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Förord

Många har glömt att EU startade som ett fredsprojekt.  
För mig, som är född i slutet av 80-talet, är det något jag 
aldrig riktigt har behövt reflektera över. Men så kom den 24 
februari – och plötsligt känns fredsaspekten av EU-samar-
betet viktigare och mer påtaglig än någonsin. För även om 
man kan kritisera EU för mycket, så kvarstår det faktum att 
unionen starkt har bidragit till att Europa har varit en säker 
plats att bo och leva under lång tid. Rysslands invasion av 
Ukraina har förändrat säkerhetsläget i Europa i grunden och 
har fått långtgående konsekvenser, utöver den humanitära 
krisen. Beroendeförhållandet mellan många EU-länder och 
Ryssland, främst inom energiområdet, har lett till en utma-
nande ekonomisk situation med energipriser som nått nya 
rekordnivåer, en hög inflation och en förväntad recession. 
Men är det något EU kan, så är det hantera kriser. Även om 
det finns spänningar mellan medlemsländerna, är samstäm-
migheten förhållandevis stark; krigets konsekvenser, oavsett 
om det gäller stöd till Ukraina eller energiförsörjning inom 
EU, hanteras bäst gemensamt. Utöver att ta sig an de utma-
ningar som EU står inför här och nu, ska också fokus på de 
mer långsiktiga ambitionerna upprätthållas, inte minst när 
det gäller den gröna och digitala omställningen. Och att göra 
två saker samtidigt är, som många av oss vet, inte alltid så lätt. 

Mitt i detta komplicerade läge har Sverige tagit över ord- 
förande-klubban i EU:s ministerråd. Fram till den första juli 
är det upp till vårt land att hålla i allt från tekniska möten 
mellan tjänstepersoner till möten på ministernivå för att hitta 
förslag och vägar framåt som alla medlemsländers regeringar 
kan acceptera. Sverige representerar även hela rådet mot 

övriga EU-institutioner. Det innebär, utöver att det är extra 
strålkastarljus på Sverige under 2023 års första sex månader, 
att Sverige har ett begränsat utrymme att driva sin egen  
nationella politik under denna period. Den rollen har i stället 
de svenska regionerna blivit uppmanade att fylla i möjligaste 
mån, tillsammans med andra svenska aktörer. Något som vi 
med glädje tar oss an. 

Min förhoppning när vi presenterade förra årets årsöversikt, 
var att jag skulle kunna förmedla en odelat positiv inställning 
till 2023. Det finns förstås mycket att se fram emot och märk 
väl, pandemin nämns först i detta sista stycke, men den våta 
filten vid namn Putin ligger alltjämt över EU. 

Med önskan om att fredsprojektet EU fortsätter att leverera 
just fred önskar jag er ett gott 2023. 

Trevlig läsning! 

Isabelle Johansson, kontorsansvarig 
Region Östergötlands EU-kontor
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1. EU:s långsiktiga utveckling
Tillståndet i Europeiska unionen 
Den 14 september höll EU-kommissionens ordförande Ursula 
von der Leyen sitt årliga tal om ”Tillståndet i EU” inför Europa- 
parlamentet. I talet speglas både EU-kommissionens syn på 
året som gått och den framtida politiska inriktningen. Bland 
annat nämns ett axplock av de förslag som ska läggas fram 
under året som kommer. Hösten 2021 andades talet optimism. 
Pandemin hade avtagit betydligt och det fanns en positiv 
syn på ekonomin. Talet i september 2022 hade en avsevärt 
dystrare ton. Särskilt inbjuden gäst var Olga Zelenska, fru till 
Ukrainas president, och den ryska invasionen av Ukraina, och 
dess konsekvenser, genomsyrade hela talet. 

Von der Leyen lade stort fokus på EU:s energiförsörjning och 
de förslag som presenterats av EU-kommissionen för att hjälpa 
länderna hantera den svåra situationen. Hon flaggade även för 
nya förslag där en genomgripande reform av EU:s elmarknad 
anses nödvändig. Ett förslag på området ska enligt nuvarande 
plan presenteras under det första kvartalet 2023. Även vätgas 
nämndes specifikt där stora investeringar väntas. För att göra 
EU mer oberoende på råvaruområdet föreslogs också initiativ 
inom detta område. 

Den rådande energikrisen har fått stora konsekvenser för 
ekonomin i EU. Krisen har inneburit att revideringen av EU:s 
ekonomiska ramverk som tidigare ansågs önskvärd, nu be-
döms som helt nödvändig. EU-kommissionen lade ett förslag 
om detta under senhösten, som innehåller mer flexibilitet 
och realistiska planer för att minska ländernas statsskulder. 

Flera av de initiativ som presenterades under von der Leyens 
tal har sitt ursprung i konferensen om Europas framtid, en ett 
år lång konferens som mynnade ut i ett antal förslag. Flera av 
förslagen skulle kräva en revidering av EU:s fördrag, något 
som von der Leyen också öppnade upp för i sitt tal. Inget av 
de förslag som hittills har presenterats kräver dock fördrags-
förändringar och viljan att förhandla om fördragen är i vissa 
länder, däribland Sverige, mycket begränsad. Detta är dock 
en diskussion som pågår. För EU-kommissionens räkning 
uttryckte von der Leyen en positiv inställning till en så kallad 
konvention för att diskutera fördragsförändringar.

EU-kommissionens arbetsprogram 2023
En månad efter talet om tillståndet i EU presenterade 
EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2023. Program-
met fungerar som en handlingsplan för det kommande året 
och titeln för årets arbetsprogram är ”En union som står fast 
och enad”. Programmet omfattar 43 nya initiativ, 116 prio-
riterade förslag samt ett tidigare förslag som dras tillbaka.  

De politiska riktlinjerna som EU-kommissionen presenterade 
vid sitt tillträde 2019 genomsyrar även detta års arbetspro-
gram. Dessa riktlinjer är EU:s gröna giv, ett Europa rustat för 
den digitala tidsåldern, en ekonomi för människor, ett starkare 
Europa i världen, främjande av vår europeiska livsstil och en 
ny satsning på demokrati i EU. De förslag i programmet som 
är särskilt intressanta ur ett regionalt perspektiv är den ovan 
nämnda reformen av elmarknaden och en planerad utvärde-
ring av EU:s långtidsbudget. 

Flera av förslagen som EU-kommissionen har aviserat i arbets-
programmet presenteras sannolikt under första halvåret 2023, 
vilket innebär att de kommer att behandlas av det svenska 
ordförandeskapet. Den svenska regeringen har presenterat 
en faktapromemoria angående arbetsprogrammet och ställer 
sig generellt positiv till initiativen. Regeringen höjer dock ett 
varningens finger när det gäller utvärderingen av långtids-
budgeten, där man står fast vid Sveriges budgetrestriktiva 
inställning. 

Mer detaljer om EU-kommissionens initiativ följer i respek-
tive avsnitt. 

REPowerEU
Energiförsörjningen är, som ovan nämnts, högaktuell och i 
maj förra året presenterade EU-kommissionen REPowerEU. 
Syftet är att fasa EU:s beroende av energiimport från Ryssland 
och påskynda den gröna omställningen. Planen bygger på tre 
centrala åtgärder: att spara energi, att diversifiera energikällor 
samt att påskynda omställningen till ren energi. Planen är i sig 
inte ett förslag till lagstiftning men innehåller en rad förslag 
till revideringar i den befintliga EU-lagstiftningen, bland annat 
i förnybartdirektivet (RED), energieffektiviseringsdirektivet 
(EED) samt direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). 

Den första pelaren i REPowerEU, energibesparande, ses av 
EU-kommissionen som det billigaste, säkraste och renaste 
sättet att minska vårt beroende av importerad rysk gas. Strate-
gin är tvådelad; den handlar om energieffektivitetsåtgärder på 
medellång och lång sikt samt att uppnå beteendeförändringar 
på kort sikt. Arbetet med att uppnå beteendeförändringar på 
kort sikt har bland annat inneburit åtgärder och rekommenda-
tioner för att invånarna och industrierna i Europa ska minska 
sin konsumtion av el. På längre sikt rör det sig om investeringar 
i energisnåla produkter och infrastruktur, samt det fortsatta 
arbetet med att isolera och energieffektivisera byggnader.
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Nästa pelare, diversifiering av energikällor, handlar om att 
hitta alternativa energileverantörer för unionen. EU-kommis-
sionen vill så fort som möjligt hitta andra leverantörer av gas, 
olja och kol under en omställningsperiod, innan Europa kan 
förlita sig på förnybara källor. Det finns ambitioner om ge-
mensamma inköp av exempelvis flytande naturgas (LNG) och 
vätgas. En liknande mekanism användes under pandemin för 
att gemensamt förhandla vaccininköp till EU:s medlemsländer. 

