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EU & internationellt på SKL
Kontakta oss
Här hittar du kontakt
uppgifter och mer om vilka
frågor vi kan hjälpa till med.
› EU och internationellt

Översynen av Europa 2020 försenad
I februari släppte kommissionen en sammanställning av
resultaten från samrådet om översynen av EU:s tillväxt och
sysselsättningsstrategi, Europa 2020. 26 svenska aktörer hade
lämnat in sina synpunkter. Kommissionen har dock beslutat att
skjuta upp översynen till år 2016.
SKL deltar löpande i diskussioner om tillväxt och
sysselsättningsfrågor inom ramen för strategin med
Statrådsberedningen och arbetsmarknadens parter. Den 4 mars
träffas parterna på ordförandenivå där SKL:s ordförande Anders
Knape deltar.
Kontakt: Annika Lindberg, 08452 71 63
› Kommissionen, Översynen av Europa 2020strategin

SKL:s Brysselkontor
Praktik Brysselkontoret
Senast den 24 mars tar vi
emot ansökningar för
höstens praktik 2015.
› Praktik Brysselkontoret

Energiunionen presenterad
EUkommissionen har presenterat sin strategi för en
motståndskraftig och hållbar energiunion. Strategin har flera
syften, bland annat att minska importberoendet, minska
användningen av energi samt integrera och öppna de
europeiska energimarknaderna.
Utifrån strategin kommer kommissionen ta fram lagförslag
under våren och hösten. En översyn av
energieffektiviseringsdirektivet kan väntas, liksom initiativ som
rör transport och utsläpp av koldioxid. För svensk del är det
bland annat viktigt att bevaka vad ökad integration och
överstatlighet på energiområdet innebär.
› Kommissionen presenterar Energiunionen

Viktiga EUfrågor för Europas kommuner
och regioner 2015
SKL har sammanställt en topplista över årets viktiga EUfrågor
tillsammans med 26 av sina systerförbund i Bryssel. I denna
https://www.anpdm.com/newsletter/979884/494A5D437944455943

Kurs och
konferens
Webbsänt seminarium om
aktuella EUfrågor, 1 april
Den 1 april webbsänder vi
SKL:s seminarium om
aktuella EUfrågor. Du får
nyheter direkt från vårt
Brysselkontor och höra mer
om SKL:s prioriterade EU
frågor 2015.
Paul Lindquist, ledamot i
Regionkommittén, pratar om
hur EUmedlemskapet
påverkar kommuner och
landsting utifrån egna
erfarenheter.
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finns bland annat översynen av Europa 2020strategin,
investeringsplanen, avfall och luftkvalitet.
Kommun och regionförbunden i Bryssel har ett nära samarbete
och samordnar arbetet för att nå fram med våra budskap.
Kontakta Marcus Holmberg för mer information.

Länk till filmen kommer att
finnas på www.skl.se/eu och
du kan se den i efterhand.
Kontakt:
Karin Flordal, 08452 78 34

Kontakt: Marcus Holmberg, +32 2 549 08 67

Svensk ordförande i Regionkommittén
Yoomi Renström (S), Ovanåker kommun,
har valts till ordförande för
Regionkommitténs SEDECutskott.
Utskottet ansvarar för frågor om bland
annat jämställdhet, sysselsättning,
utbildning, forskning och innovation.
› Yoomi Renström ordförande i utskott

Avfallsdirektivet dras tillbaka
Kommissionen har beslutat att dra tillbaka förslagen om cirkulär
ekonomi, däribland förslaget till reviderat avfallsdirektiv. Istället
väntas mer ambitiösa förslag under året. Det förra förslaget
innehöll bland annat högre krav på insamling av kommunalt
avfall.
› Kommissionen, tillbakadragna förslag

Diskussioner om luftpaketet fortsätter
När kommissionen presenterade sitt arbetsprogram för 2015
aviserades att luftpaketet skulle kunna komma att dras tillbaka.
Både Europaparlamentet och medlemsländerna kritiserade hårt
ett eventuellt tillbakadragandet och därmed fortsätter
diskussionerna under året. Europaparlamentet väntas behandla
de olika delarna i paketet efter sommaren.
› Kommissionen, Luftpaketet

