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Aktuellt i EU från ett östgötskt perspektiv
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Förord
Förra årets förord avslutades med orden ”Väl mött
2020!”. Ingen hade nog kunnat ana vilket år det var som
vi stod inför och att vi skulle behöva bekanta oss med
koncept som lockdown, pandemitrötthet och hobbystatsepidemiologer. Pandemin vände inte bara livet upp och
ned på ett privat plan. Professionellt innebar den även
en stor omställning när hemmajobb blev norm. Europas
regioner vände samtidigt sina blickar inåt och ägnade all
energi åt att försöka begränsa pandemins påverkan gällande arbetet inom hälso- och sjukvården och regional
utveckling.
Vårt jobb på EU-kontoret förändrades också av det
faktum att EU-institutionernas arbete helt ställdes om,
och fokuserades på att hjälpa länderna i arbetet med att
hantera pandemin. EU:s arbete har kritiserats starkt från
flera håll då många tyckt att EU borde gjort mer. EU:s
hantering, eller icke-hantering, av pandemin måste dock
ses med utgångspunkt i det begränsade handlingsutrymmet som EU har gällande reserestriktioner och hälso- och
sjukvård. Bristen på mandat, framförallt inom hälso- och
sjukvårdsområdet, har blivit en fråga som skapat många
diskussioner i EU-sammanhang, och som förväntas fortgå med ökad intensitet under året.

Två frågor som vi förväntade oss skulle dominera
agendan under 2020 var grön och digital omställning.
Trots att pandemin tagit mycket fokus under 2020 och
satt andra viktiga frågor i vänteläge så har den gröna och
digitala omställningen snarare fått ökat fokus och ses av
många som drivande i Europas nalkande återhämtning.
Trots protester från vissa håll så har den gröna given befästs som EU:s tillväxtstrategi medan användningen av
digitala verktyg för många har blivit ett måste för att kunna genomföra sitt arbete eller hålla kontakten med nära
och kära.
Även om vi alla kommer att ha olika minnesbilder från
året som i skrivande stund går mot sitt slut så kan vi nog
vara överens om att 2020 är ett år vi sent kommer att
glömma. Jag är nog inte ensam om att känna mig redo
för ett nytt år med förhoppning om att vi kan ta med oss
viktiga lärdomar från detta. Och sist men inte minst; ta
hand om er!

Isabelle Johansson, tillförordnad kontorsansvarig
Region Östergötlands EU-kontor
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1. Region Östergötlands prioriterade
påverkansfrågor 2021
EU påverkar i allt högre grad lokal och regional nivå.
Region Östergötland bedriver därför ett aktivt påverkansarbete i EU-relaterade sakfrågor som har stor betydelse för regionens verksamhet och länets utveckling
i stort.
För 2021 är följande frågor prioriterade för påverkansarbetet:
EU:s långtidsbudget 2021-2027
Föregående år präglades av förhandlingar om EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond. Östra Mellansverige
(ÖMS) bedriver ett aktivt påverkansarbete i denna fråga,
både gentemot EU samt nationell nivå. Positionen för
ÖMS när det gäller EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond är:
•

Sammanhållningspolitiken är en framåtsyftande
strategi för att skapa innovation, konkurrenskraft
och hållbar tillväxt i samtliga regioner i Europa.

•

Sammanhållningspolitiken skapar kapacitet och
tillväxtprocesser lokalt och regionalt.

•

Ägarskapet för programmens genomförande måste
ligga på regional nivå som ska ha rådighet över
insatserna.

•

Förenkling av regelverk och administration är en
förutsättning för att nå resultat.

•

Möjligheterna till gränsöverskridande samarbete
över maritima gränser måste säkerställas.

•

Stöd till interregionalt utbyte inom smart specialisering är av stor vikt för att skapa konkurrenskraftiga
regioner.

•

Regional och lokal nivå måste bli delaktiga i processen gällande utformning och genomförande av

den nationella återhämtningsplanen, och genomförandet bör bygga vidare på redan befintliga strukturer och uppdrag.
•

Nationell nivå måste föra en löpande dialog med
regional nivå kring användningen av de medel som
tillfaller Sverige inom EU:s återhämtningsfond
för att skapa synergier och säkerställa en effektiv
användning av medlen.

Bioenergi
2016 presenterade EU-kommissionen det stora lagstiftningspaketet ”Ren energi för alla européer”. Sedan 2017
har Region Östergötland arbetat aktivt med påverkansarbete inom detta område. EU-kommissionen arbetar
just nu med en förlängning av riktlinjerna för statsstöd.
Dessa riktlinjer avgör huruvida Sverige kan subventionera bland annat biodrivmedel. Detta är i sin tur avgörande för att kunna främja satsningar på förnybar energi
och minska användningen av fossila drivmedel. Under
året väntas också andra stora förändringar i EU:s klimat
och miljöpolitik bestående av både nya initiativ och revideringar av äldre lagstiftningsakter. Region Östergötlands position är:
• Styrmedel bör inriktas på att främja satsningar på
förnybar energi och motverka användningen av
fossila energikällor.
•

Bioenergi ska värderas utifrån nytta ur ett systemperspektiv.
Ovanstående ståndpunkter är en kort sammanfattning
av Region Östergötlands beslutade positionsdokument.
Vid intresse att ta del av mer information, vänligen kontakta Anna Lindberg, enhetschef, enheten för internationell samverkan, anna.b.lindberg@regionostergotland.se.
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2 EU:s långsiktiga utveckling
Året som gått
Under de första månaderna av 2020 arbetade EU utifrån
de prioriteringar och insatsområden som den då nya
EU-kommissionen hade identifierat. Det handlade inte
minst om EU som en starkare global aktör, hantering av
konsekvenserna av Brexit och insatser inom ramen för
den gröna given. EU-kommissionens ambitionsnivå för
året var hög och arbetsprogrammet de presenterade inför året var välfyllt.
Det dröjde dock inte länge innan det blev alltför uppenbart att det som då fortfarande klassificerades som en
epidemi skulle få långtgående konsekvenser också för
Europa. EU:s institutioner ställde om sitt arbetssätt, men
framförallt så lades mycket tid och energi på att stötta
länderna i deras kamp mot pandemin och dess socioekonomiska effekter. I och med EU:s mycket begränsade
mandat på hälso- och sjukvårdsområdet blev EU:s roll
främst att försöka få länderna att samarbeta, revidera
EU-lagstiftning för att underlätta medlemsländernas
hantering av pandemin och erbjuda finansiellt stöd. Det
visade sig dock vara lättare sagt än gjort. Resultatet blev
ett fragmenterat samarbete under pandemins första fas.
EU-samarbetets hörnsten sägs ofta vara det fria
flödet av människor, kapital, varor och tjänster över
landsgränser. Samtliga av dessa funktioner avstannade
dessvärre tvärt på bara några veckor till följd av smittspridningen. Efter en tid av svårigheter för medborgare
att ta sig hem från utlandsvistelser och milslånga köer
för lastbilar med ofta nödvändiga varor såsom livsmedel
och skyddsutrustning, blev det tydligt för medlemsländerna att samverkan låg i deras egenintresse. I den här
utvecklingen var EU en nyckelaktör. Trots detta har EU
till viss del framstått som tandlöst, vilket föranlett en
diskussion om vilket mandat EU behöver för att hantera
liknande situationer på ett bättre sätt i framtiden.
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Även de långtgående ekonomiska konsekvenserna
av pandemin har lett till förändringar. EU-kommissionen har nu fått i uppdrag att för första gången låna
upp medel från den finansiella marknaden för samtliga
länders räkning. Även om detta presenteras som en engångsföreteelse så ska dess betydelse inte underskattas.
Läs mer om EU:s återhämtningsfond nedan.

Dessa pelare lanserades inför EU-kommissionens tillträde i slutet av 2019 och var en förutsättning för att
Europaparlamentet, som efter valet fått en starkare grön
och liberal prägel, skulle godkänna en kommissionsordförande från ett konservativt parti. Denna dubbla omställning genomsyrar både EU-kommissionens nya arbetsprogram och EU:s finansiering för de kommande åren.

