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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info oktober 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-kommissionens Arbetsprogram
Den 19 oktober presenterade EU-kommissionen si arbetsprogram för 2021 - en
översikt över vilka förslag som kan väntas det kommande året och när.
EU-kommissionen presenterar varje år e arbetsprogram som sä er agendan för
EU-ins tu onernas arbete det kommande året. Kommissionen själva beskriver
a programmet är u ormat för a göra Europa mer hälsosamt, mer rä vist och
mer välmående. Sam digt påskyndas den långsik ga omställningen ll en
grönare ekonomi som är rustad för den digitala dsåldern.

Därför kommer kommissionen också a fortsä a arbetet med EU:s ﬂaggskepp;
EU:s gröna giv och E Europa rustat för den digitala dsåldern. Bland annat
presenteras paketet Green Fit-package "Fit for 55", inom vilken det utlovas en
översyn av energiska edirek vet, direk vet om distribu on av alterna va
bränsleinfrastrukturer och EU:s system för handel med utsläppsrä er.
Inom miljö och klimat planerar kommissionen bland annat a föreslå åtgärder för
a genomföra EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin, strategin för
biologisk mångfald samt strategin från jord ll bord. Några åtgärder som var
väntade och som digare i år presenterades i handlingsplanen för cirkulär
ekonomi, ﬁnns dock inte med i arbetsprogrammet, exempelvis en strategi för
tex lier.
E lags ftningsförslag för a minska metanutsläppen inom energisektorn
kommer också a läggas fram under andra kvartalet, liksom revideringar av de
nuvarande direk ven om energieﬀek vitet och förnybar energi.
Inom digitalisering fortsä er kommissionen si arbete med syftet a skapa
möjligheter för fri ﬂöde av data. Fokus 2021 kommer a ligga på cybersäkerhet
och principer för medborgarnas rä gheter i fråga om integritet och
y randefrihet. Kommissionen kommer bland annat a lägga fram förslag på ny
datalags ftning, den så kallade ”Data Act”, under tredje kvartalet. Förslaget ska
bland annat lägga grunden för kontroll och villkor för datadelning för medborgare
och företag.
Närmast ska kommissionen inleda samtal med EU-parlamentet och
medlemsländerna för a sä a upp en gemensam lista på prioriteringar för 2021.
Samtliga förslag i detalj hi ar ni här.

Strandade budge örhandlingar
Europaparlamentets talman Sassoli uppmanade stats- och regeringscheferna vid
inledningen av toppmötet den 15 oktober a uppdatera si förhandlingsmandat
ll det tyska rådsordförandeskapet så a en överenskommelse om
lång dsbudgeten och återhämtningsfonden blir möjligt. Parlamentet har bl.a.
begärt y erligare 39 miljarder euro ll vik ga nyckelprogram i budgeten för a
främja en hållbar återhämtning, exempelvis ll EU Green Deal och den digitala
omställningen.

Brexit
Det ﬁnns hopp om Brexit. Endast två månader återstår av den övergångsperiod
som gäller för a underlä a Storbritanniens u räde ur EU. Om inga nya avtal blir
klara kan konsekvenserna bli stora. Samtalen har digare stagnerat men startade
upp igen efter a EU:s förhandlare Barnier lyckats öppna upp dödläget. Han
meddelade förra veckan a e avtal är inom räckhåll om båda parter är villiga a
arbeta konstruk vt. Barnier sa också a EU är villiga a söka nödvändiga
kompromisser på båda sidor för a nå en överenskommelse och a "våra dörrar
förblir öppna ll slutet."

Andra nyheter - Covid 19
Monoklonala an kroppar som behandling mot coronaviruset ger ny hopp
Monoklonala an kroppar har använts i behandling av cancer sedan slutet av
90-talet. När Europa skakas av en andra våg av coronaviruset ger dessa
an kroppar ny hopp för behandling av covid-19. AstraZeneca meddelar a man
har erfarenhet av an kroppsbaserade läkemedel, bland annat för astma och
cancer och digare i oktober meddelade företaget a de snart skulle inleda fas-3
studier av sin läkemedelskandidat. Resultat väntas under första halvåret 2021.
Amerikanska läkemedelsföretaget Regneron ligger något före i dsplanen då man
inledde fas-3 studier i september i år. Regneron väntas utvidga sin kommersiella
produk on av monoklonala an kroppar i april.
EU-arbetet sä s i mångt mycket på paus pga corona
Coronavirus tvingar rådet ll så få möten som möjligt: Med anledning av
de ökande antal covid-19 fall och den ökade smi spridningen i
Europa meddelade det tyska ordförandeskapet den 26 oktober a rådets
fysiska expertmöten llsvidare ska reduceras ll e minimum. Fysiska
möten kommer endast gälla förhandlingar om EU:s lång dsbudget och
återhämtningsfond. Även videomöten begränsas ll prioriterade frågor.
Europaparlamentet – inga fysiska möten, gäller ll slutet av
november: Med anledning av smi spridningen av coronaviruset kommer
plenarsessioner a hållas digitalt och i princip alla fysiska möten
ställs in ll i slutet av november. De a meddelade parlamentets
talman, Sassoli i veckan.

