SKL:s prioriterade EU-frågor 2017
SKL:s styrelse har antagit åtta prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2017.
Dessa ingår även i SKL:s verksamhetsplan och är kopplade till förbundets övriga prioriteringar.
För varje prioriterad fråga finns ett antal viljeriktningar som förbundet ska verka för, samt aktiviteter som ska genomföras under året.
Här finns en sammanfattning av de prioriterade EU-frågorna. I SKL:s skrift På gång inom EU
och på SKL:s webbplats, www.skl.se/eu, kan du läsa mer om dessa.

Målet är ett hållbart asyl- och
flyktingmottagande i hela EU
Under 2016 presenterade EU-kommissionen en rad
konkreta förslag för att reformera asylsystemet. SKL
bevakar hur dessa förslag kommer att påverka kommuner, landsting och regioner.
SKL ska under 2017:
 Verka för en jämnare fördelning mellan medlemsländerna av asylsökande.
 Verka för att lokala och regionala perspektivet
ges ett inflytande när beslut fattas i frågor som rör
asyl- och flyktingmottagandet.

Balans mellan arbetsliv och privatliv
för förvärvsarbetande familjer
EU-kommissionen kommer under året att presentera ett förslag med målet att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och att balansera föräldrars familje- och arbetsliv med vårdansvar för
både män och kvinnor.
SKL ska under 2017:
 Verka för att det inte blir någon ytterligare reglering på EU-nivå angående olika former av ledighet. Om kommissionen lägger fram förslag på
området, ska SKL verka för att de är förenliga
med svensk lagstiftning och kollektivavtal.
 SKL ska framhålla vikten av ett holistiskt perspektiv på kvinnors och mäns förutsättningar och deltagande på arbetsmarknaden, bland annat vikten
av jämlikhet inom välfärds- och omsorgstjänster.

SKL ska under 2017:
 Verka för europeiska gemensamma målsättningar, riktlinjer och erfarenhetsutbyten inom det
social- och sysselsättningspolitiska området. SKL
förordar att en europeisk pelare för sociala rättigheter utformas som den socialpolitiska delen av
den europeiska planeringsterminen.
 Verka för nyanländas etablering som är en avgörande faktor för social hållbarhet och tillväxt i
Europa. En snabbare etablering för nyanlända på
arbetsmarknaden är en nyckelfråga för den enskilde, för den offentliga sektorns kompetensförsörjningsbehov och för välfärdens finansiering.
 Verka för att den sociala pelaren har en genomgående tydlig jämställdhetsprofil i alla målsättningar och principer. Pelaren bör även ha ett tydligt folkhälsoperspektiv då social hållbarhet, hållbara sociala trygghetssystem och en fungerade
vårdsektor kräver förebyggande arbete.
 Verka för den svenska arbetsmarknadsmodellen,
där ansvarstagande, autonoma arbetsmarknadsparter ansvarar för lönebildningen måste garanteras. Lönesättning är en exklusiv befogenhet för
medlemsstaterna, och i vissa fall för arbetsmarknadens parter på nationell nivå.
 Verka för att det inte blir någon ytterligare arbetsrättslig reglering på EU-nivå.

En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
Sammanhållningspolitiken är ett mycket viktigt instrument för att skapa tillväxt och utveckling på den
lokala och regionala nivån.
SKL ska under 2017:

Den europeiska pelaren för sociala
rättigheter
En europeisk pelare för sociala rättigheter ska främja
sysselsättning, stärka skyddet för arbetstagarna,
säkra de mest utsattas rättigheter och säkerställa
den sociala sammanhållningen i unionen. Initiativet
berör områden som bostadspolitik, sysselsättningspolitik, utbildning samt vård och omsorg. Förslaget
har i hög grad påverkan på den lokala och regional
nivån samt även SKL som arbetsgivarorganisation.
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 Verka för en kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik för alla regioner inom EU.
 Verka för en integrering av de olika fonderna för
att gynna samhällsutvecklingen lokalt och regionalt.
 Verka för förenklingsåtgärder i det nationella genomförandet, för att minska den administrativa
bördan kopplad till projektarbete.
 Verka för en starkare proportionalitetsprincip
inom sammanhållningspolitiken, där uppföljning
och kontroll står i proportion till projektens omfattning.

 Verka för att sammanhållningspolitiken i största
möjliga mån ska utgå från regionala förutsättningar.
 Verka för ett särskilt initiativ inom sammanhållningspolitiken riktat mot nyanlända.