Pandemins påverkan långsiktigt
Utöver en diskussion om EU:s mandat på hälso- och
sjukvårdsområdet och de ekonomiska frågeställningarna
har pandemin också lett till en diskussion om mer övergripande frågor. Dessa frågor kommer att diskuteras
inom ramen för konferensen om Europas framtid, som
syftar till att vara ett forum för diskussion om vilket EU vi
vill ha i framtiden. Detaljerna kring konferensen vad gäller innehåll och förväntat resultat är fortfarande oklara.
Deltagare kan vara representanter för Europas invånare,
nationella regeringar, den idéburna sektorn etcetera.
Pandemin har även synliggjort vissa utmaningar med
den globaliserade världen som vi lever i, där en stor del
av produktionen av produkter och tjänster som Europa
är beroende av sker utanför den europeiska geografin.
Ett koncept som lanserades under förra året var strategisk självständighet. Det innebär att Europa enligt
vissa bör vara självförsörjande inom strategiskt viktiga
områden. Det handlar bland annat om försvar, läkemedelsproduktion och produktion av medicintekniska
produkter. Tanken är dock inte okontroversiell, då flera
länder, inklusive Sverige, ser detta som ett hot mot den
fria handeln.
Pandemin har inneburit att en del av de fokusområden som tidigare presenterats som strategiskt viktiga
befästs ytterligare. EU:s gröna giv, som presenterades i
december 2019, har fått en framträdande roll och lyfts
fram som EU:s nya tillväxtstrategi. Den gröna omställningen som strategin syftar till att uppnå är tillsammans
med den digitala omställningen det som EU-institutionerna refererar till som ”Twin Pillars of Transition”.

Långtidsbudgeten och återhämtningsfonden
EU-kommissionen lade redan under 2018 fram sitt
förslag till EU:s kommande långtidsbudget för perioden 2021-2027. EU:s medlemsländer hade redan
börjat förhandla om budgeten när pandemin slog till.
Konsekvenserna av pandemin, inte minst de ekonomiska, gjorde att spelplanen ritades om till den grad
att förslaget nu var inaktuellt. EU-kommissionen lade
därför fram ett nytt budgetförslag i maj 2020. Utöver ett fortsatt fokus på områden såsom forskning,
innovation samt en grön och digital omställning så
föreslog EU-kommissionen mer samarbete och en
kraftigt utökad budget för insatser på hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver ett nytt budgetförslag föreslog
EU-kommissionen en återhämtningsfond på totalt 750
miljarder euro för att stötta ländernas återhämtning
efter pandemin. Majoriteten av medlen skulle enligt förslaget betalas ut till länderna som bidrag och en mindre
del som lån.
Finansieringen från långtidsbudgeten och återhämtningsfonden är redskap för genomförandet av den gröna
och digitala omställningen. Minst 20 procent av medlen
ska gå till digital omställning och 37 procent ska gå till
grön omställning. Detta fokus på omställning genomsyrar alla EU:s program och fonder, vilket svensk nationell nivå ställer sig positiv till.
Förhandlingarna om långtidsbudgeten och återhämtningsfonden blev mycket tuffa och det var först i juli som
EU-ländernas stats- och regeringschefer kom överens.
Vissa förändringar gjordes jämfört med EU-kommissionens förslag men kärnan var densamma. Fokus för
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svensk del var att hålla ned medlemsavgiften i möjligaste mån och även behålla den rabatt på EU-avgiften
som Sverige sedan tidigare har haft. Sverige kommer att
betala 0,8 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) i
EU-avgift i den kommande programperioden, vilket är
en av de lägsta andelarna av BNI jämfört med övriga
medlemsländer.
Efter överenskommelsen skulle förslaget godkännas
av Europaparlamentet. En överenskommelse mellan
institutionerna nåddes först i mitten av november. De
största förändringarna innebar en utökning av EU:s
långtidsbudget från 1074 miljarder euro till 1089 miljarder euro. De extra medlen ska främst komma från intäkter kopplat till konkurrensrättsliga böter för företag. De
kommer främst att användas som tillskott till programmen för forskning och innovation, hälso- och sjukvård
samt utbildning.
Rättsstatsmekanismen, en mekanism som knyter
utbetalning av EU-medel till medlemsländernas efterlevnad av rättsstatsprinciper såsom ett självständigt
rättsväsende, är den fråga som tagit mest tid och energi
i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet.
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Mekanismen ska gälla medel både från EU:s långtidsbudget och från återhämtningsfonden.
Återhämtningsfonden kommer att betalas ut till länderna främst genom ett nytt finansieringsinstrument
som kallas faciliteten för återhämtning och resiliens
(RRF). Från fonden kommer varje land ha en viss summa
pengar att fördela för insatser i sitt land. För att få ta
del av dessa medel krävs det att länderna presenterar en
så kallad nationell återhämtningsplan där det ska redovisas hur medlen ska användas. Dessa planer ska sedan
godkännas av både EU-kommissionen och en majoritet
av EU-ländernas regeringar för att medlen därefter ska
kunna betalas ut. I Sveriges fall handlar det om cirka
40 miljarder kronor. Utöver medel via RRF kommer
återhämtningsfonden att innebära ett extra tillskott till
vissa av EU:s program, som EU:s ramprogram för forskning och innovation
Återhämtningsfonden ska finansieras genom att
EU-kommissionen lånar upp medlen från marknaden.
De ska sedan betalas tillbaka under perioden 2028-2058.
Återbetalningen förväntas finansieras genom en utökning av EU:s egna resurser via olika avgifter och

skatter. EU-kommissionen kommer exempelvis i juni
i år att lägga förslag om gränsjusteringsåtgärder för
koldioxidutsläpp, en digitalskatt samt en revidering av
systemet för utsläppsrätter. Innan juni 2024 planerar
EU-kommissionen att presentera en plan för nya egna
resurser som kan komma att inkludera en skatt på finansiella transaktioner och en ny gemensam skattebas för
företag. Den svenska nationella positionen är att man
är negativt inställd till att lämna över beskattningsrätt,
även en begränsad sådan, till EU.
Innan EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond
kan träda i kraft och medel börja betalas ut, behövs ett
godkännande från Europaparlamentet i sin helhet samt
att Europeiska rådet enhälligt röstar igenom de båda
delarna. Rådet måste dessutom enhälligt rösta för beslutet om egna resurser, vilket de nationella parlamenten
sedan måste godkänna för att EU-kommissionen ska
kunna börja låna upp pengarna för återhämtningsfonden. Efter en kortare tids blockering av processen av två
länder, med hänvisning till implementeringen av rättsstatsmekanismen, så ser det ut som att budgeten och återhämtningsfonden är på plats direkt vid 2021 års början.
EU:s gröna giv
Den gröna given är EU:s nya tillväxtstrategi. Strategin
syftar till att ställa om EU till ett rättvist och välmående
samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi 2050, utan nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen.
Den gröna given är således en betydligt mer övergripande strategi än andra styrdokument på EUnivå. Den ersätter den tidigare övergripande Europa 2020-strategin, som visserligen hade ett hållbarhetsfokus, men långt ifrån samma ambitionsnivå. När
EU-kommissionen presenterade tillväxtstrategin refererades den till som EU:s man on the moon-moment, en
analogi lånad från rymdkapplöpningen under det kalla
kriget. Med detta ville EU-kommissionen illustrera att

