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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.

 

Beslut o nya ini a v
EU-kommissionen godkänner e  sjä e avtal om covid-19-vaccin 

Den 25 november

godkändekommissionen e  avtal med läkemedelsföretaget Moderna om e

covid-19-vaccin. Avtalet innebär a  EU kan köpa upp ll 160 miljoner doser av

bolaget. Det blir det sjä e avtalet efter AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen

Pharmaceu ca NV, BioNTech-Pfizer och CureVac. EU-kommissionens ordförande

von der Leyen sa förra veckan a  Europa kan ha två vaccin godkända om en

månad. U alandet kommer efter lovande resultat för Pfizers

och BioNTechs respek ve Modernas vaccin. 

 

Läget i budge örhandlingarna och EU:s återhämtningsfond

Både rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens ordförande

Ursula von der Leyen är eniga om a  Ungern och Polens blockering av budgeten

orsakar onödig försening. Von der Leyen sa under e  tal ll Europaparlamentet

den 25 november, a  Ungern och Polen måste sluta blockera EU:s budget. Hon
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var tydlig med a  om de två länderna anser a  planerna a  koppla

EU-utbetalningar ll rä sstatsprincipen är olagligt, bör de gå ll domstol. Även

gruppledarna i Europaparlamentet uppmanar Ungern och Polen a  ta ärendet ll

domstol istället för a  straffa EU:s medborgare genom a  blockera budgeten.

Merkel kommer fortsä a leda förhandlingarna och försvarar det förslag som nu

ligger på bordet.

 

EU-kommissionen rekommenderar snabbtester 

Inför mötet med Europeiska rådet förra veckan publicerade EU-kommissionen en

rekommenda on om an gentester i form av snabbtester för diagnos av covid-19.

Rekommenda onen bygger på inspel från medlemsländer samt expertråd från

den berörda EU-myndigheten. Rekommenda onen är en del i arbetet a

säkerställa e  gemensamt arbetssä  och mer effek va strategier för testning. 

 

823 miljoner euro i stöd ll covid-19 och naturkatastrofer 

I sdags godkände Europaparlamentet stöd ll sju medlemsländer för a

hantera coronapandemins effekter samt a  hantera konsekvenserna av en

jordbävning i Kroa en och översvämningar i Polen. Finansieringen uppgår ll 823

miljoner euro och kommer från EU:s solidaritetsfond. 
 

Tyck ll om!
Tyck ll om EU:s fram da transportpoli k

Som en del av den gröna given ser EU-kommissionen över klimatrelevant

lags ftning för bä re anpassas ll målet om klimatneutralitet ll 2050.

Kommissionen har tagit fram en konsekvensbedömning som u orskar olika

möjliga förändringsförslag ll en av de lagliga grundpelarna inom den europeiska

transportpoli ken, den nuvarande förordningen för det transeuropeiska

transportnätet, TEN-T. Kommissionen önskar nu få in synpunkter på

konsekvensbedömningen genom e  samråd. Samrådet är öppet ll 18 december

2020. 

Läs mer här

 

Tyck ll om EU:s nuvarande regelverk om energieffek vitet

Som en del av den gröna given ser EU-kommissionen över relevant lags ftning

inom energiområdet. Kommissionen förbereder nu en översyn och utvärdering

av energieffek viseringsdirek vet och vill ha in synpunkter på den kommande

översynen genom e  samråd. Samrådet är öppet ll 9 februari 2021. 

Läs mer här

 

Tyck ll om EU:s nuvarande regleverk om förnybar energi

Som en del av den gröna given ser EU-kommissionen över relevant lags ftning

inom energiområdet. Kommissionen förbereder nu en översyn och utvärdering

av direk vet om förnybar energi och vill ha in synpunkter på den kommande

översynen genom e  samråd. Samrådet är öppet ll 9 februari 2021.

Läs mer här
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