TTIPdag med Cecilia
Malmström i Göteborg,
16 mars
Eftermiddagen den 16 mars
hålls seminarier om
handelsavtalet mellan EU och
USA. Cecilia Malmström deltar
i en medborgardialog.
› TTIPdag, 16 mars
Globalt till lokalt, 18 mars
Seminarium om mänskliga
rättigheter och folkhälso
frågor inom EU och WHO ur
ett lokalt och regionalt
perspektiv. Anordnas av SKL
och Folkhälsomyndigheten.
› Globalt till lokalt, 18 mars
Webbsänt infomöte om
Horisont 2020, 18 mars
VINNOVA webbsänder
infomöte om EU:s program
för forskning och innovation
den 18 mars.
› Horisont 2020, 18 mars
Interreg Europe, 20 mars
Seminarium om det
territoriella samarbets
programmet Interreg Europe
den 20 mars.
› Interreg Europe, 20 mars

Nytt lobbyregister går för långt
Sen i början av februari är det krav på att kommuner och deras
företrädare ska ansluta sig till EU:s öppenhetsregister.
Kommissionen avser också att föreslå ett nytt obligatoriskt
register som även omfattar rådet.
Både SKL och Regionkommittén har riktat kritik mot att
kommissionen inte konsulterade den lokala nivån innan
förändringen. Eftersom kommuner företräder allmänintresset
och deras företrädare är demokratiskt valda av medborgarna bör
de inte ingå i lobbyregistret.
Kontakt: Marcus Holmberg, +32 2 549 08 67
› EU:s öppenhetsregister

https://www.anpdm.com/newsletter/979884/494A5D437944455943

Utbildning för aktiva i
kommunala partnerskap
ICLD breddar utbildningen för
tjänstemän och politiker som
driver kommunala
partnerskap. Under året
erbjuds två tillfällen att välja
mellan, 2628 maj och 2830
september.
Utbildningen fokuserar på
verktyg och stöd för att
utveckla partnerskapet. I
september kan
samarbetspartner också delta.
› KPutbildning, ICLD
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Jämställdhet på Europaparlamentet
Inför Internationella kvinnodagen höll SKL och CEMR ett
seminarium om arbetet med jämställdhet på lokal och regional
nivå på Europaparlamentet. Som värd stod Anna Hedh, ledamot
i parlamentets jämställdhetsutskott.
Bland annat presenterades resultaten från SKL:s projekt Hållbar
jämställdhet och CEMR:s arbete med jämställdhets
deklarationen. Du kan läsa mer om deklarationen och
seminariet på dess webbplats.
Kontakt: Kristin Ivarsson, +32 2 549 08 63
› Jämställdhetsdeklarationens webbplats

Stor EUpåverkan på finska kommuner
Över hälften, ca 60 procent, av de finska kommunernas
uppgifter och beslut påverkas av EU. Det visar en rapport som
finska kommunförbundet har tagit fram. Studien granskade i
vilken grad EU påverkar de finska kommunernas lagstadgade
uppgifter samt kommunfullmäktiges dagordningar.
> Finska kommunförbundet, EU:s påverkan

Aktuella samråd
Arbetstidsdirektivet
Kommissionen vill ha in synpunkter på arbetstidsdirektivet
senast den 15 mars. Bidragen kommer användas för den
pågående översynen och konsekvensanalysen av direktivet.
› Samråd om arbetstidsdirektivet

Konkurrens bland vårdgivare
Senast den 8 april kan du ge synpunkter på konkurrens bland
vårdgivare som ett sätt att öka effektiviteten i sjukvårds och
hälsosystem.
› Samråd om konkurrens bland vårdgivare

EU:s förra forskningsprogram FP7
Kommissionen ska utvärdera EU:s förra ramprogram för
forskning och innovation. Bidrag kan lämnas senast den 22 maj.
› Samråd om FP7
https://www.anpdm.com/newsletter/979884/494A5D437944455943
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Fler pågående samråd hittar du på Din röst i Europa.
› Din röst i Europa  Pågående samråd

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20
Redaktör: Louise Andersson
› Besök SKL.se/eu
› Prenumerera på fler nyhetsbrev från SKL
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