den gröna given inleder en kraftsamling likt den man då
gjorde för att sätta en människa på månen, med skillnaden att man i detta fall vill ställa om EU till planetens
första klimatneutrala världsdel till 2050. Mer information om EU:s gröna giv finns under avsnittet ”Miljö, energi och klimat”.
Digital omställning
I diskussionerna om den dubbla omställningen är det
stort fokus på den gröna pelaren. EU:s institutioner poängterar dock tydligt att den andra pelaren, den digitala
omställningen, är av stor vikt. Som nämnts tidigare genomsyrar digitalisering långtidsbudgeten och återhämtningsfonden i stort. Ett exempel är det nya programmet
Digitala Europa, som specifikt riktar in sig på att finansiera insatser på det digitala området.
Att den digitala omställningen är prioriterad märks
inte enbart i budgetsammanhang utan även inom
det rättsliga området. I början av 2020 presenterade
EU-kommissionen en ny strategi för hur EU kan forma
digitaliseringen i Europa. Inom ramen för strategin har
EU-kommissionen pekat ut tre olika områden för insatser:
1. Människan i centrum för den teknologiska utvecklingen med fokus på att skydda invånarna från
cyberhot, höja personers digitala kunskaper och se
till så artificiell intelligens utvecklas på ett sätt som
respekterar den personliga integriteten.
2. En rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi där insatser kommer att inkludera ett förslag
på en dataakt, stöttning av små- och medelstora företag i sin utveckling på området samt se över och
eventuellt revidera EU-lagstiftning så den passar ett
digitalt samhälle.
3. Ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle.
Insatser inom detta område kommer att fokusera på
användning av digitala verktyg för att hjälpa EU att
nå målet om en koldioxidneutral union 2050, skapande av ett europeiskt dataområde för hälsa och
förhindrande av att desinformation sprids online.
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Inom ramen för ovan nämnda strategi presenterade
EU-kommissionen i februari 2020 en EU-strategi för
data. Visionen är att etablera ett gemensamt europeiskt
datautrymme. EU-kommissionen ser en stor outnyttjad
möjlighet i att använda data för att företag och det offentliga ska kunna fatta bättre beslut. Förhoppningen är
att gemensamma EU-regler ska se till att data kan flöda mellan EU:s länder och olika sektorer samtidigt som
regler och värden exempelvis gällande skydd av personuppgifter säkerställs. De insatser som EU-kommissionen ser framför sig på området rör tillgång till, och
användning av, data, investeringar i kapacitet och infrastruktur samt interoperabilitet, kompetenshöjande insatser och gemensamma europeiska dataområden inom
strategiska sektorer. Inom ramen för strategin kommer
EU-kommissionen under året att presentera flera förslag till lagstiftning på området. Exempel på dessa finns
under avsnittet ”Hälso- och sjukvård”.
Pandemins konsekvenser för hälso- och
sjukvårdsområdet
Hälso- och sjukvårdsområdet har blivit en het fråga till
följd av pandemins enorma påverkan på EU:s arbete.
I och med att hälso- och sjukvård är nationell kompetens
innebär det att EU har ett begränsat handlingsutrymme
på området. Det finns alltså i nuläget inget stöd i EU:s fördrag för EU-kommissionen att tvinga länderna att samarbeta. Vid undersökningar bland EU:s invånare rapporteras en högre förväntan på vad EU kan och bör göra i
en sådan situation som nu har uppstått. En diskussion
har därför påbörjats om ett eventuellt utökat mandat för
EU inom hälso- och sjukvårdsområdet och hur detta bör
utformas. Företrädare både för EU-kommissionen och
Europaparlamentet liksom flera länders stats- och regeringschefer har välkomnat denna diskussion. Enligt vissa
kan denna förändring ske utan att omförhandla EU:s
fördrag medan andra menar att en fördragsändring är
nödvändig. Denna fråga kommer att diskuteras mycket
under 2021, inte minst inom ramen för konferensen om
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Europas framtid. Mer information om specifika förslag
kommer i avsnittet ”Hälso- och sjukvård”.
Utrikespolitiska frågor
Flera utrikespolitiska frågor följer med in i detta år. Den
fråga som tagit mest tid för EU-administrationen är förhandlingarna om ett handelsavtal med Storbritannien.
Landet lämnade unionen sista januari 2020 och befann
sig i en övergångsperiod resterande delen av året. Den
31 december 2020 tog denna övergångsperiod slut och
landet ses som ett tredje land i förhållande till EU.
I skrivande stund finns det fortfarande inte något avtal på plats. De frågor som varit svårast att enas kring
för parterna relaterar till fiske och det som handlar om
en jämn spelplan mellan områdena. Det innebär, enkelt
förklarat, att företag inte ska få fördelar av att vara på
den ena eller andra sidan av Engelska kanalen. Brexitfrågan kommer, även om ett avtal fanns på plats
1 januari 2021, fortsatt att vara aktuell i framtiden. Inte
minst för ett land som Sverige som har mycket handel
med Storbritannien.
Andra frågor som vi tar med oss från föregående år
handlar om Belarus och sanktioner mot landet och dess
ledare. Det kontroversiella val som ägde rum under hösten 2020 präglades av oegentligheter och erkändes inte
av EU och dess medlemsländer. Vidare finns det även en
pågående dispyt med Turkiet som genomför borrningar
i Medelhavet inom Cypern och Greklands ekonomiska
zoner. I och med EU:s komplicerade relation med Turkiet, bland annat det migrationsavtal som finns mellan
parterna, har reaktionen varit något avvaktande från
EU:s sida.
Avslutningsvis är relationen med Kina en utrikespolitisk fråga som förväntas bli stor under 2021. Som
tidigare nämnts är Europas självständighet och självförsörjande inom vissa strategiska områden en stor fråga
efter pandemins intåg. Detta kopplar an till relationen
mellan EU och Kina, vars export till och investeringar
i EU ökar.

3 Aktuellt i EU 2021
3.1 EU-kommissionens arbetsprogram
Varje år antar EU-kommissionen ett arbetsprogram
som beskriver prioriteringarna för det kommande året.
Syftet med årets arbetsprogram är att göra Europa mer
hälsosamt, rättvisare och mer välmående samtidigt som
det ska bidra till en snabbare omställning för en grönare
ekonomi som passar den digitala eran. Insatserna som
kommer att genomföras under året har delats in under
sex övergripande ambitioner:
1. Den gröna given.
2. Ett Europa som är redo för den digitala eran.
3. En ekonomi som sätter människan i centrum.
4. Europa som en starkare aktör globalt.
5. Främjande av den europeiska livsstilen.
6. Främjande av den europeiska demokratin.

Årets arbetsprogram har titeln ”Ett livskraftigt EU i en
känslig omvärld” och är nära kopplat till den europeiska
återhämtningsplanen, EU:s nya långtidsbudget och återhämtningsfonden. Arbetsprogrammet är ett bra underlag för påverkansarbete inom de områden som är av betydelse för Östergötland.
I lagstiftningsprocessen efterfrågas ofta inspel från
olika aktörer genom så kallade samråd. Region Östergötlands EU-kontor följer detta och kommunicerar kontinuerligt om aktuella samråd och konsultationer.
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3.2 Socialpolitik, utbildning och
sysselsättning

nom sin demokratiska status av stor vikt för att implementera EU:s strategi för jämställdhet.

Inom detta område ligger huvudansvaret hos respektive medlemsland, vilket innebär att EU-kommissionen
enligt EU-fördraget inte besitter befogenheter att föreslå bindande lagstiftning inom dessa politikområden.
EU-initiativen handlar främst om utbyte av kunskap,
rekommendationer och finansiering av projekt.

Ny handlingsplan mot rasism 2020-2025
Inom EU är det olagligt att diskriminera människor på
grund av en persons ras eller etniska bakgrund. Under
höstens tal om unionens tillstånd tog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen upp en ny handlingsplan mot rasism, med syftet att öka insatserna för
ett effektivare arbete mot rasism. Handlingsplanen omfattar bland annat åtgärder för icke-diskriminering genom att effektivisera tillämpningen av EU-rätten genom
att se över om medlemsländerna följer den EU-lagstiftning som finns på området. EU-kommissionen kommer
under året att tillsätta en EU-samordnare för antirasism
för att stärka de politiska handlingarna mot rasism, se
över tillämpningen av likabehandlingsdirektivet från
2000, samt följa upp arbetet med en eventuell lagstiftning i slutet av året. Medlemsländerna uppmanas även
att anta nationella handlingsplaner mot rasism innan
årsskiftet 2021/2022. EU-kommissionen planerar att ta
fram principer som medlemsländerna kan utgå ifrån för
att göra de nationella handlingsplanerna mer praktiska
och applicerbara.

EU:s sociala dimension
Europa 2020-strategin som var EU:s ramverk för sysselsättning och tillväxt avslutades förra året. Under
2021 vill EU-kommissionen stärka den europeiska
planeringsterminen genom att koppla samman den
med pelaren för sociala rättigheter, Agenda 2030 samt
EU:s klimatmål 2050. EU-kommissionen har en stark
ambition med den sociala dimensionen av EU och planerar bland annat att lägga fram en handlingsplan för
genomförandet av den sociala pelaren. Handlingsplanen kommer bland annat att innehålla ett förslag till
europeiskt ramverk för minimilön. Övriga initiativ är
ny lagstiftning mot diskriminering och framtagandet av
en ny europeisk jämställdhetsstrategi. Inom det arbete
som EU planerar att utföra på det sociala området finns
nära kopplingar till regioner och kommuner som stora
arbetsgivare och beställare/utförare av välfärdstjänster.
EU:s jämställdhetsstrategi 2020-2025
Strategins syfte är att uppnå ett jämställt Europa och
fastställer EU-kommissionens viktigaste åtgärder; att
stoppa könsrelaterat våld och utmana könsstereotyper, minska könsskillnader på arbetsmarknaden, uppnå jämställt deltagande i ekonomin, åtgärda löne- och
pensionsgapet mellan könen, minska könsskillnaderna
inom omsorgen samt uppnå jämställdhet i beslutsfattande och politiken. Genom att anta en strategi för jämställdhet vill EU-kommissionen höja jämställdhetens
plats på dagordningen. Kommuner och regioner är ge10