Slutligen vill EU-kommissionen även producera renare energi. 
REPowerEU ska inte bara hjälpa EU att göra sig kvitt import 
av fossila bränslen från Ryssland, utan ska även skynda på 
den gröna omställningen. EU-kommissionen föreslår också 
en höjd ambitionsnivå kring miniminivåerna för förnybar 
energi. Det skulle hjälpa unionen att överskjuta målen i Fit 
for 55-paketet, EU:s omfattande lagstiftningspaket för att 
minska koldioxidutsläppen. En rad strategier, från solenergi 
till biometan, finns också i planen för att främja produktionen 
och uppskalningen av förnybar energi.

Prislappen för att förverkliga ambitionerna i REPowerEU 
är enligt EU-kommissionen 210 miljarder euro i investe-
ringar fram till 2027, vilket kan jämföras med de cirka 100 
miljarder euro per år som EU betalar för importen av rysk 
gas. Finansieringsinstrumentet faciliteten för återhämtning 
och resiliens (RRF) får en central roll för genomförandet av 
planen, eftersom EU-kommissionen föreslår att återstående 
medel i instrumentet ska kunna användas inom REPowerEU. 
Dessutom föreslår EU-kommissionen att det ska vara möj-
ligt med frivilliga överföringar från nationella anslag inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. 
EU-kommissionen vill även använda intäkter från auktion- 
ering av utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem för  
finansiering av planen.

Parallellt med REPowerEU har EU-kommissionen under  
hösten och vintern 2022 presenterat en rad krisåtgärder för att 

hjälpa medlemsstaterna få bukt med de skenande elpriserna. 
Här finns exempelvis frivilliga och obligatoriska energiminsk-
ningsmål, intäktstak för inframarginell elproduktion, det 
vill säga elproduktion med låga produktionskostnader, samt 
en solidaritetsavgift för vinster för företag som framställer 
fossila bränslen. Dessa exceptionella åtgärder ska inte bara 
hjälpa EU och dess medlemsländer klara denna vinter, utan 
även kommande vintrar. Arbetet med att fasa ut beroendet 
av rysk gas kommer att kräva både tid och resurser. Det är 
en fråga som är högt upp på den europeiska agendan i år, och 
sannolikt även kommande år. 

Sammanhållningspolitiken – EU:s regionalpolitik
Det kan tyckas märkligt att redan nu börja tänka på EU:s 
framtida regionalpolitik, även kallad sammanhållnings-
politiken, eftersom den nuvarande programperioden, som 
sträcker sig till och med 2027, precis har börjat. Diskus-
sionen i Bryssel om framtidens sammanhållningspolitik 
inleddes dock redan under förra året och förväntas bli ännu 
intensivare under 2023. Pandemin och energikrisen har 
inneburit att regelverket har ändrats för de struktur- och 
investeringsfonder som används för att genomföra EU:s 
regionalpolitik. Det har i sin tur resulterat i att spelplanen 
förändrats jämfört med föregående år. Det är anledningen 
till att diskussionen om framtidens sammanhållningspolitik 
påbörjats något tidigare jämfört med föregående programpe-
rioder. Möjligheten att föra över strukturfondsmedel, bland 
annat för att uppnå målen i REPowerEU, som nämnts ovan, 
har lett till en diskussion om huruvida medlen ska användas 
för långsiktiga insatser, vilket är grundtanken, eller om 
de snarare ska användas för hantering av krissituationer. 
Diskussionen kretsar också kring vilken typ av modell för 
finansiering som ska användas och hur strukturfondspro-
grammen ska utarbetas. Under 2023 ska en expertgrupp, 
kopplad till EU-kommissionen, arbeta fram ett förslag för 
framtidens sammanhållningspolitik samtidigt som flera 
europeiska nätverk positionerar sig i frågan. 

Europaåret för kompetens
Under talet om tillståndet i unionen meddelade EU-kommissi- 
onens ordförande att 2023 är Europaåret för kompetens.  
Genom att belysa det området vill EU-kommissionen säker-
ställa ett mer motståndskraftigt EU och verka för att den gröna 
och digitala omställningen inte ska innebära att någon hamnar 
på efterkälken. Utmaningarna inom kompetensförsörjningen 
har bland annat pekats ut som ett hot mot att nå målen i den 
gröna given. Insatserna på området kommer främst att handla 
om kompetensutveckling, att säkerställa att kompetensen är 
relevant och matchar arbetsmarknadens behov samt att få 
personer från tredjeland med relevant kompetens att flytta 
till EU. Den svenska regeringen är positivt inställd till att 
2023 är Europaåret för kompetens och menar att kompetens-
försörjningen är av största vikt för ett konkurrenskraftigt 

EU. Regeringen lyfter särskilt jämställdhetsperspektivet,  
men är tydlig med att insatser ska finansieras inom ramen 
för nuvarande budgetramar. 

Sveriges ordförandeskap i EU
Den 1 januari tog Sverige över rollen som ordförandeland i 
EU:s ministerråd för årets första sex månader. Ordförande- 
skapet bygger på ett triosamarbete som innebär att tre 
medlemsländer under 18 månader har ansvaret att sätta 
agendan med gemensamma mål och prioriterade frågor.  
Ett mer utförligt program tas sedan fram för respektive lands 
halvårsperiod. Sverige ingår i en trio tillsammans med Frank-
rike och Tjeckien och är sist ut av de tre. Som ordförandeland 
kommer Sverige att driva ministerrådets arbete framåt genom 
att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande 
organ. Ordförandeskapet innebär även att Sverige kommer 
att företräda rådet i förhandlingarna med EU-kommissionen 
och Europaparlamentet. 

Redan den 1 juni presenterade den dåvarande EU-ministern 
Hans Dahlgren Sveriges fem övergripande prioriteringar 
vilka sedan konkretiserades den 14 december när Sveriges 
statsminister Ulf Kristersson presenterade de slutgiltiga  
fyra prioriteringarna tillsammans med ordförandeskapets 
arbetsprogram. De fyra prioriteringarna är följande:

• Säkerhet – enighet

• Resiliens – konkurrenskraft

• Välstånd – grön omställning och energiomställning

• Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – våra grundval.

I talet till riksdagen lyfte Kristersson att Sverige tar över 
ordförandeskapet för EU:s ministerråd i en tid då EU står 
inför stora historiska utmaningar i formen av hot mot det 
europeiska säkerhetsläget och våra demokratiska värden 
genom Rysslands invasion av Ukraina. En invasion som har 
fått allvarliga konsekvenser för både livsmedel och energiför-
sörjning. Konsekvenserna av kriget sätter stor press på EU och 
dess medlemsländer vilket återspeglas i arbetsprogrammets 
prioriteringar där Sverige sätter stort fokus på krishantering 
för att hantera läget i Europa. Resiliens lyfts fram som en 
prioritering för att hantera långsiktiga utmaningar genom 
ekonomisk tillväxt. Ordförandeskapet strävar även efter att 
etablera en strategi för europeisk konkurrenskraft. Gällande 
välstånd och grön omställning är fokus för Sverige främst på 
behovet av innovationer för att möjliggöra omställningen. 

Utöver de fyra prioriteringarna innehåller även arbetspro-
grammet specifika prioriteringar för arbetet inom minister-
rådets rådskonstellationer. Dessa prioriteringar inkluderar 
exempelvis att verka för en bättre handelsförbindelse med 
USA och att diskutera hanteringen av antimikrobiell resistens.
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2. Aktuellt i EU 2023

2.1 Hälso- och sjukvård inklusive 
folkhälsa
Hälso- och sjukvårdsfrågor är så kallad nationell kompetens i 
EU. Det innebär att det är medlemsländerna som lagstif-
tar på området och att EU har begränsad rätt att agera. 
EU arbetar i stället aktivt för att främja erfarenhetsut-
byten, finansiera projekt som ger europeiskt mervärde 
samt lämna rekommendationer och information till län-
derna. Det finns dock viss lagstiftningskompetens för 
EU på områden som gränsar till hälso- och sjukvården.  
Det gäller exempelvis auktorisering av läkemedel utifrån 
gemensamma kvalitetskrav och säkerhetsnormer samt inom 
folkhälsa. De diskussioner om ett utökat mandat för EU på 
hälso- och sjukvårdsområdet som pågick med anledning av 
pandemin, har avtagit betydligt. 

