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Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info september 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 om Corona-pandemin

BESLUT OCH NYA INITIATIV:

Vaccin

• EU-kommissionen har formellt undertecknat e  avtal med läkemedelsföretaget

Sanofi-GSK för llgång ll e  poten ellt covid-19-vaccin. Avtalet finansieras

genom krisstödsinstrumentet.

• EU-kommissionen har även bekräftat si  deltagande i Covax, samarbetsramen

för rä vis llgång ll vaccin, och åtagit sig a  bidra med 400 miljoner euro ll

arbetet.

 

EU-budgeten – beslut om återhämtningsfond

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=850&e=[email]&r=[field1]&h=E250D4D16B7689DA297F5E56ADD3CF4F
http://www.regionvastmanland.se/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1694


Efter en omröstning i Europaparlamentet förra veckan ges EU möjlighet a  låna

750 miljarder euro ll återhämtningsfonden “Next Genera on EU”. Beslutet ger

nu rådet (medlemsländerna) möjlighet a  ge si  godkännande.

 

Ekonomiskt stöd för transport av medicinsk utrustning

18 EU-länder och Storbritannien får ekonomiskt stöd av EU för transport av

grundläggande medicinsk utrustning. Krisstödsinstrumentet finansierar åtgärden

på totalt 150 miljoner euro.

 

EU-lager av medicinsk utrustning i Sverige

Sverige och y erligare fem länder har åtagit sig a  bygga e  ny

beredskapslager för EU-omfa ande medicinsk utrustning. Länderna kommer a

få ekonomiskt stöd från EU-kommissionen.

 

Utlysningar Horisont 2020 med fokus på EU:s gröna giv

Kommissionen lanserade och har öppnat den sista ansökningsomgången inom

EU:s forskningsprogram H2020 som fokuserar på forsknings- och

innova onsprojekt inom ramen för den europeiska gröna given. Med en budget

på 1 miljard euro ska projekten främja den gröna och digitala omställningen och

bidra ll Europas återhämtning från coronaviruskrisen. 

EU-medel ll kliniskt forskningsnätverk

Kommissionen stödjer kliniskt forskningsnätverk med 15,7 miljoner euro.

Pengarna kommer från Horisont2020-programmet som en del av de utlovade 1

miljarder euro ll forskningsprojekt om corona-viruset.  

Vägledning för faciliteten för återhämtning och resiliens

Faciliteten för återhämtning och resiliens (del av Next Genera on EU och totalt

672,5 miljarder euro) ska hjälpa medlemsländerna a  stärka den gröna och

digitala återhämtningen efter corona-krisen. EU-kommissionen publicerade förra

veckan en vägledning kring hur faciliteten bör implementeras, där

man uppmanar medlemsländerna a  ta fram na onella

återhämtningsplaner som beskriver landets investerings- och reformagendor

u från fyra vägledande principer: miljömässig hållbarhet, produk vitet, rä visa

och makroekonomisk stabilitet. Enligt Regeringskansliet kan Sverige

lldelas ca 40 miljarder kronor genom faciliteten. Läs mer om kommissionens

prioriterade investeringsområden i pressmeddelandet.  

ANDRA NYHETER:

Riskbedömning och insatser Covid-19: Parlamentet e�erlyser harmonisering i

medlemsländerna

I en resolu on som antogs i torsdags pekar ledamöterna i Europaparlamentet ut

problemen som följer på avsaknaden av en harmoniserad metod för a  samla in

och bedöma antalet smi ade individer, vilket leder ll varierande

riskbedömningar och begränsningar av den fria rörligheten för människor som

reser mellan olika EU-länder. Gemensamma defini oner, hälsokriterier och

metoder är avgörande för a  effek vt bekämpa den pågående covid-

19-pandemin och dess ekonomiska konsekvenser, anser Europaparlamentet.