EU:s strategi för personer med
funktionsvariation 2021-2030
EU:s strategi för personer med funktionsvariation var
aktuell under 2010-2020. EU-kommissionen förbereder
nu arbetet med en ny strategi genom bland annat öppna
konsultationer i form av samråd med medborgare och
intressenter. I början av året kommer EU-kommissionen
att presentera förslag om en ny strategi där ambitionen
är att utforma en mer allomfattande strategi för att garantera ett fullgott skydd för personer med funktionsvariation. Strategin ska säkerställa att personer med
funktionsvariation har samma villkor att uppleva full
social och ekonomisk integration i samhället, fritt från
diskriminering. Detta ska realiseras genom att bygga

vidare på strategin 2010-2020 samtidigt som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation inkluderas.
Erasmusprogrammet 2021-2027
Erasmusprogrammet omfattar alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorn. Programmet
blir fortsatt uppdelat i tre områden; mobilitet, samarbetsprojekt och stöd för policyförändring. Stort fokus
kommer ligga på inkludering av nya målgrupper och
möjlighet även för små organisationer att delta. Erasmusprogrammet ska bidra till Agenda 2030 med fokus
på att främja livslångt lärande och att säkerställa en
jämlik och inkluderade utbildning av god kvalitet. Programmets nya budget ser ut att bli dubbelt så stor jämfört mot programperioden 2014-2020.
Programmet för medborgare, jämlikhet,
rättigheter och värden
Detta är ett helt nytt program som baseras på de nuvarande programmen Rättigheter, jämlikhet och medborgare, Ett Europa för medborgarna och Daphne. Syftet med det nya programmet är att skydda och främja de
grundläggande värdena i EU-fördraget genom att stödja
civilsamhällets organisationer, bevara ett öppet och demokratiskt samhälle och främja delaktighet.
Nätverk och kontaktuppgifter
Region Östergötland är en aktiv medlem i nätverket European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) som arbetar för den sociala ekonomin på
regional och lokal nivå. Region Östergötland har även en
styrelseplats i REVES. Vid intresse att ta del av mer information inom detta område, vänligen kontakta informationsansvarig, enheten för internationell samverkan
Region Östergötlands EU-kontor,
brussels@regionostergotland.se
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3.3 Miljö, energi & klimat
Inom dessa områden råder delad befogenhet mellan
EU och medlemsländerna. Det innebär att EU-initiativ
ibland är lagstiftning och ibland handlar om frivilliga
åtaganden, finansieringsprogram och kunskapsutbyten.
Den gröna given
EU:s nya tillväxtstrategi, den gröna given, syftar till att
ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle
med en modern, klimatneutral och konkurrenskraftig
12

ekonomi 2050. Strategin ska omsätta klimatneutralitetsmålet i lag. Den föreslagna europeiska klimatlagen
är en förordning som slår fast kärnan i den gröna given
vilken är att EU ska vara netto-klimatneutralt år 2050,
att EU-kommissionen ska komplettera med delmål,
samt att arbetet ska uppföljas och utvärderas löpande.
Arbetet mot klimatneutralitetsmålet ska utföras i en så
kallad ’’anda av solidaritet’’. I den andan inrättas även
en fond för rättvis omställning (JTF) som ger särskilt
stöd till de länder och regioner som måste göra större
och mer kostsamma förändringar. EU har en begränsad

makt med få sanktioner att ta till för att tvinga medlemsländerna att agera på ett visst sätt, vilket innebär att det
är moroten snarare än piskan som kan användas. Gröna
given innefattar visserligen ändringar av lagstiftning,
men dess största kraft ligger i omdirigeringen av EU:s
investeringar inom samtliga politikområden. Exempelvis har EU-kommissionen föreslagit att 30 procent av
EU:s jordbruksstöd bör gå till insatser som tar upp specifika miljö- och klimatrelaterade mål. Likt Agenda 2030
ska den gröna given även ta hänsyn till att omställningen
ska vara rättvis och hållbar ur ett ekonomiskt och socialt
perspektiv, både inom och mellan EU:s medlemsländer.
De flesta av EU-kommissionens nya strategier tar sin
utgångspunkt i den gröna givens ambitioner, och en hel
del initiativ har redan inletts som kan komma att få stor
påverkan på regional och lokal nivå. Några exempel är
EU:s industristrategi, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, EU:s jordbruks- och livsmedelsstrategi
’’från jord till bord’’, samt strategin för energisystem och
vätgas. Även 2021 ser ut att bli ett händelserikt år för
EU:s miljöpolitik. EU-kommissionen kommer att lägga fram lagstiftningspaketet ”Fit for 55”, som består av
både nya och revideringar av gamla lagstiftningsakter,
för att minska utsläppen med minst 55 procent fram till
2030. Detta kommer att täcka omfattande politikområden och beröra både regional och lokal nivå, allt från förnybar energi till principen om ’’energieffektivitet först’’,
byggnaders energiprestanda, markanvändning, energibeskattning, och handel med utsläppsrätter.
Revidering av statsstödsregler
De nuvarande riktlinjerna för statsstöd gäller till och
med den 31 december 2020 men kommer att förlängas till och med den 31 december 2021. Den mycket omfattande revideringen, eller ’’fitness check’’, som
EU-kommissionen genomfört har visat att de nuvarande
reglerna har fungerat men att de bör uppdateras för att
återspegla den tekniska utvecklingen, likväl som marknadsutvecklingen. Med utgångspunkt i den gröna given

har EU-kommissionen åtagit sig att fortsätta revideringsarbetet med statsstödsreglerna under 2021 för att
stödja en kostnadseffektiv övergång till klimatneutralitet år 2050. Syftet med omtaget är att skapa en förenklad
ram som underlättar för en modern, koldioxidsnål och
cirkulär ekonomi, samtidigt som konkurrenssnedvridningar undviks. EU-kommissionen har meddelat att de
aktuella statsstödsreglerna förhoppningsvis kommer att
ändras och antas under det fjärde kvartalet 2021. Region Östergötland bedriver ett aktivt påverkansarbete för
att EU-lagstiftningen ska tillåta att grödobaserade drivmedel i Sverige fortsatt kan ha en rimlig konkurrenskraft gentemot fossila drivmedel.
Nätverk och kontaktuppgifter
När det gäller applikation av ny teknik inom lantbrukssektorn som ska bidra till att lantbruket blir ännu bättre
ur miljö- och klimathänsyn är Östergötland en ledande
region i Sverige och Europa. EU-kontoret marknadsför
Östergötland gentemot europeiska samarbetspartner
och finansiärer, och en viktig funktion är att verka för att
de lösningar som kommer till stånd i Östergötland också
får testas i andra delar av Europa. För att lyckas med
detta arbete använder sig EU-kontoret av nätverken
European Regions for Innovation in Agriculture, Food
and Forestry (ERIAFF), European Regions Research
and Innovation Network (ERRIN), och de tematiska
plattformar som EU-kommissionen etablerat inom området smart specialisering. Vreta Kluster, Visual Sweden
i Norrköping, Cleantech och Linköpings universitet
är några av EU-kontorets dialogpartner i detta arbete.
Vid intresse av att ta del av mer information inom detta
område, vänligen kontakta Ludvig Olanders, strateg
EU-frågor, enheten för internationell samverkan/
Region Östergötlands EU-kontor,
ludvig.olanders@regionostergotland.se
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3.4 Transport och smarta städer
Transportområdet är ett politikområde där EU och
medlemsländerna har delat ansvar och delade befogenheter. EU-kommissionen arbetar därför för att samordna unionens infrastrukturinvesteringar både inom och
mellan medlemsländer för att bidra med finansiering
samt skapa konsensus för vilka transportstråk och infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras. Detta sker
genom flera olika program och nätverk som inriktar sig
på olika delar av transportområdet.
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Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)
Fonden för ett sammanlänkat Europa, eller Connecting Europe Facility (CEF), är EU:s främsta finansieringsinstrument för genomförandet av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Syftet med CEF är
att minska transportsektorns miljöpåverkan, förbättra
rörligheten mellan medlemsländerna samt utveckla nya
innovativa lösningar för att möta framtidens transportutmaningar. I förhållande till förra programperioden
2014-2020, förväntas budgeten att öka under den nya
programperioden 2021-2027. CEF kommer fortsättningsvis att omfatta det europeiska transportnätet och