En europeisk hälsounion 
EU-kommissionens ordförande von der Leyen lyfte i sitt tal 
till unionen 2020 behovet av en europeisk hälsounion. Syftet 
med en hälsounion är att EU och medlemsländerna ska bli 
bättre rustade för att förebygga, förbereda sig för och hantera 
hälsohot. Sedan dess har EU-kommissionen lagt fram ett antal 
förslag och initiativ för att etablera denna hälsounion som i 
dagsläget innehåller fem huvuddelar. Innehållet i hälsouni-
onen utökas allteftersom nya, breda, initiativ presenteras. 
Inget av dessa förslag kräver en ändring i EU:s fördrag. De 
fem huvuddelarna i hälsounionen är nedanstående:

1. Gränsöverskridande samarbete vid hälsohot
EU-kommissionen presenterade under hösten 2020 tre förslag
på detta område och samtliga är nu färdigförhandlade:

• En ny förordning om allvarliga gränsöverskridande hot
mot människors hälsa förhandlades färdigt i oktober förra 
året och trädde i kraft under november.

• Ett stärkt mandat för European Centre for Disease Pre-
vention and Control (ECDC) förhandlades färdigt i oktober 
förra året och trädde i kraft under november.

• Ett stärkt mandat för European Medicines Agency (EMA). 
Denna förordning förhandlades färdigt i januari 2022 och 
blev tillämpbar den 1 mars 2022. Den del som rör brist på 
kritisk medicinsk utrustning börjar dock tillämpas den 2
februari 2023.

2. Health Emergency Response Agency (HERA)
EU:s nya myndighet HERA tillkom i samband med pandemin
och har i uppdrag att:

• främja ett bättre samarbete inför och under hälsokriser

• föra samman medlemsländerna med industrin och med
andra intressenter

• utveckla, producera och lagerföra medicinska motåtgärder

• förstärka den globala förmågan att hantera pandemier.

HERA har varit operativ sedan förra året och har en budget på 
30 miljoner euro under åren 2022–2027. I slutet av förra året 
presenterades EU-finansiering för att stötta myndighetens 
arbete och det kommer ytterligare utlysningar under 2023.  

3. Ett europeiskt hälsodataområde
I maj förra året presenterade EU-kommissionen förslaget
om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS). Detta är en
hörnsten i EU:s arbete med att stötta medlemsländerna i den 
digitala omställningen av hälso- och sjukvården. Förslaget
reglerar både primär och sekundär användning av hälsodata 
och syftar till att:

• förbättra hälso- och sjukvården i EU genom att invånarna 
får mer kontroll över sin egen hälsodata – i sitt hemland
eller något av de övriga medlemsländerna

• reglera användningen av hälsodata så att den sker på ett
konsekvent, säkert och trovärdigt sätt. Forskare, inno-
vatörer, offentliga myndigheter eller industrin ska enligt
förslaget kunna få tillgång till stora mängder hälsodata
efter ansökan och under förutsättningar att de följer ett
antal strikta villkor för användningen av data

• främja en fungerande inre marknad för digitala hälso-
tjänster och produkter.

Region Östergötland har varit aktiv i att analysera förslaget 
och kommer noga följa förhandlingarna på EU-nivå, som  
i skrivande stund just har inletts. Här kan det bli aktuellt med 
påverkansinsatser framöver.
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4. En europeisk läkemedelsstrategi
I slutet av 2020 presenterade EU-kommissionen en europeisk 
läkemedelsstrategi. Region Östergötland har bidragit med
synpunkter på strategin till EU och har även besvarat en
nationell remiss. Läkemedelstrategin består av förslag på en 
översyn av EU-reglerna på läkemedelsområdet och även flera 
mjuka initiativ. Strategin har fyra syften:

• minska ouppfyllda medicinska behov

• främja en konkurrenskraftig och innovativ läkemedels-
industri

• upprätta mer motståndskraftiga leveranskedjor

• öka EU:s globala ansvar.

Under första kvartalet 2023 förväntas EU-kommissionen 
presentera ett förslag på en revidering av EU:s allmänna 
läkemedelslagstiftning. Inför revideringen har Region Öster-
götland besvarat ett EU-samråd och det kan bli aktuellt med 
fler påverkansinsatser kopplat till lagstiftningen. De kommer 
i så fall att genomföras i samarbete med andra regioner och/
eller SKR om det är möjligt. En översyn av EU-lagstiftningen 
när det gäller läkemedel för barn och personer med sällsynta 
diagnoser ska också presenteras under året. Även den översy-
nen är intressant för Region Östergötland att bevaka.  

5. En europeisk cancerplan
EU-kommissionen har tidigare presenterat ”Europe’s Beating
Cancer Plan”. Planen innehåller endast mjuka initiativ där
avsikten är att på olika sätt främja medlemsländernas arbete 
med cancer. Cancerplanen är uppbyggd kring fyra områden
där EU kan bidra med mervärde:

• preventivt arbete och hälsofrämjande insatser

• tidig upptäckt genom screening

• jämlik tillgång till diagnos och behandling, med ett
helhetsperspektiv

• förbättrad livskvalitet hos patienter och överlevare.

I planen finns tio så kallade flaggskeppsinitiativ som EU-kom-
missionen prioriterar extra högt och arbetet med flera av 
dessa initiativ har redan påbörjats. Under året kommer bland 
annat ett partnerskap för precisionsmedicin och en färdplan 
för prevention att presenteras. 

Som komplement till cancerplanen finns ett så kallat upp-
dragsområde med fokus på forskning och innovation på temat 
cancer (läs mer om uppdragsområden, så kallade missions, 
i avsnittet Forskning och Innovation). Inom ramen för det 
ligger ett särskilt fokus på bestående beteendeförändringar 
under året. 

Digitalisering
Den digitala omställningen inkluderar också hälso- och sjuk-
vårdssektorn. På detta område har det kommit en mängd 
initiativ och fler väntas. Det ovan nämnda europeiska häl-
sodataområdet (EHDS) väntas bli det viktigaste förslaget 
att följa under 2023. Utöver EHDS pågår ett arbete om en 
gemensam infrastruktur och e-hälsotjänster som främst är 
kopplat till tjänsten MyHealth@EU. Syftet med tjänsten är att 
underlätta patienternas rörlighet och den första förändringen 
är att svenska e-recept ska kunna fungera även i andra EU/
EES-länder från och med 1 maj i år. Samma datum ska också 
svenska apotek kunna expediera e-recept från andra EU/
EES-länder. Den 1 maj 2024 blir det obligatoriskt för apoteken 
att expediera recept från andra EU/EES-länder. 

Förhandlingarna fortsätter också kring förslaget om en 
AI-förordning som presenterades förra året. Förordningen 
ska reglera användningen av AI, vilket även omfattar hälso- 
och sjukvårdssektorn, och detta är en viktig fråga för Region 
Östergötland att följa. Under förra året slutfördes också för-
handlingarna om en ny HTA-förordning (Health Technology 
Assessment). Implementering av den nya förordningen bör-
jade förberedas förra året och den kommer vara tillämplig 
från 2025, men med övergångsregler i tre år. 

Hållbarhetsaspekter inom hälso- och sjukvården
Region Östergötland har identifierat tre frågor som rör håll-
barhet inom hälso- och sjukvård, där det är viktigt att följa 
EU:s politik och initiativ på området. Ett av dessa områden 
är hållbara upphandlingar där det finns ett EU-förslag på 
området för Sustainable Corporate Governance (SCG). För-
slaget innehåller bland annat en lagstiftning kring tillbörlig 
aktsamhet, eller Due Diligence (DD), som handlar om att 
företag ska ta större ansvar för att deras underleverantörer 
följer regler för social och miljömässig hållbarhet. Förhand-
lingar om förslaget pågår. Region Östergötlands inställning 
är att ett direktiv inom DD är positivt och regionen kom-
mer följa detta, och eventuellt driva på för att säkerställa att 
förslaget inte vattnas ur. På temat hållbara upphandlingar 
presenterade EU-kommissionen hösten 2022 ett förslag om 

förbud på EU-marknaden för produkter som tillverkats ge-
nom tvångsarbete. Region Östergötland ställer sig positivt 
till ansatsen i detta förslag och gör påverkansinsatser via 
nationella organisationer, såsom det nationella kansliet för 
hållbar upphandling. 