Corona har förstärkt ojämlikheten i digital
utbildning - Europaparlamentet vill se en tredubblad budget för Erasmus+
Coronapandemin har förstärkt ojämlikheten när det gäller digital utbildning i
Europa. Det menar ledamöter i Europaparlamentet som under förra veckan
plenarsession godkände en resolu on om a den digitala klyftan kopplat ll
utbildning i Europa måste tas bort. Med en andra våg i Europa måste länderna
vara mer förberedda och kunna garantera kvalita v utbildning för
alla. Ledamöterna vill a EU-kommissionen investerar mer i utbildning i
återhämtningsplanen och a budgeten för Erasmus+-programmet tredubblas.
EU-länder tvekar på lån från återhämtningsfonden
Flera EU-länder tvekar ll a ta lån från återhämtningsfonden då man inte vill
bygga på sin skuld. Andra rikare länder kanske inte behöver ta något lån alls.
EU-invånarna är mest oroliga över den ekonomiska situa onen ll följd
av coronapandemin
I den senaste ordinarie rapporten Eurobarometern, publicerad 23 oktober, anser
EU:s invånare a den ekonomiska situa onen, EU-ländernas oﬀentliga
ﬁnanser och invandring är de tre vik gaste frågorna på EU-nivå. Den ekonomiska
situa onen ger också anledning ll störst oro i de enskilda EU-länderna, därefter
kommer hälsa och sysselsä ning Eurobarometer har sedan 1974 u ört
enkätundersökningar för EU-kommissionen och andra ins tu oner med två
ordinarie rapporter per år.

Digitala spridningskonferenser

Implementering o förändringsresan
Välkomna a delta på Svenska ESF-rådets digitala spridningskonferens i Östra
Mellansverige onsdagen den 4 november 2020 mellan 10.00 och 12.00.
Fokus kommer vara på implementering och förändringresa för projekt och
projektägare i Socialfonden.
Vid de a llfälle kommer ni a få inspira on och höra erfarenheter från projekt
och projektägare. Vi kommer a

a på programperioden 2014-2020 samt göra

en framåtblick i den nya programperioden, 2021-2027.
• Anmäld dig via esf.se.
Vill du veta hur Fram dens industri kommer a se ut?
Vill du veta hur Fram dens industri kommer a se ut och vad som krävs för a
göra industrin ännu mer a rak v?
I så fall ska du boka in den 26 november 8:30-11:45 i din kalender!
Under dagen får du ta del av resultat och goda exempel som våra två
socialfondsprojekt, #A rak vIndustri och Kompetens för alla, uppnå under sin
projektperiod. Ni får även inspira onsföreläsningar om a rak v industri i
fram den och megatrender som påverkar industrins utveckling.
Målgrupp: spridningskonferensen riktar sig ll dig som arbetar inom eller mot
industrin men även ll chefer inom privat och oﬀentlig verksamhet samt
poli ker.
Svenska ESF-rådet bjuder in ll konferensen som kommer a genomföras digitalt
i samarbete med våra socialfondsprojekt #A rak vIndustri med Eksjö Kommun
som projektägare och Kompetens för alla med Träcentrum i Nässjö som
projektägare.
Mer informa on om dagen samt om hur du anmäler dig kommer inom kort, se
esf.se.