samtidigt fungera som en del av EU:s klimatarbete och
sammanhållningspolitik. Fondens digitala del (CEF
Digital) omfattar digitala infrastruktursatsningar som
bredband. CEF kommer även inom den kommande programperioden 2021-2027 att utgöra finansieringsverktyget för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
Europas transportkorridorer (TEN-T)
TEN-T-nätverket består av två delar: ett övergripande
nät som ska säkerställa anslutbarhet för alla regioner i
EU, och ett stomnät som består av de delar av det övergripande nätet som är av störst strategisk betydelse för
EU. Transportkorridorerna inom stomnätet är nio och
syftet med dem är att etablera en samsyn kring vilka
transportrutter, ”korridorer”, som är de viktigaste för
att förflytta människor, information och gods över
Europa. En av dessa korridorer, Scandinavian-Mediterranean Corridor, som går från Malta upp genom Europa
till Finland, passerar genom Östergötland. De väg- och
järnvägssträckor som identifierats som en del av huvudkorridoren utgörs av hela E4:ans vägsträcka genom
Östergötland, järnvägssträckan genom Mjölby som
förgrenar sig både genom Hallsberg och genom Linköping mot Stockholm, samt Norrköpings hamn som
identifierats som en sekundär ansluningpunkt. TEN-Tkorridorernas utformning och den status som olika
sträckor, hamnar och flygplatser tilldelas i nätverket,
påverkar möjligheterna till att ansöka om EU-medel
inom CEF. Just nu pågår en process för att revidera
TEN-T-nätverkets riktlinjer och under 2021 förväntas
EU-kommissionen presentera ett slutgiltigt förslag på en
ny förordning.
EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet
Under slutskedet av 2020 presenterade EU-kommissionen sin strategi för hållbar och smart mobilitet. Den
nya mobilitetsstrategin innehåller en handlingsplan med
ett flertal initiativ som har till syfte att vägleda EU:s omvandling av transportsektorn de kommande åren. Mobi-

litetsstrategin innebär både den gröna omställningen
för ett rent och hållbart resande, men även den digitala
omställningen som medel för att driva modernisering
av transportsektorn för ett effektivare transportsystem.
Strategin tar hänsyn till EU:s tillväxtstrategi, den gröna
given, vars ambition är att göra unionen klimatneutral 2050. Av den anledningen är mobilitetsstrategins övergripande mål att minska växthusgasutsläppen
från transporter med 90 procent till år 2050. Minskningen av utsläpp står i centrum men strategin innebär även att skapa hållbara arbetsförhållanden, minska
olyckor i trafiken samt buller från trafiken. För att uppnå
denna förändring vill EU-kommissionen göra hållbara
transportmedel mer tillgängliga i ett multimodalt transportsystem (byten mellan olika transportslag), samt
tillsätta de rätta åtgärderna för att kunna driva denna
15

omvandling. Ambitionen är att minst 30 miljoner nollutsläppsbilar och 80 000 nollutsläppslastbilar skall vara
i drift senast år 2030, samt att nästan alla bilar, skåpbilar, bussar och tunga fordon ska vara utsläppsfria
senast år 2050. Slutligen vill EU-kommissionen snabbt
inrätta principen ”förorenaren betalar”, vilket innebär
att de som släpper ut mest ska bekosta de skador som de
orsakar på miljön.
Smarta städer
Städer är en viktig komponent för att ställa om till ett
hållbart och klimatneutralt samhälle. Idag står städer
för cirka 70 procent av den totala energiförbrukningen
och för cirka 75 procent av alla växthusgasutsläpp. Det
europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer
och samhällen (EIP-SCC), arbetar för att påskynda den
gröna omställningen av Europas städer. Det ska göras
genom att hitta innovativa lösningar på olika samhällsproblem kopplat till smarta städer genom samarbete
mellan olika aktörer (industri, städer och medborgare)
samt mellan olika geografiska områden.
Under hösten 2020 presenterade EU-kommissionen
en strategi för en renoveringsvåg i Europa. Syftet med
strategin är att energieffektivisera cirka 35 miljoner
byggnader och minska växtgasutsläpp som beror på
användningen av gammal teknik för att värma upp och
kyla ned bostäder. Renoveringsvågen är dessutom tänkt
att skapa jobbtillfällen som ska bidra till den gröna ekonomiska återhämtningen efter pandemin, samtidigt
som hållbarhetsarbetet i byggsektorn och användandet av hållbara material främjas. Under 2021 kommer
EU-kommissionen att se över både direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet. Ändringsförslagen väntas omfatta en utökad skyldighet att ha energiprestandacertifikat och ett successivt
införande av minimiprestandainformationer för existerande byggnader.
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Nätverk och kontaktuppgifter
Region Östergötland är medlem i det europeiska nätverket Assembly of European Regions (AER). Nätverket är en interregional samarbetsorganisation och politiskt forum för medlemsregioner från olika länder i
Europa. Inom AER är Region Östergötland ordförande
för en arbetsgrupp med fokus på transport. Region
Östergötland deltar även i en arbetsgrupp inom European Innovation Partnership (EIP) med fokus på New
Mobility Services (NMS), som fokuserar på smarta mobilitetslösningar i städer och samhällen. Vid intresse
att ta del av mer information inom detta område, vänligen kontakta informationsansvarig, enheten för internationell samverkan/Region Östergötlands EU-kontor,
brussels@regionostergotland.se.

3.5 Forskning och innovation
Detta område kommer under året och programperioden att ha en fortsatt framskjuten roll. Det märks inte
minst på finansieringsområdet där EU:s nya forskning
och innovationsprogram Horisont Europa kommer att
ha en budget på totalt cirka 85 miljarder euro att fördela
de kommande sju åren. Det innebär en ökning jämfört
med föregående programperiod.
Programmet kommer att vara uppbyggt på ett nytt
sätt utifrån tre pelare.
I det nya programmet lanserades ett nytt angreppssätt
för att tackla de stora samhällsutmaningarna för vår tid.
Angreppssättet kallas för ’’utmaningsdrivet’’ vilket innebär att aktörer från olika branscher, sektorer och discipliner samlas kring ett ambitiöst och mätbart mål som

Pelare 2
Pelare
2
Globala utmaningar och

Pelare 1

Kluster

Europeiska forskningsrådet

Forskningsinfrastrukturer

Pelare 3

Innovativa Europa

Globala utmaningar och
europeisk industriell
europeisk industriell
konkurrenskraft
konkurrenskraft

Vetenskaplig
spetskompetens

Marie Skłodowska-Curieåtgärder

ska uppnås inom en viss tidsperiod. Målet för en särskild
utmaning ska ha en märkbar effekt på samhället och politiken och även vara relevant för en stor del av befolkningen.
För Horisont Europa har fem utmaningsområden
beslutats:
• Anpassning till klimatförändringarna och
samhällelig transformation
• Cancer
• Friska hav, kuster och inlandsvatten
• Klimatneutrala och smarta städer
• Markhälsa och livsmedel
En annan nyhet för programperioden är så kallade ”partnerskapsprogram” inom vilka EU-kommissionen samlar det offentliga och privata för att hantera några av
de största utmaningarna som Europa står inför genom

· Hälsa
· Kultur, kreativitet och
inkluderande samhällen
· Civil säkerhet för samhället
· Digitala frågor, industri och
rymden
· Klimat, energi och mobilitet
· Livsmedel, bioekonomi,
naturresurser, jordbruk och miljö

Gemensamma forskningscentrum

Europeiska innovationsrådet
Europeiskt
ekosystem för innovation
Europeiska institutet för
innovation
och teknink

Bredda deltagandet och stärka det europeiska forskningsområdet
Bredda deltagandet och sprida spetskompetens

Reformera och förstärka det europeiska Fol-systemet
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gemensamma forsknings- och innovationsinitiativ. Partnerskap kommer att etableras inom följande områden:
1. Hälsa
2. Digitalisering, industri och rymd
3. Klimat, energi och mobilitet
4. Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och
miljö
5. En kombination av några av ovanstående fyra teman
Nätverk och kontaktuppgifter
Inom detta område arbetar Region Östergötland främst
genom ett informellt nätverk för stads- och regionkontor
i Bryssel samt det Brysselbaserade forskningsnätverket
European Regions Research and Innovation Network
(ERRIN). Vid intresse av att ta del av mer information inom detta område, vänligen kontakta Isabelle
Johansson, tillförordad kontorsansvarig, enheten för
internationell samverkan/Region Östergötlands EUkontor, isabelle.johansson@regionostergotland.se.