Ett kommunalt och regionalt
perspektiv vid beslut på EU-nivå om
energieffektivisering och förnybar
energi
Under 2017 ska SKL fortsatt bevaka utvecklingen
av Energiunionen med särskilt fokus på översynen
av energieffektiviseringsdirektivet, direktivet för
energiprestanda i byggnader och direktivet för förnybar energi.
SKL ska under 2017:
 Verka för att främja mål och krav på resultat snarare än detaljkrav.
 Verka för att utformning av nära-nollenergikrav för
byggnader och förnybarhetsdirektiv inte styr bort
från gemensamma lösningar som fjärrvärme och
fjärrkyla.
 Verka för att krav på individuell mätning och debitering bara ska krävas där så är kostnadseffektivt.
Hänsyn behöver därvid tas till fastighetsägarnas
förmåga och incitament att energieffektivisera.
 Verka för tydliga förutsättningar och främjande
villkor för biodrivmedel och biobränslen, med hänsyn till energibeskattning, statsstödsregler och
hållbarhetskriterier.
 Verka för att krav på energikartläggning i EED
samordnas med krav på energideklaration i
EPBD och ges ett kompletterande kriterium om
minsta storlek på företagets energianvändning.

Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala tillsynsmyndigheters
arbete med prioriterade ämnen
EU-kommissionen har påbörjat ett arbete med att se
över dricksvattendirektivet. Genom de svenska
dricksvattenföreskrifterna har direktivet direkt påverkan på svenska kommuner som är både vattenproducenter och lokala tillsynsmyndigheter.
SKL ska under 2017:
 Verka för att att dricksvattendirektivet får en tydligare koppling till ramdirektivet för vatten så att
medlemsstaterna kan ta ett samlat grepp kring
hela vattenfrågan. Detta är inte minst viktigt mot
bakgrund av PFAS-problemen som uppdagats i
Sverige.

 Arbeta för att EU underlättar arbetet med prioriterade ämnen (kemikalier) och skyddet av dricksvatten, men att man undviker detaljstyrning och
överlåter detta till vattenproducenterna och de lokala tillsynsmyndigheterna genom krav på riskbaserat arbete och möjlighet till särskilt fokus på nationella förutsättningar. Sverige har väldigt många
små dricksvattenproducenter och det är viktigt att
man inte instiftar regler som ställer samma krav
på t ex Nederländernas fem vattenverk som på
Sveriges nästan 2000 kommunala vattenverk.
 Verka för en bättre samordning av arbetet med
dricksvattenfrågorna på nationell nivå

Implementeringen av paketet för
cirkulär ekonomi ska ge tydlig miljönytta
Under 2017 fortsätter genomförandet av paketet för
den cirkulära ekonomin med översynen av fyra avfallsdirektiv, ett meddelande om energiåtervinning
från avfallsförbränning och en strategi för användning, återanvändning och återvinning av plast.
SKL ska under 2017:
 Verka för ambitiösa mål för minskad deponering
och ökad återvinning
 Framhålla att energiåtervinning från avfall är en
ändamålsenlig behandlingsmetod för avfall som
inte kan återanvändas eller materialåtervinnas.
 Motverka att definitionen av kommunalt avfall innehåller en referens till kvantitet samt arbeta för
att definitionen ska stämma bättre överens med
den svenska definitionen av hushållsavfall
 Lyfta att det bör finnas separata mål för återanvändning och återvinning.
 Verka för att producentansvaret även bör gälla för
avfall som är föremål för separat insamling men
som inte sorterats ut.

Statligt stöd och regionala flygplatser
SKL följer möjligheten till offentlig finansiering av
regionala flygplatser. Under 2017 kommer kommissionen att se över gruppundantagen för konkurrens
på den inre marknaden. Ett nytt undantag för mindre
flygplatser och hamnar förväntas presenteras 2017.
SKL ska under 2017:
 Med utgångspunkt från styrelsens ställningstaganden inför arbetet med den nationella flygstrategin, driva frågan om större flexibilitet i det EUrättsliga regelverket som rör finansieringen av
regionala flygplatser.

Läs mer i På gång inom EU
I SKL:s skrift På gång inom EU kan du läsa mer om SKL:s EU-prioriteringar. Här finns också korta artiklar om
andra EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner som förbundet arbetar med. Ladda
ner eller beställ vårens nummer via SKL:s webbplats. På webbplatsen hittar du också SKL:s EU-prioriteringar
i sin helhet. www.skl.se/eu
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