Även inom läkemedelsområdet finns det hållbarhetsaspekter 
inom ramen för EU-bevakningen. Där finns det ett samarbete 
inom Region Östergötland mellan enheten för internationell 
samverkan, hållbarhetsenheten och läkemedelsenheten vid 
remiss- och samrådssvar. 

Det sista av de tre områdena handlar om giftfri verksamhet 
där ett stort fokus ligger på hantering av miljö- och hälsofar-
liga produkter i vården. EU:s allmänna kemikalielagstiftning 
REACH kommer att revideras och ett förslag på en uppdaterad 
förordning skulle presenterats under det sista kvartalet 2022. 
Den har dock skjutits upp till sista kvartalet 2023. Region 
Östergötland gjorde ett antal påverkansinsatser på området 
under förra året och fortsätter följa utvecklingen. 

Övrigt
I slutet av 2022 presenterade EU-kommissionen en strategi 
för global hälsa som kommer diskuteras under året medan 
och under det andra kvartalet kommer även en övergripande 
strategi för psykisk hälsa att presenteras. 

Nätverk
Region Östergötland är en aktiv medlem i hälso- och sjuk-
vårdsnätverket European Regional and Local Health Autho-
rities (EUREGHA) där regionen har posten som vice ordfö-
rande i nätverkets styrelse. Inom nätverket European Regions 
Research and Innovation Network (ERRIN) deltar Region 
Östergötland i arbetsgruppen för hälsa.

För mer information inom Hälso- och sjukvård 
inklusive folkhälsa, kontakta:

Isabelle Johansson 
Kontorsansvarig, Region Östergötlands EU-kontor 
isabelle.johansson@regionostergotland.se
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2.2 Forskning och innovation

Forskning och innovation spelar en avgörande roll för Euro-
pas ekonomiska återhämtning och för att driva på en grön 
och digital omställning. Både återhämtning och omställning 
är viktigt om vi ska lyckas nå en rättvis ekonomisk tillväxt, 
som kommer alla Europas regioner och medborgare till del, 
inklusive medlemsländernas landsbygdsområden.

Horisont Europa
Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och inno-
vation för 2021–2027, med en budget på 95,5 miljarder euro. 
I Horisont Europa arbetar EU vidare med att stärka effekten 
av forskning och innovation för att ta sig an de globala ut-
maningarna och nå FN:s hållbarhetsmål. Ramprogrammet 
har därför en tydlig inriktning mot samhällsrelevans och 
nyttiggörande av forskning och innovation.

Programmet är som tidigare uppbyggt i tre pelare, men 
innehåller ändå ett par nyheter. Det handlar främst om nya 
finansieringsmöjligheter som kan vara intressanta för re-
gioner och kommuner. De finns framförallt i programmets 
andra pelare ”Globala utmaningar och europeisk industriell 
konkurrenskraft – samhällsutmaningar och industriteknik” 
och dess tredje pelare ”Innovativa Europa – ökat genomslag 
och innovation”. 

Horisont Europa integrerar forsknings- och innovations-
uppdragsområden för att öka finansieringens effektivitet 
genom att följa tydligt definierade mål. Uppdragsområden 
(eller missions) kan beskrivas som strategiska forsknings- 
och innovationssatsningar där EU koncentrerar resurser för 
att lösa några av de största utmaningar samhället står inför. 
Det finns fem missions, alla med ambitiösa mål och som ska 
ge konkreta resultat senast 2030:

• Klimatanpassning däribland omvandling av samhället

• Cancer

• Markens tillstånd och livsmedel

• Klimatneutrala och smarta städer

• Friska hav, kust- och inlandsvatten.

En annan nyhet för programperioden är så kallade partner-
skapsprogram. Europeiska partnerskap är ett samlingsnamn 
för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, EU:s med-
lemsländer och associerade länder, näringslivet och andra 
intressenter. Syftet med partnerskapen är att länka ihop 
nationella och regionala satsningar med Horisont Europa för 
att undvika att investeringar överlappar varandra, samt för 
att få till samarbeten. Genom att föra samman privata och 
offentliga aktörer bidrar europeiska partnerskap till en ökad 
sammanhållning av forsknings- och innovationslandskapet i 
EU. Partnerskapen bygger på en gemensam strategisk forsk-
nings- och innovationsagenda.

Under Horisont Europas tredje pelare finns ”Programmet för 
europeiska innovationsekosystem (EIE)” som syftar till att 
skapa ett europeiskt ekosystem för innovation. Det ska göras 
genom att koppla ihop aktörer på lokal, regional, nationell och 
EU-nivå och stödja genomförandet av gränsöverskridande 
innovationsprogram. De ska komplettera medlemsländernas 
insatser och förbättra det europeiska innovationsekosystemets 
funktion. Programmet ska även ses som ett komplement till 
den Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) kring 
området smart specialisering.

EU:s innovationsagenda
Förra året antog EU-kommissionen en ny europeisk agenda 
för innovation, som siktar på att placera Europa i spetsen för 
teknikintensiv innovation och uppstartsföretag. Agendan 
har den dubbla omställningen, den gröna och den digitala, 
som centrala inslag och syftet är att sätta Europa i en mer 
global kontext. Ambitioner om att EU ska bli världsledande 
används inte sällan i förhållande till agendan, med en tydlig 
ambition att Europas innovationskapacitet ska kunna mäta 
sig med den i Kina och USA.

Syftet med agendan är att förenkla och förbättra tillgången 
till finansiering och bidra med ytterligare kompetensstöd 
inom teknikintensiv innovation. Europas regioner kommer 
att spela en central roll i agendan, genom att agera som knut-
punkter för innovation och stärka sammanhållningen mellan 
Europas regioner.

Nätverk 
Inom detta område arbetar Region Östergötland främst genom 
ett informellt nätverk för svenska regionkontor i Bryssel samt 
två Brysselbaserade nätverk; det forskningsbaserade Euro-
pean Regions Research and Innovation Network (ERRIN) 
samt European Regions for Innovation in Agriculture, Food 
and Forestry (ERIAFF), som fokuserar på bland annat livs-
medelsfrågor.

För mer information inom Forskning och innovation, 
kontakta:

kas Andreasson 
EU-strateg, Region Östergötlands EU-kontor 
lukas.andreasson@regionostergotland.se

Lu

2.3 Smart specialisering
Smart specialisering är en metod som innebär att en region tar 
fram särskilda prioriteringar eller styrkeområden där regio-
nens aktörer har specifik kunskap eller där man ser en tydlig 
utvecklingspotential. Regionen mobiliserar representanter 
från företag, akademi, det offentliga och intressegrupper för 
att gemensamt utveckla styrkeområdena. Regionen koncen-
trerar också satsningar och investeringar till dessa områden. 
Smart specialisering används för att mer effektivt dra nytta 
av EU-gemensamma medel inom Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden (Eruf). När regionerna koncentrerar sina 
investeringar till områden där de redan är starka, kan över-
lappande investeringar undvikas och det uppstår synergier ge-
nom samverkan mellan regioner. Tanken är att konceptet ska 
bidra till ökad konkurrenskraft både för enskilda europeiska 
regioner och för Europa som helhet. Under den innevarande 

programperioden kommer smart specialisering att fortsätta 
spela en viktig roll i EU:s sammanhållningspolitik och för 
Europas ekonomiska återhämtning och omstrukturering. 
Smart specialisering har som utgångspunkt att arbeta nerifrån 
och upp, vilket främjar innovationsprocesser och bidrar till 
att lösa globala miljöutmaningar. Det ligger i linje med EU:s 
gröna giv och FN:s mål för hållbar utveckling. 

Våren 2022 presenterade Europeiska Regionkommittén (ReK) 
och det gemensamma forskningscentrumet (JRC), med stöd 
av EU-kommissionen, nästa generations smart specialisering; 
Partnerskap för innovation (PRI). PRI består av några centrala 
pelare som skiljer den från dess företrädare. Det handlar 
bland annat om att lägga större vikt vid flernivåstyre, om ett 
bredare partnerskap och ett ökat fokus på hållbar omställning. 
Ambitionsnivån från de involverade EU-institutionerna är 
hög, men metoden ska utformas successivt de kommande 
åren. Region Östergötland är en av aktörerna som deltar i ett 
pilotprojekt som ska testa PRI-metoden. I konsortiet deltar 
tjänstepersoner ansvariga för innovationsstrategierna i Norra 
Mellansverige och Östra Mellansverige tillsammans med 
tjänstepersoner från Vinnova och Tillväxtverket. 