18

3.6 Migration och integration
Migration
Migration- och asylpolitiken är ett komplext politikområde inom EU som under våren 2020 sattes i vänteläge
på grund av den rådande pandemin. Förhandlingar om
ändringar i EU:s migrationspolitik inleddes i och med
flyktingkrisen 2015 och övergavs tre år senare när medlemsländerna inte kunde enas om en gemensam strategi.
Under hösten 2020 kunde den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson, som leder arbetet med migrationspolitiken, presentera ett förslag på en ny europeisk migrations- och asylpakt. Migrations- och asylpakten täcker
områdena migration, asyl, integration, gränshantering
och samarbete med länder utanför EU. Den nya pakten
innehåller förslag om en ny asyl- och migrationshanteringsförordning som ersätter Dublinförordningen, vilket
innebär att flyktingar inte längre är skyldiga att söka asyl
i det första EU-land de anländer till. Vidare innehåller
den nya pakten förslag om ett gemensamt EU-system för
återvändande, obligatorisk screening och en obligatorisk
solidaritetsmekanism (länder som inte vill ta emot flyktingar kan bistå mottagarländerna med andra typer av
stöd). Dessutom omfattar pakten en stärkt roll för den
europeiska gräns- och kustbevakningen, satsningar på
förbättrad gränsförvaltning samt en kommande handlingsplan för integration och inkludering.
Förslaget är ännu bara i startgroparna och granskas
nu av de beslutsfattande organen Europaparlamentet
och ministerrådet. I juni 2021 förväntas Europaparlamentet och rådet anta förordningen om asyl- och migrationshantering, förordningen om screening samt den
reviderade förordningen om asylförfaranden. I början
av året kommer EU-kommissionen dessutom att lämna
in policydokumentet för den fleråriga strategiska policy,
som anger hur gränsförvaltningen genomförs samt fastställer det gemensamma hanterandet för de viktigaste
brottsliga hoten mot EU. Trots att medlemsländerna ser

ut att vara närmare en gemensam lösning på flyktingfrågan kvarstår en utmaning i att vissa länder inte önskar
se ett delat ansvar i flyktingmottagandet.
Integration
På integrationsområdet är EU:s lagstiftande befogenheter begränsade. Trots det har EU ett mål att utveckla en
gemensam asylpolitik som sätter riktlinjerna för ett enhetligt regelverk som säkerställer en laglig och effektiv
asylprövning samt en rättvis ansvarsfördelning mellan
medlemsländerna. Det nuvarande migrationspaketet
innehåller bland annat en handlingsplan för integration
och inkludering. Handlingsplanen kompletterar nuvarande och kommande EU-strategier för främjande av
jämlikhet och social sammanhållning i syfte att förbättra integreringen av människor med migrant bakgrund.
Som det framgår i migrationspakten är en framgångsrik

strategi för integration och inkludering en viktig komponent för att åstadkomma effektiv migrations- och
asylpolitik. Det är också viktigt för social sammanhållning och för en dynamisk ekonomi. Handlingsplanen
kommer att verkställas i samband med den kommande
handlingsplanen för genomförandet av den europeiska
pelaren för sociala rättigheter och EU:s handlingsplan
mot rasism. Planen omfattar insatser och verktyg på
områden som social delaktighet, sysselsättning, utbildning, hälsa, jämlikhet, kultur och idrott.
Kontaktuppgifter
Vid intresse att ta del av mer information inom detta
område, vänligen kontakta informationsansvarig, enheten för internationell samverkan/Region Östergötlands
EU-kontor, brussels@regionostergotland.se
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3.7 Smart specialisering
Smart specialisering är ett initiativ som lanserats av
EU-kommissionen och som innebär att Europas regioner
identifierar regionala styrkeområden där kunnande inom akademi, näringsliv och stödstrukturer från
offentlig sektor ger förutsättningar för att regionen
ska kunna vara Europaledande. Därefter ska regionen
koncentrera sina satsningar och investeringar till dessa
områden. Bakgrunden till detta initiativ är EU-kommissionens ambition att använda tillgängliga medel i
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) mer
effektivt genom att regionerna koncentrerar sina investeringar till områden där de redan är starka. På så sätt
kan dubbelinvesteringar undvikas och synergier uppnås
genom samverkan. Det bidrar till ökad konkurrenskraft
både för enskilda europeiska regioner och Europa som
helhet. Under den nya programperioden kommer smart
specialisering att fortsatt spela en viktig roll för sammanhållningspolitiken och för ekonomisk omvandling
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på lång sikt. Den har också en stor potential att främja
miljöinnovationsprocesser som svarar på globala miljöutmaningar, i linje med den europeiska gröna given likväl som FN: s mål för hållbar utveckling.
Smart specialisering i Östergötland
Region Östergötland har identifierat följande fem styrkeområden i sin strategi för smart specialisering:
• Effektiv logistik - Till exempel gods, person– och
materialhantering, processer för tjänsteleverans
• Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar - Till exempel biobaserad cirkulär ekonomi,
avfall, energi, hållbar livsmedelsförsörjning
• Smarta, robusta och säkra uppkopplade produkter
och system - Till exempel säkert internet, integrerad kommunicerande elektronik, sensorer, tryckt
elektronik
• Simulering och visualisering - Till exempel åskådliggöra komplexa data, interaktion med virtuella
modeller, interaktiv media, spel

•

Avancerade material - Till exempel beläggningar för
metaller och plaster, nanostrukturerade material
som grafen och biokompatibla material
Inom livsmedelsområdet är ÖMS aktivt i två pilotprojekt
på europeisk nivå. Projektet High tech farming (HTF)
leds av Toscana i Italien. HTF är ett långsiktigt interregionalt samarbete mellan starka jordbruksregioner för
att öka upptagningskapaciteten av ny teknik inom livsmedelssektorn. Visionen är att projektet ska bidra till
ökad livsmedelssäkerhet, spårbarhet, miljömässig hållbarhet och lönsamhet.
I projektet ”Consumer involvement in Agrifood innovation” är Regio Foodvalley (Nederländerna) tillsammans med Region Östergötland projektägare. Partnerskapet handlar om att utbyta mjuka lösningar snarare
än ny teknik. Bland annat sker utbyte kring regionernas stödstruktur för utvecklande av affärsmodeller som
minskar avståndet mellan producent och konsument.
Inom ramen för partnerskapet bedriver Region Östergötland just nu ett förberedande arbete inom två spår
kopplat till undernäring hos utsatta grupper samt internationellt samarbete kring matupplevelsecentrum.
Nätverk och kontaktuppgifter
EU-kontoret deltar aktivt i flertalet av nätverket European
Regions Research and Innovation Networks (ERRIN)
arbetsgrupper, bland annat inom områdena smart
specialisering, transport, energi, miljö och klimat, bioekonomi, avancerade material, informations- och kommunikationsteknik (IKT). Vid intresse av att ta del av
mer information inom detta område, vänligen kontakta
Ludvig Olanders, strateg EU-frågor, enheten för internationell samverkan/Region Östergötlands EU-kontor,
ludvig.olanders@regionostergotland.se

3.8 Kultur
Inom kulturområdet har EU ingen lagstiftande makt.
Syftet med EU:s kulturpolitik är istället att komplettera
medlemsländernas egen kulturpolitik.
EU:s agenda för kultur
2018 antog EU-kommissionen en ny europeisk agenda
för kultur som är en strategisk ram för EU:s insatser
inom kultursektorn. Agendan omfattar tre strategiska
mål med sociala, ekonomiska och externa dimensioner.
Den sociala dimensionen handlar om att genom kultur och kulturell mångfald främja social sammanhållning
och välfärd. Detta ska ske genom att erbjuda tillgång till
ett brett urval av kulturella aktiviteter, uppmuntra till
rörlighet bland yrkesverksamma inom de kulturella och
kreativa sektorerna, samt skydda och främja Europas
kulturarv. Den ekonomiska dimensionen fokuserar på
att stödja kulturbaserad kreativitet inom utbildning och
innovation, tillväxt och sysselsättning. Detta ska bland
annat ske genom att främja konstarter, kultur och kreativt tänkande inom formell och icke-formell utbildning
och yrkesutbildning, skapa gynnsamma ekosystem för
den kulturella och kreativa sektorn samt främja de färdigheter som behövs inklusive färdigheter inom bland
annat digitalisering och entreprenörskap. Den externa
dimensionen handlar om att stärka internationella kulturella förbindelser genom att bland annat uppmuntra
till samarbeten i kulturarvsfrågor.
Under 2019 lanserades EU:s arbetsplan för kultur.
Den omfattar fem prioriteringar: kulturarvets hållbarhet, social sammanhållning och välfärd, ett ekosystem
till stöd för konstnärer, yrkesverksamma i de kulturella
och kreativa sektorerna samt europeiskt innehåll, jämställdhet, och internationella kulturella förbindelser.
Prioriteringarna utmynnar i 17 konkreta åtgärder.
Arbetsplanen implementeras genom den så kallade
OMC-metoden (Open Method of Coordination). Syftet
med den är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet på
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policynivå mellan EU:s medlemsländer och EU-kommissionen. Medlemsstaternas regeringar har till uppgift
att utse tjänstepersoner som medverkar i arbetsgrupper kring en specifik sakfråga, en så kallad OMC-grupp.
På grund av pandemin har vissa OMC-grupper försenats
eller fått förlängt mandat.
Under året kommer det att startas en Knowledge Innovation Centre (KIC) för kreativa näringar som syftar till
att stärka sektorn. Detta ska ske genom att bland annat
erbjuda finansiering som ligger i linje med prioriteringar
inom den europeiska agendan. Det ska också ske via EU:s
program för forskning och innovation och stötta regioner
vars kreativa näringar inte är särskilt utvecklade.
2020 startades en tematisk plattform, inom EU:s
ramverk för smart specialisering, som fokuserar på de
kreativa näringarna. Syftet är att regioner på ett bättre
sätt ska koppla samman smart specialisering och den
kulturella sektorn.

