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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info april 2020
Region Västmanland bevakar vad som sker i vår omvärld när det gäller frågor
som är relaterade ll EU och våra verksamhetsområden. I nyhetsbreven
sammanfa ar vi aktuella EU-frågor som har betydelse för vår region.

EU och Covid-19
Toppmöte om coronakrisen
EU:s stats- och regeringschefer fokuserade på e antal coronarelaterade punkter
under videomötet den 23 april (läs sammanfa ning här):
• Beslut a godkänna ﬁnansministrarnas förslag på krispaket på upp ll 540
miljarder euro. Krispaketet bör tas i användning senast den 1 juni 2020.
• Beslut a godkänna kommissionens förslag på samordning av fram da
lä nader av coronarestrik onerna.
• EU-kommissionen får i uppdrag a presentera e förslag ll återhämtningsfond
som en del av det reviderade förslaget ll lång dsbudget för perioden
2021–2027. Fonden bör vara llräckligt stor och fokusera på de sektorer och
geograﬁska delar av Europa som har drabbas värst av krisen. E förslag ll
lång dsbudget väntas den 6 maj. Förslaget kan komma a landa på två procent
av BNI för de första två ll tre åren. De a är en höjning jämfört med
kommissionens förslag ll lång dsbudget från 2018 då motsvarande siﬀra var 1,2
procent.
• EU-ledarna antog en gemensam färdplan för återhämtning som iden ﬁerar fyra
prioriterade åtgärdsområden: en fullt fungerande inre marknad, en enorm
investeringsinsats, globala åtgärder och e fungerande styrningssystem.
Investeringarna ska bygga på de sedan digare överenskomna prioriteringarna
om e digitalt och grönt EU. Samhällsvik ga varor måste kunna llverkas i
Europa, vilket kräver e mer strategiskt oberoende EU.
Ny stödordning ll SAS godkänns
Den 24 april godkände EU-kommissionen Sveriges förslag på statlig garan

ll

ﬂygbolaget SAS på upp ll 137 miljoner euro för a kompensera de ekonomiska

skadorna av coronakrisen. Stödet komple erar en digare ansökan om statsstöd
ll samtliga ﬂygbolag verksamma i Sverige.
Snabbare export av skyddsutrustning
EU-kommissionen har presenterat nya llfälliga regler för export av personlig
skyddsutrustning. Syftet är a underlä a export av humanitära skäl samt a
utvidga den geograﬁska omfa ningen ll a inkludera västra Balkan.
Vägledning om hälsa på arbetsplatsen
EU:s arbetsmiljöbyrå, EU-Osha, har presenterat vägledning om a säkert återgå
ll arbetet efter coronaviruset. Vägledningen ger svar på prak ska frågor från
arbetsgivare och personal.
Förslag ll beslut/ini a v:
Möjlig utvidgning av llfälliga statsstödsregler
EU-kommissionen förbereder en revidering av det llfälliga ramverket för
statsstöd som antogs den 19 mars.
EU:s medlemsländer uppmanas ge inspel ll kommissionen kring de föreslagna
ändringarna som syftar ll a underlä a för företag a ta del av lån ll
gynnsamma villkor.
Informa on:
Insamling ll diagnos k, behandling och vaccin
Genom e globalt givarevenemang vill EU-kommissionen, WHO och andra
interna onella partners samla minst 7,5 miljarder euro ll diagnos k, behandling
och vaccin mot covid-19.
Ministerrådsmöten denna vecka
EU-ländernas ministrar med ansvar för turism träﬀades den 27 april för a utbyta
erfarenheter om krisåtgärder ll sektorn. Ministrarna anser a turism bör utgöra
e fokusområde för fram da EU-stöd.
Varning för ineﬀek va desinfek onsmedel
Enligt en undersökning av Poli co varnar na onella llsynsmyndigheter för en
ökning av ineﬀek va desinfek onsmedel. Vissa produkter innehåller farliga
ämnen eller saknar godkännande.

Västmanlands Kompetensportal
Det livslånga lärandet är idag väldigt vik gt för både individ och organisa on!
Du vet väl om a Region Västmanland numer har en Kompetensportal. Här hi ar
samlad informa on om utbildning, omställning och andra vik ga insatser som
kan förstärka din kompetens.
Klicka här för a komma ll portalen
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