 

EU-toppmötet skjuts upp - ordförande i karantän

Mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 1–2 oktober skjuts upp, då

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200917IPR87313/eu-long-term-budget-ep-still-fighting-for-a-good-agreement
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1671
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1709
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1669
https://ec.europa.eu/info/news/commission-supports-international-clinical-research-network-treat-covid-19-2020-sep-18_sv
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020mff_covid_recovery_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1658
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200910IPR86818/covid-19-eu-landerna-maste-harmonisera-sina-riskbedomningar-och-insatser
https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/european-council/2020/10/01-02/


rådets ordförande Charles Michel försa s i karantän efter a  ha haft nära kontakt

med en person som testats posi vt för covid-19. Ordförandes talesperson Barend

Leyts twi rar om utvecklingen.

 

Sammanfa ning från ministermöten 17-23 sept - diskussioner kopplat ll

corona

• På mötet med Allmänna rådet den 22 september diskuterade EU-ministrarna

bl.a. hur man kan uppnå ökat samarbete på EU-nivå om na onella åtgärder som

begränsar den fria rörligheten under coronapandemin. Medlemsländerna

u ryckte bl.a. bre  stöd för insamling och redovisning av data genom Europeiska

smi skyddsmyndigheten och betonade vikten av tydlig och snabb

kommunika on mellan medlemsländerna och allmänheten.

• Videokonferens med ministrar för inre marknad och industri, 18 sept 2020:

Ministrarna diskuterade vilka åtgärder som är prioriterade för a  få ll en fullt

fungerande och motståndskraftig inre marknad, vilket är helt avgörande för a

EU:s ekonomi ska kunna återhämta sig snabbt från coronakrisen. Ex. Ta bort alla

llfälliga undantag som medlemsländer få  under coronakrisen, uppmaning ll

kommissionen a  senast den 15 jan 2021 lägga fram en årlig strategisk rapport,

som bl.a. ska för a  hi a och ta bort omo verade hinder samt vikten av en

strategisk autonomi inom känsliga och vik ga tekniska sektorer.

 

 

Mi  Europa-kampanj

Den här veckan går årets Mi  Europa-kampanj av stapeln. Kampanjen går i alla

EU-länder och med den vill EU kommissionen visa upp ny an av de olika

fonderna i just din region. I år är kampanjen digital, vilket innebär a  projekt som

få  medel från någon ev EUs strukturfonder på olika sä  berä ar om och delar

med sig av erfarenheter från sina projekt. Nyfiken på vad som händer i Sverige?

På h ps://lnkd.in/g8gQwF2 hi ar du mer informa on.

 

https://twitter.com/BarendLeyts/status/1308418925739356163?s=20
https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/gac/2020/09/22/
https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/compet/2020/09/18/
https://eufonder.se/eu-fonder/mitt-europa


EU söker skydd mot fram da oväntade
händelser
EU-kommissionen vill bli bä re på a  fånga upp fram da trender och faror och

stärka EU:s motståndskraft socioekonomiskt, geopoli skt, klimatmässigt och

digitalt. Resultatet ska genomsyra kommande lagförslag.

Slovakiens EU-kommissionär Maroš Šefčovič fick för e  år sedan fick ansvar för 

uppdraget ”strategisk framsynthet”. För e  par veckor sedan presenterade han

sin och EU:s första rapport på området.

 

h ps://www.europaportalen.se/2020/09/eu-spanar-i-fram den

 

Rapporten redogör för resiliens för följande dimensioner:

• Den sociala och ekonomiska dimensionen (kapacitet a  tackla kriser inom den

inre marknaden, sociala sårbarhet och människornas välmående, arbetslöshet

och sysselsä ning samt värnande av den europeiska livss len)

• Den geopoli ska dimensionen (ex. dynamiken Kina – USA – EU, Ryssland/Kina

vs Europa, Europa – Kina – Afrika) • Den gröna dimensionen (klimatanpassningar

etc)

• Den digitala dimensionen (cybersäkerhet, geopoli ska spänningar relaterade ll

den personliga integriteten osv) Vi kan förvänta oss a  dessa områden på olika

sä  kommer genomsyra fram da möjligheter ll EU-stöd.
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