Fotograf: Marcus Järvinen.

Nätverk och kontaktuppgifter
Inom detta område arbetar Region Östergötland främst
genom nätverket Regional Initiative for Culture and
Creativity (RICC) samt European Regions Research
and Innovation Network (ERRIN). Vid intresse av att
ta del av mer information inom detta område, vänligen kontakta Isabelle Johansson, tillförordad kontorsansvarig, enheten för internationell samverkan/
Region Östergötlands EU-kontor,
isabelle.johansson@regionostergotland.se.
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3.9 Hälso- och sjukvård inklusive
folkhälsa

Hälso- och sjukvårdsfrågor är nationell kompetens, vilket innebär att det är medlemsländerna som lagstiftar
på området och EU har därför begränsad kompetens att
agera på detta område. EU arbetar istället aktivt för att
främja erfarenhetsutbyten, finansiera projekt som ger
europeiskt mervärde samt lämna rekommendationer
och information till länderna. Det finns dock viss lagstiftningskompetens för EU på områden som gränsar
till hälso- och sjukvården, exempelvis gällande auktorisering av läkemedel utifrån gemensamma kvalitetskrav
och säkerhetsnormer samt inom folkhälsa.
Pandemin har dock inneburit att en diskussion på-

börjats om vilken typ av mandat EU bör ha på området
i framtiden. EU:s hantering av pandemin har kritiserats från många håll, vilket beror på att EU:s mandat
på hälso-och sjukvårdsområdet är mycket begränsat.
Mandatfrågan kommer att diskuteras inom ramen för
konferensen om Europas framtid. Intresset från medlemsländerna att lämna ifrån sig befogenheter för dessa
frågor är dock mycket lågt.
En europeisk hälsounion
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen
lyfte i sitt tal till unionen behovet av att bygga en europeisk hälsounion. Syftet är att EU och dess medlemsländer ska bli bättre rustade för att förebygga, förbereda inför och hantera hälsohot. I slutet av 2020 lade
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EU-kommissionen fram ett antal lagförslag som ska ses
som ett första steg i uppbyggnaden av denna hälsounion. Dessa förslag kräver ingen ändring i EU:s fördrag.
• Förordning om gränsöverskridande hälsohot
För att skapa ett mer robust samordningsmandat
för EU föreslås att EU ska kunna ta fram planer och
rekommendationer för hälsokriser och pandemiförberedelser för att kunna stötta införandet av nationella planer på området. Framtagandet av dessa
nationella planer ska stöttas av European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC) och planerna
ska kunna stresstestas. Medlemsländerna förväntas också bli bättre på rapportering av indikatorer
kopplade till hälsoläget såsom antal lediga vårdplatser och kapaciteten i intensivvården med mera. EU
föreslås även kunna utropa ett hälsonödläge oberoende av världshälsoorganisationen WHO. Syftet
är att detta skulle initiera utvecklad samordning.
• Ett stärkt mandat för ECDC
För att bättre kunna skydda EU:s invånare och hantera gränsöverskridande hälsohot föreslås ECDC:s
mandat att förstärkas på ett antal områden genom att tillhandahålla icke-bindande rekommendationer, kapacitet att mobilisera och skicka ut medicinska insatsstyrkor, exempelvis en grupp epidemiologer.
• Ett stärkt mandat för European Medicines
Agency (EMA)
För att bättre kunna samordna ett unionsgemensamt svar vid hälsokriser föreslås EMA bland annat
kunna samordna kliniska försök. EMA föreslås också erbjuda vetenskapliga råd angående vilka läkemedel som har bäst potential att behandla, förebygga eller diagnosticera sjukdomar under hälsokriser.
• Etablering av en ny EU-myndighet, Health
Emergency Response Agency (HERA)
I slutet av året kommer ett lagförslag för etableringen av en ny EU-myndighet, HERA, att presenteras
av EU-kommissionen. Syftet med myndigheten, som
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ska komma att likna den amerikanska myndigheten
Biomedical Advanced Research and Development
Authority (BARDA), är att stötta EU:s svar på kommande gränsöverskridande hälsohot genom att se
till så det finns utrustning och vaccin i händelse av ett
hälsonödläge. HERA förväntas vara etablerat 2023.
EU för hälsa
En annan konsekvens av pandemin är att finansieringen för insatser på hälso- och sjukvårdsområdet har ökat
betydligt. I 2018 års förslag på en ny långtidsbudget
skulle finansieringen för hälsa ingå i den europeiska
socialfonden (ESF+) medan den överenskommelse som
nåtts mellan rådet och Europaparlamentet föreslår ett
fristående program, EU för hälsa, med en total budget
på 5.1 miljarder euro för åren 2021-2027. Det motsvarar
en mer än tiofaldig ökning jämfört med den föregående
programperioden. Inom ramen för programmet föreslås
finansiering för insatser inom tre olika områden:
1. Hantera gränsöverskridande hälsohot
2. Säkra tillgång till läkemedel och medicintekniska
produkter
3. Stärka hälso- och sjukvårdssystem
Utöver finansieringen inom detta program kommer det
att finnas finansiering att söka från andra program och
fonder för insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet,
inte minst för forskning och innovation från programmet Horisont Europa. EU kommer fortsättningsvis att
erbjuda finansiering för de europeiska beredskapslager som byggdes upp under förra året med medicinsk
utrustning och ambulerande hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa beredskapslager kommer att finnas i flera
EU-länder, bland annat Sverige.
Digitalisering
Den digitala omställningen inkluderar också hälso- och
sjukvårdssektorn. På detta område kommer det under
året komma flera initiativ från EU. Ett av dessa är etablering av European Health Data Space (EHDS). Syftet

med EHDS är att förbättra möjligheten att överföra
hälsodata mellan medlemsländer men också en förbättrad tillgång till hälsodata. Den ska sedan inte endast
användas för en förbättrad vård utan även för att förbättra forskning på området och för beslutsfattare så de
kan ha bättre underlag och därmed fatta bättre beslut.
EU-kommissionen påbörjade ett förarbete tillsammans
med medlemsländerna i denna fråga under 2020.
Själva EHDS kommer vara uppbyggt kring tre pelare;
1. Robust system för ”data governance” och ett regelverk kring dataöverföring
2. Datakvalitet
3. Robust infrastruktur och interoperabilitet
Lagförslaget för etableringen av EHDS ska presenteras
under det sista kvartalet i år.
Under det tredje kvartalet i år ska EU-kommissionen
dessutom presentera en ny lagstiftning som kallas dataakten. Den ska fungera som ett verktyg för att uppnå de
mål som finns inom ramen för EU-strategin för data.
Syftet med dataakten är att främja datadelning från företag till myndigheter i allmänhetens intresse samt mellan olika företag. EU vill även kartlägga och ta itu med
eventuella ”onödiga” hinder för datadelning samt utvärdera ett regelverk som hanterar immateriella rättigheter.
EU-kontoret kommer att följa dessa frågor under året.

