
Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Nyhetsbrev EU-informa on

EU-info december 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.

 

Save the date! SveReg-webbinarium
om EU:s fram da transportpoli k - Så
påverkas Sveriges kommuner och
regioner 

Den 5 februari 2021 kl. 10-12 så anordnar  Stockholmsregionens EU-kontor

llsammans med svenska stads- och regionkontor och SKR e  seminarium om

EU:s fram da transportpoli k.  Program och inbjudan kommer i januari men

boka redan nu in den 5 februari kl 10.00 – 12.00 i era kalendrar.
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Vi kommer bland annat a  diskutera: 

• Hur påverkas Sveriges kommuner och regioner av EU:s nya transportpoli k? 

• Vad innebär det a  EU:s transportsektor ska genomgå en grön och digital

omställning för a  bli mer motståndskraftig? 

• Hur ska målet om minskade växthusgasutsläpp med 90 procent nås ll år

2050? 

Läs mer här

 

Mer informa on kommer på den här webbsidan.

 

Europeisk konferens om EDIH
Den 26–27 januari 2021 anordnas den första European Digital Innova on Hub

(EDIH) konferensen. Eventet är en möjlighet för berörda parter a  samlas,

utveckla sina nätverk, dela idéer och få informa on om EU:s prioriteringar för a

stödja den gröna och digitala omvandlingen genom EDIHs. Konferensen anordnas

av EU-kommissionen llsammans med Luxinnova on, Luxemburgs

finansdepartement samt DIHNET.

 

Här kan du läsa mer om eventet och följa y erligare länkar

 

EU-budgeten och återhämtningsfonden
Det sista ordinarie toppmötet den 10-11 december slutade med a  Ungern och

Polen drog llbaka sina veton. Tyskland förhandlade fram e  kompromissförslag

med de två länderna vilka digare blockerat EU:s kommande lång dsbudget och

coronafond i kri k mot den nya mekanismen som ska göra det möjligt a  dra in

EU-stöd ll medlemsländer som bryter om grundläggande demokra ska

principer.

Budgeten o fonden är sammanlagt värda över 18 biljoner kronor. Läs mer om

vetokrisen här.

Det som återstår nu är justeringar i de olika förordningarna innan allt kan träda i

kraft. 

 

BREXIT - godkännande för avtalet
EU-ländernas EU-ambassadörer gav på måndagen si  godkännande av det

framförhandlade handels- och samarbetsavtalet med Storbritannien. 

E  förslag ll handel- och parternskapsavtal blev slutligen färdigförhandlat på

julafton mellan EU-kommissionen och den bri ska regeringen. Det ska närmaste

godkännas av EU-länderna så a  det kan börja gälla provisoriskt redan från 1

januari 2021.

 

Här kan du läsa mer

 

https://stockholmregion.org/news/save-the-date-eus-framtida-transportpolitik-sa-paverkas-sveriges-regioner-och-kommuner/
https://svereg2021.weebly.com/webbinarium-5-februari.html
https://www.centralsweden.se/europeisk-konferens-om-edih/
https://www.europaportalen.se/2020/12/tysk-kompromiss-oppnar-eu-biljoner
https://www.europaportalen.se/2020/12/eu-landerna-ger-sitt-forsta-godkannande-brittiskt-avtal


2020 års vik gaste EU-händelser
Här har du årets långläsning! 

A  förstå sin egen sam d kan vara bland det svåraste som finns. Här har

Europaportalen samlat det som var av betydelse för EU-poli ken under 2020.

Först får ni en sammanfa ning av några händelser och därefter en genomgång av

de vik gaste poli ska och ekonomiska händelserna och besluten i EU under

2020.

 

Ar keln hi ar du här

 

Go  Ny  År!

Vill önska alla e  rik gt Go  Ny  År och tacka för en god samverkan och e

väldigt go  samarbete under de a märkliga år. Hoppas många av er har

möjlighet a  få vara lediga under jul - och nyårshelgerna och komma igen ll

2021 med ny kraft och energi. 

Vi ses igen i januari! Då fortsä er uppdateringarna gällande aktuella frågor inom

samarbetet i Europa som har med llväxt och utveckling a  göra i flernivåstyret. 

Ha det fint!

www.regionvastmanland.se

https://www.europaportalen.se/2020/12/2020-ars-viktigaste-eu-handelser
https://www.facebook.com/regionvastmanland/
https://www.linkedin.com/company/landstinget-vastmanland
https://twitter.com/regionvstm
https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanland
http://www.regionvastmanland.se/
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