Konsortiet vill utforska en arbetsmetod som involverar 
samhällets alla nivåer, individer och civilsamhället för att 
gemensamt utveckla innovativa och hållbara lösningar på 
samhällsutmaningar. I arbetet har man satt upp en rad mål 
och önskade effekter på kort till medellång sikt. Pilotprojektet 
kommer att pågå under ett års tid.

Interregionala innovationsinvesteringar (I3) har en stark 
koppling till smart specialisering. Instrumentet ska stimu-
lera utvecklingen av europeiska värdekedjor och möjliggör 
finansiering för samverkan mellan aktörer i regionala inn-
ovationsekosystem. I3 kan komplettera Eruf när det gäller 
exempelvis kommersialisering av pilotprojekt, men även test 
och implementering av nya innovationer.
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Smart specialisering i Östergötland
Region Östergötland har identifierat följande fem styrke- 
områden i sin strategi för smart specialisering:

• Avancerade material

• Effektiv logistik

• Miljönytta som affär

• Smarta, säkra, robusta uppkopplade produkter och system

• Visualisering, simulering och bildanalys.

S3-plattformen
EU-kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC) 
är värd för den så kallade S3-plattformen som ger stöd till 
medlemsländer och deras regioner vid utveckling, implemen-
tering och utvärdering av strategier för smart specialisering. 
Inom ramen för S3-plattformen finns det ett antal europeiska 
pilotprojekt och Östergötland är aktivt i två av dem: High 
tech farming (HTF) samt Consumer involvement in Agrifood 
innovation. 

I projektet Consumer involvement in Agrifood innovation 
handlar partnerskapet om att utbyta kunskap och erfarenhet 
av mjuka lösningar snarare än ny teknik. Inom ramen för part-
nerskapet pågår utbyten av kunskap och erfarenheter kring 
regionernas stödstruktur för att utveckla affärsmodeller som 
minskar avståndet mellan producent och konsument. Under 
året fortsätter ett internationellt samarbete kring matupplev-
elsecentrum som inleddes redan för ett par år sedan. Ett annat 
område för erfarenhetsutbyte är införandet av regionernas 
livsmedelsstrategier. 

Nätverk
EU-kontoret deltar aktivt i flera arbetsgrupper inom nätver-
ket European Regions Research and Innovation Networks 
(ERRIN), bland annat inom områdena smart specialisering, 
transport, energi, miljö och klimat och bioekonomi. Kontoret 
arbetar även med frågan genom nätverket European Regions 
for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF), 
där fokus för regionens arbete ligger på livsmedelsfrågor. 

För mer information inom Smart specialisering, 
kontakta:

Lukas Andreasson 
EU-strateg, Region Östergötlands EU-kontor 
lukas.andreasson@regionostergotland.se

2.4 Miljö och klimat

Miljö- och klimatfrågorna har stått i rampljuset på den eu-
ropeiska arenan under de senaste åren, och inget tyder på 
att EU:s arbete på området tappar fart eller ambition. Den 
dubbla omställningen, det vill säga den digitala och den grö-
na omställningen, genomsyrar i dagsläget nästan alla EU:s 
beslut. Det gäller allt från lagstiftning till rekommendationer 
och finansieringsprogram. Den dubbla omställningen brukar 
framhållas som ett medel vars mål kommer bidra till långt 
mycket mer än att klara klimatmålen. Säkra livsmedel och 
förnybar energi diskuteras ofta i termer av att stärka EU:s 
motståndskraft, samtidigt som åtgärder för den biologiska 
mångfalden eller skärpta krav på transporter inte sällan dis-
kuteras utifrån ett hälsoperspektiv. 

EU:s gröna giv
EU:s gröna giv syftar till att ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, klimatneutral och kon-
kurrenskraftig ekonomi till 2050. Den gröna given innefattar 
initiativ om cirkulär ekonomi, livsmedelskedjan, biologisk 
mångfald och energi. I juli 2021 presenterade EU-kommis-
sionen ett stort lagstiftningspaket som ska hjälpa EU att nå 
målen för 2030. Paketet går under namnet Fit for 55 och syftar 
till att uppdatera EU:s energilagstiftning mot bakgrund av 
de skärpta klimatmålen. Målsättningen är att minska EU:s 
nettoutsläpp med minst 55 procent till 2030 jämfört med 
1990 års nivåer, en andel som man från EU:s håll efter COP27 
signalerat att man vill och kan höja till 57 procent. Paketet 
innehåller en rad nya lagförslag, men också uppdateringar 
av redan befintliga lagtexter som ska anpassas för att nå de 
nya utsläppsmålen. Några av lagförslagen har redan tagit sig 
igenom lagstiftningsprocessen, däribland förnybartdirektivet 

(RED), energieffektiviseringsdirektivet (EED) och markan-
vändningsdirektivet (LULUCF). Arbetet med att förhandla 
fram lagstiftningsförslagen inom Fit for 55-paketet fortsätter 
under året och kommer förmodligen stå i rampljuset under 
det svenska ordförandeskapet.

EU-kommissionen arbetar även utanför Fit for 55-paketet 
för att minska EU:s utsläpp av växthusgaser. Inom ramen för 
EU:s gröna giv ska EU-kommissionen under året bland annat 
presentera lagförslag för att främja utvecklingen av vätgas i 
Europa, reducera avfall och dess miljöpåverkan, samt inrätta 
en övergripande ram för hållbara livsmedelsystem i EU.

I maj 2020 presenterade EU-kommissionen sin strategi för 
biologisk mångfald 2030. Strategin är en omfattande och 
långsiktig plan för att skydda naturen och dess ekosystem, 
och se till att Europas biologiska mångfald börjar återhämta 
sig senast 2030. Strategin, som är en del av EU:s gröna giv, 
konkretiserades ytterligare i juni 2022 när EU-kommissionen 
presenterade lagförslaget om restaurering av natur. Lagförsla-
get är omfattande och innehåller specifika mål för bland annat 
urbana, marina och skogsekosystem, pollinerande insekter 
och flodförbindelser. Lagförslaget är det första i sitt slag från 
EU:s håll och ska förhandlas fram under året.

Nätverk
Inom detta område använder sig EU-kontoret av nätverken 
European Regions for Innovation in Agriculture, Food and 
Forestry (ERIAFF), European Regions Research and Inno-
vation Network (ERRIN), Conference of Peripheral Maritime 
Regions (CPMR) och S3-plattformen. Vreta Kluster, Visual 
Sweden i Norrköping, Cleantech och Linköpings universitet 
är några av EU-kontorets dialogpartners i detta arbete.

För mer information inom Miljö och klimat, kontakta:

Lukas Andreasson 
EU-strateg, Region Östergötlands EU-kontor 
lukas.andreasson@regionostergotland.se
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2.5 Transport och smarta städer

Transportområdet är ett politikområde där EU och medlems-
länderna har delat ansvar och delade befogenheter. EU-kom-
missionen arbetar för att samordna unionens infrastruktur-
investeringar både inom och mellan medlemsländer, för att 
bidra med finansiering och skapa konsensus kring vilka trans-
portstråk och infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras. 
Detta sker genom flera olika program och transportnätverk 
som inriktar sig på olika delar av transportområdet.

EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet
EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet innehåller en 
handlingsplan med ett flertal initiativ som syftar till att vägle-
da EU:s omvandling av transportsektorn de kommande åren. 
Visionen är att mobilitet ska vara tillgänglig och skapa fördelar 
för medborgare, samtidigt som kostnaderna fördelas på ett 
rättvist sätt. Strategin ställer den dubbla omställningen, den 
gröna och den digitala, i fokus och innehåller ett övergripande 
mål om att utsläppen från transportsektorn ska skäras ner 
med 90 procent till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. För att 
nå dit krävs en stor insats för att elektrifiera fordonsflottan 
som till stor del drivs av fossilt bränsle i dag. EU-kommis-
sionen siktar på att ha minst 30 miljoner utsläppsfria fordon 
på de europeiska vägarna 2030. Samtidigt innebär den ökade 
användningen av alternativa förnybara bränslen en utma-
ning för EU:s infrastruktur. Om utvecklingen ska fortsätta 
åt samma håll krävs ett heltäckande nät av laddnings- och 
tankningsinfrastruktur upprättas i EU. Här finns ett antal 
initiativ inom ramen för Fit for 55-paketet, som inriktar sig 
på alternativa bränslen för väg-, luft- och sjötransporter, men 
det finns också förslag inom annan lagstiftning på trans-
portområdet. Ett lagförslag innehåller till exempel regler om 
tillgänglighet till laddstolpar. 

