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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info mars 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.

Hej allesammans!
I dessa märkliga der då Covid-19 har tagit si grepp om världen och påverkar
människors hälsa och vardag blir de a nyhetsbrev något annorlunda än vad
som vanligtvis brukar avrapporteras.
Ta hand om er!

EU och Covid-19
Nedan följer en rad åtgärder som EU genomför just nu med anledning av Corona
pandemin om har betydelse för vår region.
• Lång dsbudgeten, Allt fokus ligger nu på hur man ska hantera eﬀekterna av
Coronautbro et. Förra veckans inställda toppmöte betyder alltså a man inte
heller i mars kommer nå en överenskommelse i budge rågan. Johan Van
Overtveldt, ordförande för Europaparlamentets budgetutsko , menar a enligt
EU:s rä stjänst måste man hi a en överenskommelse senast i juni för a det ska
ﬁnnas d a få allt på plats innan årsskiftet.
• Kommissionen gör undantag i reglerna för statsstöd, Kommissionen
presenterade den 19 mars llfälliga regler för statsstöd i syfte a ge

medlemsstaterna ﬂer möjligheter a motverka nega va ekonomiska eﬀekter av
Covid-19 utbro et. Åtgärden inträﬀade senast i samband med ﬁnanskrisen 2008.
De llfälliga reglerna gör det möjligt för medlemsstaterna a hjälpa små och
medelstora företag. Fem medlemsländer, bland annat Danmark och Frankrike,
har redan få statsstödsprojekt godkända av kommissionen. Läs mer här och här.
• Flödet av varor på den inre marknaden måste fungera om EU ska kunna
bekämpa viruset och dess eﬀekter. Den 22:a mars u ärdade därför
kommissionen nya prak ska råd för genomförande av dess riktlinjer för
gränsförvaltning, i syfte a hålla i gång godstransporterna i EU under den
nuvarande pandemin. För a säkerställa a leveranskedjorna i hela EU fortsä er
a fungera, uppmanas medlemsstaterna a utan dröjsmål utse alla relevanta
interna gränsövergångsställen på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
som ”gröna gränsövergångar”. De gröna gränsövergångarna bör vara öppna för
alla godstranspor ordon, oavse vilka varor de transporterar. Det bör inte ta mer
än 15 minuter a passera gränsen, inklusive kontroller och hälsoscreening.
EU-länderna bör även upphäva begränsningar som förbud mot na - eller
helgtraﬁk och pappersarbetet för transportarbetare vid gränserna måste minska.
Läs mer här: h ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_510
• Europeiska standarder för medicinsk utrustning, EU har llsammans med
medlemsstaterna infört en rad nya standarder för medicinsk utrustning, för a på
så sä underlä a produk onen och rörligheten av dessa produkter på den inre
marknaden. Läs mer här.
• Vad gäller medicinsk och skyddsutrustning fortsä er de gemensamma
EU-upphandlingarna. EU-kommissionen la också fram e förslag a skapa e
gemensamt sjukvårdslager för kris der. EU:s gemensamma forskningspengar
används nu också – genom en extrautlysning – för a snabbt ta fram
coronavaccin och behandlingsmetoder.
• EU COVID-19 Healthcare Pressure Indica ons, E ny EU-ﬁnansierat projekt
har lanserats som delar data och uppgifter om hur Covid-19 utbro et påverkar
de europeiska sjukvårdssystemen. Läs mer om projektet här.
• EU-ﬁnansiering ll Coronaforskning, EU-kommissionen har samlat 140
miljoner euro i forskningsﬁnansiering för a bekämpa Covid-19. Läs mer här.
• Beslut genom skriftligt förfarande, För a arbetet i rådet ska kunna fortgå
enades ambassadörerna om a göra det lä are a fa a beslut genom skriftligt
förfarande. Läs mer här.
• Bryssel i lockdown de kommande två månaderna? Belgiens hälsominister
Maggie De Block har gå ut med a de åtgärder som vidtagits i Belgien efter
Corona-utbro et kan komma a behöva vidhållas i åtminstone å a veckor ll.
Många tolkade de a som a den ”lockdown” som nu råder i Bryssel kvarstår i
minst två månader. En talesperson för hälsoministern gick sedan ut med a De
Block menade a vi kan komma a se en situa on där viruset ﬁnns kvar i landet i
minst å a veckor.

• Tidigare möten
Det planerade marstoppmötet (26-27 mars) mellan EU:s stats- och
regeringschefer ställdes in. Istället hölls en videokonferens den 26 mars för a
diskutera EU:s bemötande av Covid-19 utbro et. Läs mer här. Den 27 mars hölls
medlemsländernas ministrar med ansvar för sammanhållningspoli k en
videokonferens.
I e pressmeddelande efter mötet ställde sig alla regeringschefer bakom
konstaterandet a det kommer krävas ”en omfa ande återhämtningsplan och
investeringar utan motstycke” för a rädda den europeiska ekonomin. Mötet
avslutades dock utan a man kunde nå någon samsyn på det ekonomiska
området. E ny möte väntas äga rum om två veckor då förhoppningen är a
man ska enas kring konkreta åtgärder.
EU-kommissionen ämnar föreslå ändringar i EU:s lång dsbudget: De a
aviserade EU-kommissionens ordförande Urusla von der Leyen den 28 mars.
Syftet är a anpassa budgeten för perioden 2021–2027 ll nya utmaningar som
uppkommit med anledning av coronavirusets utbredning i Europa. Sådana
ändringar ska bland annat omfa a e s mulanspaket för a säkerställa
a sammanhållningen inom unionen upprä hålls genom solidaritet och ansvar,
enligt von der Leyen. Läs mer på EU-kommissionens hemsida och i Poli cos
rapportering.
Horisont 2020 och Covid-19
Med anledning av pandemin har EU-kommissionen förlängt ansökningsperioden i
ﬂera utlysnigar i ramprogrammet för forskning och innova on. Löpande görs
uppdateringar av de administra va eﬀekterna av pandemin i kommissionens
portal och på Vinnovas hemsida.
Funding & Tenders portal
Horisont 2020 Vinnova
Möjlighet a styra om kvarvarande medel i strukturfonderna och "gröna given"
EU-kommissionen har presenterat e antal åtgärder för a lindra de ekonomiska
eﬀekterna av Corona-krisen. Det handlar om a förstärka likviditeten hos företag
och digarelägga vissa investeringar samt möjlighet a ﬁnansiera rörelsekapital i
små och medelstora företag.
Fond för en rä vis omställning har EU-kommissionen också beslutat om. En
investeringsplan för den så kallade "gröna given", en fond för rä vis omställning
som ska omfa a 7,5 miljarder Euro.
Fond för rä vis omställning
Strukturfondsmedel kan användas för a lindra eﬀekterna av coronaviruset
Håll igång verksamheten trots covid-19
Coronaviruset prövar hela samhället och många åtgärder vidtas med målet a
minska smi spridning. För a hantera konsekvenser för näringslivet har
Tillväxtverket få ﬂera uppdrag som ska underlä a för svenska företag, särskilt
små och medelstora a klara e besvärligt ekonomiskt läge.
Stöd och hjälp för a hantera förändringar på grund av covid-19

På verksamt.se ﬁnns en samlad informa on om llfälliga ändringar i lagar och
regler som är vik gt för företagare a känna ll. Håll dig uppdaterad om nya
coronaviruset och covid-19 - länk ll verksamt.se
Tillfälliga ändringar i lagar och regler

www.regionvastmanland.se
Vill du inte längre ha e-mail från oss?
Klicka här

