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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 vårt län.

 

Finska ordförandeskapets förslag: Stora
nedskärningar i EU:s flerårsbudget
Finland har presenterat e  kompromissförslag i förhandlingarna om

flerårsbudgeten (2021-2027). Förslaget innebär stora nedskärningar i EU:s

sammanhållnings- och transportpoli k. Förhandlingarna om EU:s fram da

flerårsbudget befinner sig alltjämt i e  låst läge då EU:s två lags ftande

församlingar har djupa spli ringar både inbördes och mellan varandra. Det vill

säga, varken de direktvalda poli kerna i Europaparlamentet är helt överrens

sinsemellan och inte heller medlemsstaternas regeringar i rådet är överrens med

varandra.

Här kan du läsa mer
 

EU-kommissionen presenterar den
"Gröna Given"
Ambi onen med den gröna given är a  ställa om Europa för en hållbar fram d

på e  ansvarsfullt och inkluderande sä .

Målen innefa ar a  göra en klimatomställning (decarbonisa on) av

energikrävande industrier, a  göra Europa världsledande på cirkulär ekonomi, a

göra en rä vis omställning där var och en bidrar efter förmåga, a  lägga fram en

plan om grön finans, a  höja utsläppsmålen (sänka utsläppen) för 2030, a  få
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bort plast från naturen och a  bevara eller t.o.m. stärka Europas biologiska

mångfald och a  göra klimatneutralitetsmålet för 2050 ll lags ftning (vilket

Europeiska rådet kan komma överrens om redan denna vecka). Vidare kommer

en strategisk plan för a  minska koldioxidutsläppen med 50, om inte 55% ll och

med 2030 a  presenteras och en ska emekanism som beska ar klimatavtrycket

som varor och tjänster som passerar EU:s y re gränser a  föreslås.

Här kan du läsa mer

 

Det kommande Kroa ska
ordförandeskapet presenterar sina
prioriteringar
Från 1 januari ll 30 juni 2020 kommer Kroa en vara ordförande i Europeiska

unionens råd för första gången. Under denna sexmånadersperiod kommer

Kroa en a  leda rådets arbete, bygga samarbete och verka för avtal mellan

medlemsländerna. Följande prioriteringar kommer ligga ll grund för

ordförandeskapet:

• E  Europa som utvecklas

• E  Europa som sammankopplar

• E  Europa som skyddar

• E  Europa som är globalt inflytelserikt

Här kan du läsa mer om Kroa ens prioriteringar

 

Save the date -- Fonddag 23 mars!
Funderar du på hur externa fondmedel skulle kunna vara ll stöd i

utvecklingsarbetet i din verksamhet (inriktning sociala frågor)? Vill du få koll på

vilka pengar som går a  söka och hur det går ll?

Målgruppen för träffen är tjänstepersoner från kommunen, regionen,

myndigheter, näringslivet och civilsamhället som på olika sä  kan bidra ll,

medverka i eller äga projekt inom ramen för olika struktur - och

utvecklingsfonder.

Boka in den 23 mars klockan 8.30-12.00 i Västerås i kalendern för en halvdag.

Mer informa on kommer...
 

Interna onella dagen med SKR
Den 29 januari 2020 anordnar Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Interna onella dagen i Stockholm. Dagen riktar sig ll alla som arbetar eller har

förtroendeuppdrag i en kommun eller en region, med intresse för interna onella

frågor. Temat för upplagan de a år Agenda 2030 med e  EU-perspek v.
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Under den första delen av dagen kommer miljö- och klimatminister Isabella Lövin

och Agenda 2030:s ambassadör Jenny Olsson a  bjudas in för a  diskutera

agenda 2030. Efter lunchen kommer det a  anordnas flera parallella seminarier,

bland annat har SKR bjudit in företrädare från ESF-rådet, Tillväxtverket och

Vinnova för a  diskutera Regionalfonden, Socialfonden Horisont Europa inom

ramen för EU:s nästa programperiod

Klicka här för a  läsa mer om SKR:s interna onella dag.

State of Health in the EU --
webbinarium 23 januari 2020
Torsdagen den 23 januari kl. 9.00-11.00 arrangerar Sveriges Kommuner och

Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten e  webbinarium om

den landrapport avseende Sverige som EU-kommissionen tagit fram inom ramen

för ”State of Health in the EU” i samarbete med OECD och European Observatory

on Health Systems and Policies. Vid seminariet diskuteras rapportens resultat

beträffande den svenska hälsoutvecklingen och hälso- och sjukvårdsystemet i

Sverige. Webbinariet är kostnadsfri . Mer informa on och länk ll

webbinariesändningen finns på: h ps://www.folkhalsomyndigheten.se

/motesplats-social-hallbarhet/aktuellt/state-of-health-in-the-eu--webbinarium/

 

Utveckla service i landsbygder
För a  kunna driva företag och bo i landsbygder, behöver där finnas kommersiell

service. Det kan handla om dagligvaror, drivmedel, post och paket. Nu kan du

söka pengar för a  stärka servicen genom pilotprojekt.

Här kan du läsa mer om utlysningen

Seminarium 23 januari -- Ta del av
sta s k om mångfald o företagande
Allt fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund är företagare. På

seminariet går de igenom resultat från rapporten Mångfald i näringslivet. En

panel med representanter från företagsrådgivare, regeringskansli, regioner och

forskning finns på plats för a  diskutera hur siffrorna påverkar utvecklingen.

 Här kan du läsa mer om seminariet samt anmäla dig
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God Jul och Go  Ny  år!

Vill passa på a  ta llfället i akt och önska alla en God Jul och e  Go  Ny  år och

även tacka för e  go  samarbete under året. Hoppas alla har möjlighet a   ladda

ba erierna under ledigheten och jag ser med llförsikt framemot e  spännande

år 2020! Vi ses igen i januari för uppdateringar om aktuella EU-frågor som har

bäring på utveckling - och llväxt i vår region.

Ha det go !

www.regionvastmanland.se
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