EU-kommissionens har aviserat ett antal initiativ i sitt ar-
betsprogram för året, som har direkt koppling till strategin 
för hållbar och smart mobilitet. Det rör sig bland annat om 
initiativ för grönare frakt, hållbara transporter och ett ge-
mensamt europeiskt område för mobilitetsdata.

Transeuropeiska transportnätverket
Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) syftar till 
att implementera och utveckla ett europeiskt nät av järnvägar, 
vägar, inre vattenvägar, sjöfartsvägar, hamnar, flygplatser 
och järnvägsterminaler. Målet med transportnätverket är 
att minska klyftor, undanröja flaskhalsar och tekniska hin-
der samt stärka den sociala, ekonomiska och territoriella 
sammanhållningen i EU. TEN-T-förordningen, som först 
presenterades 2013, revideras nu för att koppla samman målen 
med EU:s gröna giv och den övergripande strategin för hållbar 
och smart mobilitet, och följer således målen om att skära 
ner utsläppen med 90 procent till 2050. TEN-T-förordningen 
betonar genomgående hållbara transporter och alternativa 
bränslen som avgörande aspekter. 

Den reviderade TEN-T-förordningen består av nio transport-
korridorer som representerar huvudlederna för EU:s trans-
porter. En av dessa korridorer, Scandinavian-Mediterranean 
Corridor (ScanMed), som går från Malta upp genom Europa 
till Finland, passerar genom Östergötland. Den reviderade 
förordningen delar upp TEN-T i två delar: ett övergripande 
nät som ska säkerställa anslutbarhet för alla regioner i EU 
och ett stomnät som består av de delar av det övergripande 
nätet som är av störst strategisk betydelse för EU. Den delen 
av korridoren som sträcker sig genom Östergötland ingår i 
stomnätet.

TEN-T-förordningen pekar ut ett flertal urbana noder (städer 
eller storstadsområden som omfattar mer än en stad) som 
är viktiga socioekonomiska och tekniska knutpunkter, med 
strategiskt viktiga transportinfrastrukturer såsom godster-
minaler eller järnvägsstationer. I Östergötland är Linköping 
och Norrköping urbana noder enligt förslaget.

Den reviderade TEN-T-förordningen ska förhandlas fram av 
EU:s institutioner under året, och är av fortsatt intresse för 
Region Östergötland att bevaka.

Smarta städer
Städer spelar en stor roll i omställningen mot ett hållbart och 
klimatneutralt samhälle. Trots att städerna bara tar upp tre 
procent av jordens yta står de idag för 65 procent av världens 
energiproduktion och mer än 70 procent av de globala växt-
husgasutsläppen. För att påskynda de europeiska städernas 
klimatomställning riktas en av EU:s missions inom EU:s 
ramprogram för forskning och innovation, till klimatneutrala 
och smarta städer. Målet är att EU:s mission ska bidra till att 
100 städer blir klimatneutrala och smarta till 2030. Städerna 
ska fungera som experiment- och innovationsnav så att alla 
europeiska städer kan följa samma spår till 2050. 

EU-kommissionen har tidigare presenterat en handlingsplan 
för mobilitet i städer, som kompletterar förslaget till den re-
viderade TEN-T-förordningen. Två av de övergripande målen 
är att minska utsläppen i linje med strategin för hållbar och 
smart mobilitet, samt att förbättra transporter och mobilitet i 

och runt städer och förbättra effektiviteten hos varu- och hem-
leveranser. Initiativet sätter satsningar på kollektivtrafik och 
aktiv mobilitet, såsom gång eller cykling, i centrum och förlitar 
sig dessutom genomgående på konceptet multimodalitet.

Nätverk
Region Östergötland är medlem i det europeiska nätverket 
Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) och dess 
geografiska gruppering Östersjökommissionen. Nätverket 
har flera arbetsgrupper med fokus på transport och smart 
hållbar mobilitet där Region Östergötland deltar aktivt. Re-
gion Östergötland deltar också på EU:s korridorsforum för 
ScanMed-korridoren, samt ett Brysselbaserat nätverk för 
infrastrukturfrågor som leds av Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). 

För mer information inom Transport och smarta 
städer, kontakta:

Lukas Andreasson 
EU-strateg, Region Östergötlands EU-kontor 
lukas.andreasson@regionostergotland.se
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2.6 Kultur

Inom kulturområdet har EU ingen lagstiftande makt. Syftet 
med EU:s kulturpolitik är istället att komplettera medlems-
ländernas egen kulturpolitik och hjälpa dem att hantera ge-
mensamma utmaningar.

EU:s agenda för kultur
EU-kommissionen antog 2018 en ny europeisk agenda för 
kultur som är ett strategiskt ramverk för EU:s insatser inom 
kultursektorn. Agendan omfattar tre strategiska mål med 
sociala, ekonomiska och externa dimensioner. Den sociala di-
mensionen handlar om att främja social sammanhållning och 
välfärd genom kultur och kulturell mångfald. Den ekonomiska 
dimensionen fokuserar på att stödja kulturbaserad kreativitet 
inom utbildning och innovation, tillväxt och sysselsättning. 
Den externa dimensionen handlar om att stärka internationella 
kulturella förbindelser genom att bland annat uppmuntra till 
samarbeten i kulturarvsfrågor.  

Den tidigare arbetsplanen för kultur avslutades föregående 
år och i skrivande stund har ingen ny arbetsplan för de kom-
mande åren publicerats. Arbetsplanerna brukar genomföras 
med den så kallade OMC-metoden (Open Method of Coordi-
nation). Syftet är att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet 
på policynivå mellan EU:s medlemsländer och EU-kommis-
sionen. Medlemsländernas regeringar utser tjänstepersoner 
som medverkar i arbetsgrupper kring en specifik sakfråga, en 
så kallad OMC-grupp. 

New European Bauhaus
Hösten 2020 lanserade EU-kommissionen initiativet om ett 
nytt europeiskt Bauhaus (NEB). Initiativet är tvärvetenskap-
ligt och ska lyfta kulturens, arkitekturens och den bebyggda 
miljöns viktiga roll på den politiska dagordningen och i arbetet 

med den gröna omställningen. Initiativet beskrivs som en 
bro mellan vetenskapens och teknikens värld å ena sidan och 
konsten och kulturens värld å den andra. Bauhaus-initiativet 
innebär att den gröna given kommer till invånarnas bostäder 
och till andra byggnader, där alla uppmuntras att samarbeta 
för att bygga en hållbar framtid som också är vacker.

Bauhaus-initiativet har ingen egen finansiering, utan insatser 
kopplade till initiativet finansieras genom program som Hori-
sont Europa eller den Europeiska regionalfonden (Eruf). I år 
inleds initiativets tredje fas. Den fokuserar på att utveckla de 
idéer och åtgärder som vuxit fram under implementeringsfa-
sen och försöka nå ut till en bredare publik i och utanför EU.

I Sverige har Boverket uppdraget att koordinera Sveriges del-
tagande i Bauhaus-initiativet för att stärka Sveriges bidrag. I 
uppdraget ingår att sprida kunskap om initiativet till berörda 
aktörer och möjliggöra nordisk och nationell samordning. 
Boverket ska löpande följa utvecklingen av NEB och även 
fungera som en officiell kontaktpunkt för information från 
EU-kommissionen med anledning av initiativet.

Nätverk
Inom detta område arbetar Region Östergötland främst ge-
nom nätverket Regional Initiative for Culture and Creativity 
(RICC) samt European Regions Research and Innovation 
Network (ERRIN).

För mer information inom Kultur, kontakta:

Informationsansvarig 
Region Östergötlands EU-kontor 
brussels@regionostergotland.se

2.7 Socialpolitik, utbildning och 
sysselsättning 
Huvudansvaret för socialpolitik, utbildning och sysselsättning 
ligger hos respektive medlemsland, och EU-kommissionen 
kan inte lagstifta inom dessa politikområden. EU-initiativen 
handlar därför främst om utbyte av kunskap, rekommenda-
tioner och finansiering av projekt.

