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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info juni 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.

Vill du vara med och skapa
innova onsveckan 5-9 oktober 2020?
Mellan den 5 och 9 oktober 2020 äger årets innova onsvecka rum. En na onell
kraftsamling för a visa upp det driv och engagemang som ﬁnns inom oﬀentlig
sektor när det kommer ll innova on och förmågan a tänka ny kring a möta
välfärdens utmaningar. Har du exempel från din kommun, region eller myndighet
som visar hur vi kan uppnå innova on och transforma on i oﬀentlig sektor?
Välkommen a bli en del av Innova onsveckan genom a arrangera en ak vitet.
Läs mer eller anmäl di engagemang ll Innova onsveckan

Ingen överenskommelse
Det blev som väntat ingen överenskommelse när EU:s stats- och regeringschefer
träﬀades på e videomöte den 19 juni för a diskutera EU-kommissionens
förslag på återhämtningsplan för Europa efter covid-19.
Återhämtningsplanen omfa ar i huvudsak två delar;
•Ny återhämtningsfond med namnet ”Next Genera on EU” (750 miljarder euro)
•Reviderat förslag om EU:s lång dsbudget 2021 – 2027 (1100 miljarder euro)
Mötet var en deba under vilken medlemsstaterna presenterade sina posi oner
gällande återhämtningsplanen. Nästa möte äger rum den 19 juli och det mötet
blir det första mötet sedan Covid-19 utbro et som EU-ledarna träﬀas fysiskt och
förhoppningarna a nå en överenskommelse är höga. Rådets ordförande,

Charles Michel ämnar presentera konkreta förslag för a underlä a för a
medlemsländerna ska komma överens.
Här kan du läsa mer

Senaste ny u från Covid-19

Här kommer en kort rapportering kring utveckling på EU-nivå under den senaste
den med anledning av coronapandemin med särskilt fokus på ini a v som
direkt eller indirekt påverkar vår region.
Beslut
Kommissionen utökar det llfälliga ramverket för statsstöd
EU-kommissionen har antagit en tredje ändring i de llfälliga reglerna för
statsstöd. Medlemsländerna får en större möjlighet a erbjuda stöd ll mikrooch små företag samt start-ups som hade ekonomiska svårigheter innan den 31
december 2019.
Förslag ll beslut
EU:s y re gränser öppnar
Den 1 juli väntas EU öppna sina y re gränser för icke-nödvändiga resor från e
antal länder. Diskussionerna om den slutliga listan över godkända länder har
dragit ut på den men kan enligt rapportering komma a innehålla bl.a. Kanada,
Australien och Kina men inte USA. E beslut väntas idag 30 juni.
Kommande strategi om en “andra våg”
Den 15 juli väntas EU-kommissionens presentera en strategi för hanteringen av
en möjlig “andra våg” av covid-19-spridning i Europa.
Budgetdiskussionerna
EU-kommissionen har föreslagit en EU-budget för 2021 på 166,7 miljarder euro
samt en komple ering på 344 miljarder euro inom ramen för det llfälliga
återhämtningsinstrumentet. Budgetens fokus är a hantera coronakrisens
omedelbara eﬀekter och a snabbt få igång EU:s ekonomi. Enligt
budgetkommissionär Johannes Hahn kommer budgeten a “mobilisera e
extraordinärt stöd” för a hjälpa personer, företag och regioner a “klara av
krisen och gå stärkta ur den".
Budgeten är den första i ramen för 2021–2027, som i sin helhet for arande
förhandlas av EU:s medlemsländer. EU:s stats- och regeringschefer träﬀas i
Bryssel den 17–18 juli för a fortsä a förhandlingarna.

Informa on
6,15 miljarder euro ll kampen mot coronaviruset
I lördags stod EU-kommissionen värd för den globala givarkonferensen “Det
globala målet: Tillsammans för fram den”. Konferensen resulterade i 6,15
miljarder euro i ﬁnansiering ll bl.a. utvecklingen utvecklingen av e vaccin mot
coronaviruset. 4,9 miljarder euro kommer från Europeiska investeringsbanken
och 485 miljoner från EU:s medlemsstater.
EU-gemensamma vaccinupphandlingar
Sverige deltar i EU-gemensamma upphandlingar för e fram da coronavaccin,
rapporterar SvD.
EU-stöd ll transport av hälso- och sjukvårdsprodukter och människor
Nu kan EU-länderna ansöka om y erligare stöd från krisstödsinstrumentet för a
transportera vik ga varor, sjukvårdsteam och pa enter. Total ﬁnansiering uppgår
ll 220 miljoner euro.
641 miljoner euro ll coronaforskning inom Horisont Europa
Kommissionen har uppdaterat arbetsprogrammet för EU:s forsknings- och
innova onsprogram, Horisont 2020. Ändringarna föreslogs redan i maj och ska
främja forskningsinsatser i kampen mot coronaviruset. Genom en omfördelning
av budgeten för Horisont Europa kan 641 miljoner euro användas i de a syfte.

Glad sommar!
Efter e första halvår som präglats av Covid-19 pandemin vilken påverkat
människors liv i oerhört hög grad vill jag passa på a önska er alla en rik gt härlig
sommar där vila och återhämtning får ta sin plats men såklart a utrymme ﬁnns
för härliga upplevelser och en massa glädje! Varje individ hanterar kriser på olika
sä och jag hoppas a just du hi at di sä och a vi kan komma llbaka efter
sommarledighet med nya krafter och känna a
skillnad.
Nästa nyhetsbrev kommer i augus .
Varma hälsningar!
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