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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info maj 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.

Senaste ny u från Covid-19
Här kommer en kort rapportering kring utveckling på EU-nivån under de senaste
dagarna med anledning av coronapandemin med särskilt fokus på ini a v som
direkt eller indirekt påverkar vår region.
Beslut
Exportrestrik oner hävs
Den 26 maj upphävdes de llfälliga exportrestrik onerna av medicinsk
skyddsutrustning. Sedan mi en av mars har företag behövt ansöka om llstånd
för a exportera utrustning utanför EU:s inre marknad i syfte a säkra llgången
inom EU.
Förslag ll beslut/ini a v
EU:s lång dsbudget och återhämtningsinstrument *NYTT*
Den 27 maj presenterade EU- kommissionen e förslag ll reviderad
lång dsbudget för 2021-2027. För a stärka EU:s gemensamma hantering av
coronavirusets eﬀekter presenterade kommissionen även e
återhämtningspaket. Där ll presenterades e reviderat arbetsprogram för 2020
eftersom coronapandemin medför a vissa ini a v skjuts på fram den.
Kommissionen föreslår en lång dsbudget på 1 100 miljarder euro, vilket är
mindre än i det ursprungliga förlaget från 2018 men mer än i det
kompromissförslag som rådets ordförande Charles Michel presenterade i februari
2020. Förslaget innebär ändringar i EU-programmen, inklusive e helt ny
hälsoprogram.

Återhämtningsinstrumentet kallas “Nästa genera ons EU” och består av 500
miljarder euro i bidrag och 250 miljarder euro i lån för a stö a de länder som
har drabbats hårdast av coronaviruspandemin. Pengarna kommer a lånas från
den interna onella marknaden och ska betalas llbaka av medlemsländerna via
EU-budgeten under en tre oårsperiod. Genom instrumentet får
medlemsländerna under en begränsad period ekonomisk hjälp med a bland
annat genomföra na onella reformer och investeringar. Den digitala och gröna
omställningen ska utgöra grundläggande principer för investeringarna.
EU:s stats och regeringschefer ska diskutera förslagen den 19 juni.
EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna a nå en överenskommelse
senast juli 2020.
Läs mer om förslagen i EU-kommissionens sammanställning av ”frågor och svar”
och i Europaportalens rapportering.
Informa on
Svenskar missnöjda med coronasolidaritet
Enligt en undersökning som har gjorts på beställning av Europaparlamentet är
svenskarna bland de mest missnöjda i EU vad gäller solidaritet under
coronapandemin. Läs mer i Europaportalen.
EU-ministrar diskuterar coronapandemin
I veckan diskuterade medlemsländernas EU-ministrar behovet av en enad och
icke-diskriminerande ansats i lä naderna av coronarelaterade restrik oner.
Vilseledande annonser kopplade ll covid-19 tas bort
På uppmaning av EU-kommissionen har nätpla ormar tagit bort miljontals
vilseledande annonser för produkter som rör covid-19. Vissa föremål kan komma
a utredas för överträdelser av EU:s konsumentlags ftning.

Förslag om extra ﬁnansiering ll
sammanhållningspoli ken
Genom ini a vet REACT-EU föreslår EU-kommissionen extra ﬁnansiering ll
sammanhållningspoli ken 2020 – 2022. I prak ken innebär det e förslag om
förlängning av nuvarande programmen för ERUF och ESF fram ll 2022. REACT-EU
föreslås som e av de huvudsakliga instrumenten i kommissionens förslag om
den nya återhämtningsfonden med namnet ”Next Genera on EU”. Fonden
föreslås en budget på 750 miljarder euro.
Här kan du läsa mer
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