EU:s sociala dimension
EU-kommissionen ska under kommande år följa upp hand-
lingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
Syftet med handlingsplanen är att säkerställa att EU:s invåna-
re har tillgång till bra jobb, rättvisa arbetsvillkor och en god 
balans mellan arbete och privatliv. Under året ska EU-kom-
missionen fortsätta implementeringen av EU:s sociala pelare 
och handlingsplanen. I år presenteras även ett förslag för 
digitalisering, sociala säkerhetssystem och sociala skyddsnät 
som ska stötta rörligheten på arbetsmarknaden. Det förslaget 
knyter an till ett pilotprojekt kring ett europeiskt socialför-
säkringskort, ESSPASS (European Social Security Pass).

Pilotprojektet för att undersöka möjligheten att införa det 
europeiska socialförsäkringskortet ESSPASS har drivits fram 
till i år. Ambitionen är att underlätta för berörda aktörer att 
kunna kontrollera medborgarnas socialförsäkringstäckning 
digitalt och för medborgarna att kunna ta med sig sociala 
förmåner över gränserna inom EU. Ambitionen från EU är 
också att i en senare fas samordna en liknande insats kring det 
europeiska sjukförsäkringskortet, det så kallade blå kortet. I år 
kommer EU att presentera rekommendationer om en eventuell 
storskalig användning av ett europeiskt socialförsäkringskort.  

Förra hösten gick EU-kommissionen ut med rekommendatio-
ner och uppmanande medlemsländerna att modernisera sina 
minimiinkomstsystem och sociala skyddsnät för att skapa 
motståndskraft mot inflation och ökade levnadskostnader. 
Syftet är att minska antalet personer som riskerar att hamna 
i fattigdom och social exkludering 2030, i enlighet med målen 
i handlingsplanen för sociala rättigheter. Den svenska reger-
ingen ställer sig mycket tveksam till detta förslag, eftersom det 
anses vara ett hot mot den svenska modellen för lönesättning. 

EU:s jämställdhetsstrategi
EU:s jämställdhetsstrategi 2020–2025 ingår i den nuvaran-
de EU-kommissionens löfte om ett jämställt EU. Strategin 
fastställer EU-kommissionens viktigaste åtgärder: att stoppa 
könsrelaterat våld och utmana könsstereotyper, minska köns-
skillnader på arbetsmarknaden, uppnå jämställt deltagande 
i ekonomin, åtgärda löne- och pensionsgapet mellan könen, 
minska könsskillnaderna inom omsorgen samt uppnå jäm-
ställdhet i beslutsfattande och politiken. Förra året presente-
rade EU-kommissionen förslag om EU-regler för att bekämpa 
våld mot kvinnor och våld i nära relation. Med det förslaget 
vill EU-kommissionen att våld mot kvinnor ska förebyggas 
och bekämpas för att säkerställa säkerhet och grundläggande 
rättigheter inom unionen. De åtgärder som föreslås handlar 
bland annat om att säkerställa att nationella myndigheter har 
rätt förutsättningar och att vidta skyddsåtgärder för barn som 
bevittnat våld. Efter tio års förhandlingar nåddes till slut en 
överenskommelse om EU-direktivet om jämställda bolagssty-
relser i slutet av november förra året. Direktivet syftar till att 
förbättra könsbalansen i de största bolagens styrelser. 
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EU:s handlingsplan mot rasism
EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025 omfattar bland 
annat åtgärder för icke-diskriminering. Syftet är att effek-
tivisera tillämpningen av EU-rätten genom att se över om 
medlemsländerna följer den EU-lagstiftning som finns på 
området. I slutet av förra året antog Europaparlamentet en 
rapport som innehöll en uppmaning till EU:s medlemsländer 
och EU:s institutioner att vidta ytterligare åtgärder för att 
bekämpa rasism. I rapporten uppmanas bland annat EU:s 
medlemsländer att kriminalisera rasistiska hatbrott. Rap-
porten föreslår också att EU:s handlingsplan mot rasism bör 
förstärkas och förlängas i tid. Medlemsländerna uppmanades 
att anta nationella handlingsplaner mot rasism redan innan 
årsskiftet 2021/2022. I slutet av 2022 uppmanades medlems-
länderna återigen att anta handlingsplaner innan årets slut. 

ALMA
ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) är ett initiativ som ska 
hjälpa ungas introduktion på arbetsmarknaden genom att 
kombinera stöd till allmän och yrkesinriktad utbildning eller 
arbete i hemlandet med praktik i ett annat EU-land. Syftet är 
att stärka ungas kompetens, kunskap och erfarenhet och ge 
dem en möjlighet att skaffa sig ett nätverk i EU. Målet är att 

de ska hitta sin plats på arbetsmarknaden och i samhället. 
Initiativet ligger i linje med den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter som syftar till att komma till rätta med ojämlikhet. 

Nätverk
Region Östergötland är en aktiv medlem i nätverket Euro-
pean Network of Cities and Regions for the Social Economy 
(REVES) som arbetar för den sociala ekonomin på regional 
och lokal nivå. Region Östergötland har även en styrelseplats 
i REVES.

Region Östergötland är sedan 2022 medlem i nätverket Con-
ference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR). Nätver-
ket har en arbetsgrupp med fokus på jämställdhet.

För mer information inom Socialpolitik, utbildning och 
sysselsättning, kontakta:

Informationsansvarig 
Region Östergötlands EU-kontor 
brussels@regionostergotland.se

2.8 Migration och integration

På området för migration och asyl är befogenheten delad 
mellan EU och medlemsländerna. Politikområdet är mycket 
komplext och präglas av oenighet mellan medlemsländerna. 
Inom EU är fokus att få till en effektiv, human och säker 
migrationspolitik.  

Under hösten 2020 presenterade ansvarig EU-kommissionär 
Ylva Johansson ett förslag på en ny europeisk migrations- och 
asylpakt. Den täcker områdena migration, asyl, integration, 
gränshantering och samarbete med länder utanför EU. Pak-
ten innehåller förslag om en ny asyl- och migrationshan-
teringsförordning som skulle ersätta Dublinförordningen. 
Förhandlingarna om förslaget präglas av spänningar mellan 
två olika aspekter; solidaritet och ansvar. Det finns en sam-
stämmighet mellan EU-ländernas regeringar att detta område 
behöver hanteras gemensamt, och att det behövs en ny metod 
för hur frågorna ska hanteras mellan EU-institutionerna för 
att komma vidare i förhandlingarna. Sverige kommer att 
fokusera på politikområdet detta under sitt ordförandeskap 
men räknar inte med några större genombrott. Inriktningen 
är snarare att de påföljande ordförandeskapen ska kunna nå 
en överenskommelse. 

Under förra året förändrades säkerhetsläget i Europa när 
Ryssland invaderade Ukraina. Invasionen påverkar det ge-
mensamma arbetet inom migrationsområdet på olika sätt. 
Ekonomiska medel inom EU:s sammanhållningspolitik ställ-
des delvis om genom initiativet Cohesion’s Action for Refugees 

in Europe (CARE) och det påföljande förslaget FAST-CARE 
som gjort det möjligt för medlemsländerna att använda sam-
manhållningspolitiska medel för att hjälpa människor på flykt. 

Den 4 mars 2022 aktiverades det så kallade Massflyktsdirek-
tivet, som bland annat innebär att de personer som omfattas 
av direktivet beviljas uppehållstillstånd samt arbetstillstånd 
i en av EU:s medlemsstater i tolv månader med möjlighet till 
förlängning med ytterligare högst 24 månader.

På integrationsområdet har EU-kommissionen presenterat 
en ny handlingsplan för integration och inkludering för pe-
rioden 2021–2027. Bakgrunden är att EU-kommissionen 
identifierat fortsatta utmaningar för både migranter och 
EU-medborgare med utländsk bakgrund inom områden som 
sysselsättning, utbildning, den sociala integrationen och till-
gången till grundläggande tjänster. EU-kommissionens inte-
grationsarbete fokuserar på åtgärder inom fyra huvudområ-
den: utbildning, arbetsmarknad, hälsa och boende samt 
sektorsövergripande arbete.

