SKL:s prioriterade
EU-frågor 2016
SKL:s styrelse har antagit sju prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under
2016. 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
Över en miljon asylsökande beräknas ha kommit till
EU under förra året. Ett högt mottagande innebär såväl utmaningar som möjligheter för lokal och regional
nivå. Det är viktigt att kommuner, landsting och regioner garanteras rätt förutsättningar och resurser från
såväl nationell som europeisk nivå för att erbjuda
flyktingar en bra etablering i samhälls- och arbetslivet.
SKL ska under 2016:
 Verka för en jämnare fördelning mellan medlemsländerna av asylsökande.
 Verka för att det lokala och regionala perspektivet
ges ett inflytande när beslut fattas i frågor som rör
asyl- och flyktingmottagandet.
 Bevaka utvecklingen av implementeringen av det
gemensamma asylsystemet och den europeiska
migrationsagendan och vad det får för konsekvenser för lokal och regional nivå.

Arbetet med utsatta EU-medborgare
ska stärkas
Utsatta EU-medborgare är en internationell fråga
med lokala konsekvenser. SKL anser att en långsiktig förbättrad livsmiljö för den utsatta gruppen endast
kan uppnås genom insatser i hemländerna. Det är en
fråga för respektive medlemsstat och för EU att lösa,
där den svenska regeringen har ett viktigt ansvar för
att verka för en sådan utveckling.
SKL ska under 2016:
 Inom ramen för sitt internationella arbete via
lämpliga organisationer och forum lyfta frågan
och sträva efter samarbete på denna nivå.
 Verka för att den nationella samordnaren ges förlängt uppdrag. Detta för att förstärka det utbyte
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som startats genom det bilaterala avtal som Sverige och Rumänien slöt den 5 juni.

Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut
på EU-nivå om energieffektivisering
av byggnader
SKL fortsätter bevaka utvecklingen av Energiunionen
med särskilt fokus på omarbetandet av detaljstyrande direktiv – främst Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda.
Förbundet kommer även att bevaka översynen av
förnybarhetsdirektivet.
SKL ska under 2016:
 Verka för att främja mål och krav på resultat snarare än detaljkrav.
 Motverka eventuella krav på årlig renoveringstakt.
 Föreslå storlek på energianvändning som kriterium för krav på energikartläggning i Energieffektiviseringsdirektivet.
 Verka för att utformning av nära-nollenergikrav för
byggnader och förnybarhetsdirektiv inte styr bort
från gemensamma lösningar som fjärrvärme och
fjärrkyla.

Lika möjligheter och villkor för föräldrar på arbetsmarknaden
EU-kommissionen väntas under 2016 presentera initiativ för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och för att ge föräldrar möjlighet till en bättre
balans mellan familj och arbetsliv. Åtgärder som behövs på EU-nivå ses över, bland annat revideringar
av existerande direktiv om föräldraledighet och mödraledighet, samt ny lagstiftning om ledighet för beroende släktingar. SKL ser behovet av ett bredare

grepp istället för ytterligare reglering på EU-nivå för
ledighet. Det behövs ett holistiskt perspektiv på kvinnors och mäns förutsättningar på arbetsmarknaden,
bland annat vikten av välfärds- och omsorgstjänster
för att möjliggöra kvinnors och mäns jämlika deltagande på arbetsmarknaden.
SKL ska under 2016:

varför vissa finansieringsåtgärder vidtas och på vilken grund de är förenliga med EU:s regler om statligt
stöd. Hur detta ska gå till är därför en angelägenhet
för SKL:s medlemmar. Frågan om förenkling behöver
drivas vidare, bland annat är de redovisningskrav
som ställs oproportionerligt administrativt betungande.

 Verka för att det inte blir någon ytterligare reglering på EU-nivå angående olika former av ledighet.
 Lyfta fram goda exempel från förbundet och
svenska kommuner, landsting och regioner på
hur man kan arbeta för lika möjligheter/villkor för
föräldrar på arbetsmarknaden.

SKL ska under 2016:

Uppföljning av frihandelsavtal

En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd

Det framtida frihandelsavtalet mellan EU och USA,
TTIP, samt tjänstehandelsavtalet TiSA kan ha påverkan på utformningen och genomförandet av välfärdstjänster. Det kan till exempel röra huruvida en offentlig tjänst som lagts ut på entreprenad kan tas tillbaka
i egen regi vid senare tillfälle. SKL kommer under året
att bevaka förhandlingarna om frihandelsavtalen och
sprida kunskap om vad de kan få för inverkan på lokala och regionala intressen.
SKL ska under 2016:
 Synliggöra vad frihandelsavtal kan betyda i förhållande till offentligt finansierad verksamhet på
lokal nivå för att värna organisationsfriheten och
den kommunala självstyrelsen.

Statsstödsregler - uppföljning av den
inre marknaden
Den modernisering av statsstödsreglerna som genomförts på EU-nivå ställer tydliga krav på den lokala
nivån. Kommuner, landsting och regioner behöver
exempelvis bättre redovisa sina överväganden kring

 Bevaka kommuners, landstings och regioners intressen i utvecklingen av den inre marknaden och
verka för att möjliggöra deras aktiva deltagande.
 Särskilt uppmärksamma utvecklingen när det gäller statsstödsreglernas tillämpning ifråga om infrastrukturinvesteringar, hamnar och luftfart.

Inom ramen för den digitala inre marknaden fokuserar SKL på EU:s kommande handlingsplan för e-förvaltning som ska stödja modernisering av den offentliga sektorn. Parallellt fortsätter viktiga arbeten för
gränsöverskridande e-förvaltning för gemensamma
tjänster inom EU. SKL arbetar för att kommuner,
landsting och regioner i större utsträckning blir delaktiga i dessa arbeten.
SKL ska under 2016:
 Verka för att den lokala och regionala nivån deltar
i framtagandet av den nya fleråriga handlingsplanen för e-förvaltning.
 Verka för att initiativ för den digitala inre marknaden blir översiktligt kartlagda med avseende på
effekterna för kommuners och landstings verksamheter.
 Verka för ökad interoperabilitet och att erfarenheter från standardiserade arbeten på EU-nivå
såsom ISA, eIDAS, E-SENS kommer kommuner
och landsting till del.

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. Du kan också följa och prata EU-frågor
med oss på Twitter.

www.skl.se/eu
Twitter: @skl_eu
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