Nätverk och kontaktuppgifter
Inom nätverket European Regions Research and
Innovation Network (ERRIN) deltar Region Östergötland i arbetsgruppen för hälsa. Region Östergötland är också medlem i hälso- och sjukvårdsnätverket
European Regional and Local Health Authorities
(EUREGHA) och innehar också en plats i EUREGHA:s
styrelse. Vid intresse av att ta del av mer information
inom detta område, vänligen kontakta Isabelle Johansson, tillförordad kontorsansvarig, enheten för internationell samverkan/Region Östergötlands EU-kontor,
isabelle.johansson@regionostergotland.se
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4 EU:s beslutsprocess
Nedan följer en förenklad beskrivning av EU:s lagstiftningsprocess och hur regional och lokal nivå kan påverka processen i olika faser.
EU-kommissionen
EU-kommissionen har ensamrätt att lägga fram lagförslag till de lagstiftande församlingarna och är därmed
alltid den aktör som inleder lagstiftningsprocessen. Vid
påverkansarbete är således EU-kommissionen det organ
man oftast inleder sitt arbete mot. EU-kommissionens
huvudsakliga funktion är att tillvarata EU:s allmänna
intresse och söka lösningar och utarbeta förslag som
i första hand ligger i hela unionens intresse. EU-kommissionen är uppdelad i 27 befattningsområden och till
varje område kopplas en kommissionär. Samtliga medlemsländer inom EU är representerade inom EU-kommissionen men deras uppdrag är att representera unionens allmänna intresse. Den svenska kommissionären
Ylva Johansson (S) har ansvaret för inrikesfrågor, det
vill säga migration, asyl och säkerhet.
Europaparlamentet och ministerrådet
Efter att EU-kommissionen tagit fram ett lagförslag går
det vidare i det ordinarie lagstiftningsförfarandet hos
de lagstiftande församlingarna: Europaparlamentet och
Europeiska unionens råd (kallas ofta ministerrådet eller bara rådet). När förslaget lämnar EU-kommissionen
handlar påverkansarbetet om att reagera på förslag till
en lagtext eller annan beslutshandling. Europaparlamentet är en folkvald församling med 705 parlamentsledamöter från alla EU:s medlemsländer som är indelade i europeiska partigrupper. Ledamöterna väljs i
direktval. I rådet samlas ministrar från samtliga medlemsländer. Rådet är den institution där medlemsländernas regeringar förhandlar med varandra och
godkänner ny EU-lagstiftning som föreslagits av
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EU-kommissionen. Vilken minister som deltar i rådet
beror på den aktuella sakfrågan. Samtliga frågor har
dock förberetts och förhandlats av tjänstemän inom
respektive medlemslands Ständiga Representation till
EU, som närmast kan beskrivas som ett regeringskansli
i miniatyr placerat i Bryssel. I och med att rådet består
av representanter från nationella regeringar genomförs
påverkansarbete mot denna instans lättast i Sverige
snarare än i Bryssel. I denna fas av lagstiftningen kan
man försöka påverka lagstiftningen till exempel via Sveriges kommuner och regioner (SKR). För att påverka
Europaparlamentet gäller det först och främst att skapa
personliga kontakter med parlamentsledamöter, som
sitter i det utskott som behandlar frågan. I detta arbete
är svenska parlamentsledamöter ett exempel på en bra
påverkanskanal. I Europaparlamentet finns en ledamot
från Östergötland, Sara Skyttedal (KD).
Europeiska regionkommittén
Regionkommittén (ReK) är en av två formella remissinstanser i EU:s lagstiftningsprocess. Kommitténs
uppdrag är att se till att lokala och regionala intressen
tillgodoses i ny EU-lagstiftning. De lagstiftande EUinstitutionerna måste rådfråga Regionkommittén för
samtliga lagstiftningsförslag som direkt påverkar regional och lokal nivå. Det kan handla om frågor som miljö,
utbildning och sysselsättning. Kommittén kan också
välja att yttra sig på eget initiativ, även när den inte är
tillfrågad. Totalt består Regionkommittén av 350 ledamöter, varav tolv är svenska kommun- eller regionpolitiker. De har ett femårigt mandat och i Sveriges fall
är det SKR som ger administrativt och sakkunnigt stöd
till de svenska ledamöterna i deras arbete. I ReK finns
en ledamot från Östergötland som har en ersättarplats,
Kikki Liljeblad (S) från Norrköpings kommun. Region
Östergötlands EU-kontor blir ofta tillfrågat att bidra

till Regionkommitténs position i olika frågor. Trots att
Regionkommittén endast är rådgivande i lagstiftningsprocessen är det en påverkanskanal där regional nivå
kan utöva visst inflytande över EU:s politik.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
är den andra formella remissinstansen i EU:s lagstiftningsprocess. EESK är formellt definierat som civilsamhällets påverkanskanal gentemot EU:s beslutsfattande
institutioner. EESK har samma rådgivande roll som
Regionkommittén och består av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper. Kommittén har totalt 329 ledamöter, varav
tolv ledamöter från Sverige. Mandatperioden är fem år.
Ledamöterna nomineras av sina nationella regeringar
och tillsätts av ministerrådet. Kommittén har regelbunden kontakt med regionala och nationella ekonomiska
och sociala råd i hela EU för att utbyta information och
diskutera särskilda frågor.
Den europeiska planeringsterminen
Den europeiska planeringsterminen är en årligen återkommande process för samordning av den ekonomiska
politiken och finanspolitiken inom EU. Planeringsterminen introducerades 2011 och utgör en del av EU:s
ram för ekonomisk styrning. Dess fokus är årets första
sex månader, därav namnet ”termin”. Syftet med planeringsterminen är att medlemsländerna ska anpassa sin
budgetpolitik och sin ekonomiska politik till överenskomna mål och regler på EU-nivå.
Processen startar varje år i november med att
EU-kommissionen presenterar den årliga tillväxtöversikten och förvarningsrapporten. I den årliga tillväxtöversikten ger EU-kommissionen sin syn på EU:s
politiska prioriteringar för det kommande året. Medlemsländerna uppmanas att ta hänsyn till dem när de
utformar sin ekonomiska politik för det kommande
året. Rapporten om förvarningsmekanismen innehåller

KOMMISSIONEN
(föreslår lagstiftning)

Europaparlamentet
(705 Europaparlamentariker)

Ministerrådet
(medlemsländernas
regeringar)

Förhandling

Lagstiftning
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en granskning av den makroekonomiska utvecklingen
och identifierar medlemsländer som kan ha ekonomiska
obalanser. Med rapporten som grund kan EU-kommissionen besluta att genomföra fördjupade granskningar
av läget i de länder där risken för makroekonomiska
obalanser bedöms vara hög.
I mars publicerar EU-kommissionen landsrapporter som innehåller fördjupade granskningar av makroekonomiska obalanser för de medlemsländer där
EU-kommissionen bedömt att risken för obalanser är
hög. Europeiska rådet ger politiska riktlinjer, på grundval av den årliga tillväxtöversikten och rådets analys och
slutsatser. Medlemsländerna bör ta hänsyn till dessa
riktlinjer och resultaten i landsrapporterna när de utarbetar sina nationella stabilitets- eller konvergensprogram och nationella reformprogram som skickas
in till EU-kommissionen i slutet av april. Programmen
redogör för medlemsländernas budgetpolitik och politik för att främja tillväxt och konkurrenskraft. Därefter
utvärderar EU-kommissionen de nationella handlingsprogrammen och lägger fram förslag till landspecifika
rekommendationer. Under årets sista sex månader, som
ibland kallas för den nationella planeringsterminen, tar
medlemsländerna hänsyn till rekommendationerna när
de utarbetar de nationella budgetarna för det kommande året. Vikten av den europeiska planeringsterminen
har ökat med anledning av pandemin. För att ta del
av finansieringen från EU:s återhämtningsfond måste
medlemsländerna presentera nationella återhämtningsplaner till EU-kommissionen. Dessa ska i sin tur vara
förenliga med de landspecifika rekommendationerna
som EU varje år utfärdar för varje medlemsland. Det
här är första gången som finansiering från EU villkoras
på detta sätt.
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Avslutande ord och kontaktuppgifter
Du har precis läst femte upplagan av EU-kontorets EU-årsöversikt.
Vår förhoppning är att du har fått en inblick i något som du tycker är
intressant och som du kan ha nytta av i ditt arbete. Hör gärna av dig till oss
om du vill ha mer detaljerad information eller hjälp med att gå vidare med en
specifik sakfråga.
Du är också välkommen att höra av dig med synpunkter på sakinnehållet och
idéer för framtida årsöversikter.

Isabelle Johansson
Tillförordnad
kontorsansvarig
Region Östergötlands
EU-kontor
+32 (0)499 744 481
Isabelle.Johansson@
regionostergotland.se

Madeleine Koskull
Tjänstledig
kontorsansvarig
Region Östergötlands
EU-kontor
+32 (0)499 836 639
Madeleine.Koskull@
regionostergotland.se

Ludvig Olanders
Strateg EU-frågor
Region Östergötlands
EU-kontor
+32 (0)497 631 075
Ludvig.Olanders@
regionostergotland.se

Malin Ahl
Informationsansvarig
Region Östergötlands
EU-kontor
+32 (0)497 397 595
Malin.Ahl@
regionostergotland.se
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