnaren i
Sverige samt berörda europaparlamentariker. Europakontoret kommer nu att identifiera övriga
aktörer som kan tänkas vara intresserade av Stockholmsregionens synpunkter gällande utsatta
rörliga EU-medborgare. Yttrandet kommer även att användas av Stockholmsregionens Europakontor
vid tillfällen när frågan diskuteras i olika forum i Bryssel.

8

Yttrandet finns att läsa här:
http://www.stockholmregion.org/download/18.dbfe98a151684f4498238ba/1449239465127/Stockholmsregio
nens+yttrande+om+den+fria+r%C3%B6rligheten+och+utsatta+r%C3%B6rliga+EU-medborgare+.pdf
9

Samråd om EU-medborgares rättigheter:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/opinion/150826_en.htm
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Sammanhållningspolitiken efter 2020 samt koppling till flyktingkrisen
Kontaktperson på Europakontoret: madelen.charysczak@stockholmregion.org
Diskussioner har inletts på olika nivåer om hur sammanhållningspolitiken ska se ut efter år 2020.
Europakontoret bevakar och rapporterar om hur diskussionerna går. Ett eventuellt ställningstagande
i frågan kan bli aktuellt för Stockholmsregionens Europaförening under 2016.

Diskussioner om sammanhållningspolitikens framtid börjar segla upp på agendan i Bryssel, men även
om hur dagens fonder kan användas bättre för att svara upp på de stora utmaningar Europa ställs
inför just nu.
Under det rådsmöte för allmänna frågor som hölls i Luxemburg i slutet av november diskuterades
vilken roll städer har när det gäller flyktingmottagande. Diskussionerna handlade främst om och
vilken typ av stöd städer behöver för att handskas med utmaningar kopplade till bostäder, utbildning,
integration och fattigdom. Detta är diskussioner som kommer att fördjupas under det nederländska
ordförandeskapet som tar vid efter årsskiftet. I samband med detta uppmanade även Corina Creţu,
kommissionär för regionala och urbana frågor, medlemsländerna att se över hur de kan kombinera
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) med strukturfonderna för att adressera
konsekvenserna av flyktingkrisen. Hon sa att kommissionen är villig att acceptera en flexibel
användning av strukturfonderna och uppmanade alla medlemsländerna att se över hur dessa kan
användas för att möta behoven och att lägga fram programförändringar om det behövs.
I syfte att få tidig information om hur sammanhållningspolitiken kan komma att se ut efter 2020
planerar Europakontoret, tillsammans med övriga svenska regionkontor, en gemensam konferens i
april 2016. Målgruppen kommer att vara ansvariga politiker och tjänstemän från programområden
och antalet platser är begränsat. Europakontoret återkommer med mer information inom kort.
Slutligen har det österrikiska regionkontoret Niederösterreich återigen dragit igång en
påverkansaktion för att bevara strukturfondsmedel för alla Europas regioner även efter 2020. Tanken
är att upprepa det påverkansarbetet som gjordes, tillsammans med en majoritet av de andra
europeiska regionerna, inför nuvarande programperiod. Stockholmsregionens Europaförening deltog
inte den gången och Europakontoret kommer att stämma av med medlemmarna om hur man ser på
detta.
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EU:s urbana agenda
Kontaktperson på Europakontoret: madelen.charysczak@stockholmregion.org
EU-kommissionen har tillsammans med medlemsländerna börjat 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 EU-kommissionen ett meddelande och öppnade samtidigt ett samråd. Baserat på
föreningens tidigare antagna yttranden har Europakontoret svarat på EU-kommissionens samråd.10
Samrådet avslutades under hösten 2014 och i juni 2015 presenterade EU-kommissionen resultatet av
samrådet.

Målet med EU:s urbana agenda är bl.a. att involvera städer i utformningen av politiken på EU-nivå i
syfte att försäkra att beslut inom EU har en positiv inverkan vad gäller urban utveckling, samt att
mobilisera dem i genomförandet av den europeiska och nationella politiken.
Agendan föreslås nu fokusera på tolv viktiga prioriterade områden: sysselsättning och färdigheter i
den lokala ekonomin, fattigdom i städer, bostäder, integration av invandrare och flyktingar, hållbar
användning av mark och naturbaserade lösningar, cirkulär ekonomi, klimatanpassning,
energiövergång, rörlighet i städer, luftkvalitet, digitalisering och slutligen innovativ och ansvarsfull
offentlig upphandling. Förslagen till prioriteringar har tagits fram under en samrådsprocess och har
fått stöd från medlemsländer och städer.
För varje prioritering ska partnerskap bildas mellan kommissionen, medlemsländer och
representanter för städer och nätverk. Dessa partnerskap är den viktigaste mekanismen för agendan
och kommer att rapportera tillbaka till medlemsstaterna och kommissionen. Tanken är att
partnerskapen ska identifiera flaskhalsar och möjligheter till mer koordinerad lagstiftning och
initiativ. Inom ett år, med start 2016 eller 2017, ska varje partnerskap ha tagit fram en handlingsplan
med konkreta åtgärder på europeisk, nationell och lokal nivå för sitt område.
Två partnerskap ska nu bildas och lanseras redan nu. De handlar om luftkvalitet och integration av
invandrare och flyktingar. I varje partnerskap ska ungefär fem städer delta. Organisationer som
EUROCITIES och CEMR har möjlighet att utnämna städer. Då SKL är medlem i CEMR har
Europakontoret genom SKL fått en förfrågan om någon av våra kommuner är intresserade av att gå
med i partnerskapet om luftkvalitet. Europakontoret har kontaktat tjänstemän hos medlemmarna i
ärendet men tveka inte att kontakta oss för mer information.
Hållpunkter:
 November 2015: Arbetet i partnerskapen om bostäder och fattigdom i städer inleds.
 Februari 2016: Utkast till Amsterdam-pakten presenteras.



30 maj: EU:s urbana agenda ska antas.

10

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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