MUCF-dagarna 2020
Fyra dagar med fokus på ungdoms och civilsamhällespoli k. Under vecka
49 har du möjlighet a delta på fyra
digitala sändningar när MUCF lyfter
några av deras mest aktuella frågor
inom ämnet.
Bland annat lyfts behovet av a prata
om EU och hur vi kan använda EU:s
ungdomsstrategi i svenska kommuner
och regioner. Vad innebär det om
ungas deltagande i samhället inte
omfa ar den europeiska nivån?
Här kan du läsa mer

Service på landsbygder: Fem framgångsfaktorer för a få service i alla delar av
Sverige a fungera.
Här kan du ta del av dessa framgångsfaktorer o se en ﬁlm
Konferens: Välkommen ll oﬀentlig sektors mötesplats för a diskutera
samhällets roll i utvecklingen av besöksnäringen
Den 25 november samlas poli ker och tjänstemän från hela Sverige digitalt för
a , mot bakgrund av pandemin, diskutera utmaningar och oﬀentliga aktörers roll
för en hållbar utveckling av besöksnäringen. Nya förutsä ningar ställer krav på
förändrade arbetssä och nya poli ska överväganden och prioriteringar. I slutet
av konferensen blir det även prisutdelning av Stora Turismpriset.
Läs mer om den digitala konferensen o anmäl dig här
Utlysning: Utveckla kunskap om coronapandemins eﬀekter på turism- och
besöksnäringen
Företräder du en organisa on eller e företag som arbetar med
kunskapsutveckling? Har ni även e särskilt intresse för turism och
besöksnäringen? Försöker ni förstå vad coronapandemin har för påverkan på kort
och lång sikt för Sverige och globalt? Kan ni utveckla metoder för a omsä a
kunskap i handling och utveckling i des na oner och företag? Vill ni bidra ll a
stärka konkurrenskraften för svensk besöksnäring?

Då kan den här utlysningen vara något för dig - läs mer
Guide: Nu ﬁnns Cirkulär Business Model Canvas som hjälper företag a utveckla
nya aﬀärsmodeller
En aﬀärsmodell är sä et som företag skapar, levererar och fångar värden. En
cirkulär aﬀärsmodell innebär a företag tjänar pengar genom a ta llvara
värdet i produkter och material. Det kan handla om a skapa en modell för
återanvändande av en produkt eller hi a samarbeten för industriell symbios.
Målet är a minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och
sam digt skapa lönsamhet.
Gör din egen cirkulära aﬀärsmodell
Konferens: Årets digitala mötesplats för social innova on och aﬀärer som
minskar klyftor, polarisering och ohälsotal
Social Innova on Summit är Nordens största mötesplats för människor som i si
arbete, i si uppdrag eller på sin fri d utvecklar samhället llsammans med
andra. Social innova on handlar enkelt u ryckt om a hi a nya lösningar på
samhällsutmaningar, gärna genom a skapa nya rela oner och brygga över
sektorsgränser. I år blir konferensen digital den 10 november - med fokus på nuet
och fram den.
Läs mer och anmäl dig här
Seminarium: Hur kan en klassisk modell hjälpa expor öretag i coronakrisen?
Digitalt seminarium den 19 november
I en förändrad värld för svenska expor öretag ﬁnns det anledning a se ll
digare utmaningar och lärdomar från forskningsbaserade insikter. Erik We er,
forskare på Handelshögskolan i Stockholm, tar oss igenom en modell för a
stö a företagens interna onalisering med bakgrund i återuppbyggnaden efter
andra världskriget. Tre klassiska fallgropar för expor öretag kan undvikas med
hjälp av en strategisk modell.
Läs mer här
Webbinarium: Interna onella insatser för a främja digital spetskompetens
Den 22 oktober presenterade Tillväxtverket och Universitetskanslerämbetet
(UKÄ) en rapport om hur digital spetskompetens främjas i olika länder, under e
livesänt webbinarium. Därefter hölls en diskussion med Li Ljungberg, expert på
kompetensförsörjning, och näringspoli k på Teknikföretagen, och Joakim
Wernberg, forskningsledare med inriktning mot digitalisering och
teknikutveckling på Entreprenörskapsforum.
Se webbinariet i efterhand och ladda ner rapporten
Digitalisering: Ta del av projekten som utvecklar företag på landsbygderna med
fokus på digitalisering
Rik gt små företag når vi inte genom a prata digitalisering. De vill bara få en
enklare vardag. Då är digitaliseringen ofta en lösning på det. E citat från e av
våra 13 projekt som utvecklar företag på landsbygder, med fokus på
digitalisering. Nyligen träﬀades alla projekt (digitalt förstås) för a dela med sig
av sina erfarenheter. Här kan du ta del av alla projekt som arbetar för utveckla
företag på landsbygder.

Här kan du läsa mer om projekten o Tillväxtverkets uppdrag
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