För mer information inom Migration och integration, 
kontakta:

Informationsansvarig 
Region Östergötlands EU-kontor 
brussels@regionostergotland.se
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3. EU:s beslutsprocess och
den europeiska planeringsterminen
Här följer en förenklad beskrivning av EU:s lagstiftningspro-
cess och hur regional och lokal nivå kan påverka processen 
i olika faser. 

EU-kommissionen 
EU-kommissionen har ensamrätt att lägga fram lagförslag till 
de lagstiftande församlingarna och är därmed alltid den aktör 
som inleder lagstiftningsprocessen. I ett påverkansarbete är 
därför EU-kommissionen den institution insatser först rik-
tas mot. EU-kommissionens huvudsakliga funktion är att ta 
tillvara EU:s allmänna intresse och söka lösningar samt utar-
beta förslag som i första hand ligger i hela unionens intresse. 
EU-kommissionen är uppdelad i 27 befattningsområden och 
till varje område finns en kommissionär kopplad. Samtliga 
medlemsländer är representerade i EU-kommissionen men 
deras uppdrag är att representera unionens allmänna in-
tresse. Den svenska kommissionären Ylva Johansson (S) har 
ansvaret för inrikesfrågor, det vill säga asyl och migration, 
samt inre säkerhet. 

Europaparlamentet och ministerrådet 
När EU-kommissionen tagit fram ett lagförslag går det vidare 
i det ordinarie lagstiftningsförfarandet hos de lagstiftande 
församlingarna: Europaparlamentet och Europeiska unio-
nens råd (kallas ofta ministerrådet eller enbart rådet). När 
förslaget lämnar EU-kommissionen handlar påverkansarbe-
tet om att reagera på förslaget till lagtext eller annan besluts-
handling. Europaparlamentet är en folkvald församling med 
705 parlamentsledamöter från alla EU:s medlemsländer som 
är indelade i europeiska partigrupper. Ledamöterna väljs i 
direktval vart femte år. I rådet samlas ministrar från samtliga 
medlemsländer. Rådet är den institution där medlemsländer-
nas regeringar förhandlar med varandra och godkänner ny 
EU-lagstiftning som föreslagits av EU-kommissionen. Vilken 
minister som deltar i rådet beror på sakfrågan. Samtliga frå-
gor har dock förberetts och förhandlats av tjänstepersoner i 
respektive medlemslands Ständiga Representation till EU, 
som närmast kan beskrivas som ett regeringskansli i miniatyr 
placerat i Bryssel. Eftersom rådet består av representanter 
från nationella regeringar genomförs påverkansarbete mot 
denna instans lättast i Sverige, snarare än i Bryssel. För att 
påverka Europaparlamentet gäller det att ta kontakt med 
parlamentsledamöter som sitter i det utskott där frågan be-
handlas. I det arbetet är svenska parlamentsledamöter en 
bra påverkanskanal. I Europaparlamentet finns en ledamot 
från Östergötland, Sara Skyttedal (KD). 

Europeiska regionkommittén
Europeiska regionkommittén (ReK) är en av två formella 
remissinstanser i EU:s lagstiftningsprocess. Kommitténs upp-
drag är att se till att lokala och regionala intressen tillgodoses 
i ny EU-lagstiftning. De lagstiftande EU-institutionerna måste 
rådfråga Regionkommittén för samtliga lagstiftningsförslag 
som direkt påverkar regional och lokal nivå. Det kan handla 
om frågor som miljö, utbildning eller sysselsättning. Kom-
mittén kan också välja att yttra sig på eget initiativ, även när 
den inte är tillfrågad. Totalt består Regionkommittén av 329 
ledamöter, varav tolv svenska kommun- eller regionpolitiker. 
De har ett femårigt mandat och i Sveriges fall är det SKR 
som ger administrativt och sakkunnigt stöd till de svenska 
ledamöterna i deras arbete. Region Östergötlands EU-kontor 
blir tillfrågat att bidra till Regionkommitténs position i olika 
frågor. Trots att Regionkommittén endast är rådgivande i 
lagstiftningsprocessen är det en påverkanskanal där regional 
nivå kan utöva visst inflytande över EU:s politik. 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är den 
andra formella remissinstansen i EU:s lagstiftningsprocess. 
EESK är formellt definierat som civilsamhällets påverkans-
kanal gentemot EU:s beslutsfattande institutioner. EESK har 
samma rådgivande roll som Regionkommittén och består av 
företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och 
andra intressegrupper. Kommittén har totalt 329 ledamöter, 
varav tolv ledamöter från Sverige. Mandatperioden är fem år. 
Ledamöterna nomineras av sina nationella regeringar och 
tillsätts av ministerrådet. Kommittén har regelbunden kontakt 
med regionala och nationella ekonomiska och sociala råd i hela 
EU för att utbyta information och diskutera särskilda frågor.

Den europeiska planeringsterminen 
Den europeiska planeringsterminen är en årligen återkomman-
de process för samordning av den ekonomiska politiken och 
finanspolitiken inom EU. Planeringsterminen introducerades 
2011 och är en del av EU:s ram för ekonomisk styrning. Fokus 
ligger på årets första sex månader, därav namnet ”termin”. 
Syftet med planeringsterminen är att medlemsländerna ska 
anpassa sin budgetpolitik och sin ekonomiska politik till över-
enskomna mål och regler på EU-nivå. 

Processen startar varje år i november med att EU-kom-
missionen presenterar den årliga tillväxtöversikten och 
förvarningsrapporten. I den årliga tillväxtöversikten ger 
EU-kommissionen sin syn på EU:s politiska prioriteringar 

för det kommande året. Förvarningsrapporten innehåller 
en granskning av den makroekonomiska utvecklingen och 
identifierar medlemsländer som kan ha ekonomiska obalan-
ser. Med rapporten som grund kan EU-kommissionen besluta 
om fördjupade granskningar av läget i länder där risken för 
makroekonomiska obalanser bedöms vara hög. 

I mars publicerar EU-kommissionen landsrapporter med 
fördjupade granskningar av makroekonomiska obalanser för 
de medlemsländer där EU-kommissionen bedömt att risken 
för obalanser är hög. Europeiska rådet ger politiska riktlinjer, 
på grundval av den årliga tillväxtöversikten och rådets analys 
och slutsatser. Medlemsländerna bör ta hänsyn till dessa rikt-
linjer, och till resultaten i landsrapporterna, när de utarbetar 
sina nationella stabilitets- eller konvergensprogram och de 
nationella reformprogram som skickas in till EU-kommis-
sionen i slutet av april. Programmen redogör för medlems-

ländernas budgetpolitik och politik för att främja tillväxt och 
konkurrenskraft. Därefter utvärderar EU-kommissionen de 
nationella handlingsprogrammen och lägger fram förslag till 
landspecifika rekommendationer. Under årets sista sex måna-
der, som ibland kallas för den nationella planeringsterminen, 
tar medlemsländerna hänsyn till rekommendationerna när 
de arbetar fram nationella budgetar för det kommande året. 
Vikten av den europeiska planeringsterminen har ökat med 
anledning av pandemin. För att få ta del av finansieringen från 
EU:s återhämtningsfond har varje medlemsland fått lämna in 
sin nationella återhämtningsplan till EU-kommissionen och 
därefter har den godkänts av rådet. Återhämtningsplanerna 
ska vara förenliga med de landspecifika rekommendationerna 
som EU varje år utfärdar för varje medlemsland.
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Avslutande ord och 
kontaktuppgifter
Du har precis läst den sjunde upplagan av EU-kontorets EU-årsöversikt. 

Vår förhoppning är att den har gett dig en inblick i något som du tycker är intressant 
och som du kan ha nytta av i ditt arbete. Hör gärna av dig till oss om du vill ha mer 
detaljerad information eller hjälp att gå vidare med en specifik sakfråga. 

Du är också välkommen att höra av dig med synpunkter på sakinnehållet och idéer för 
framtida årsöversikter.

Isabelle Johansson 
Kontorsansvarig 
Region Östergötlands EU-kontor

+32 (0)499 74 44 81
isabelle.johansson@regionostergotland.se

Lukas Andreasson  
Strateg EU-frågor 
Region Östergötlands EU-kontor

+32 (0)497 63 10 75
lukas.andreasson@regionostergotland.se

Stina Brask-Nilsen 
Informationsansvarig 
Region Östergötlands EU-kontor

+32 (0)499 83 66 39
stina.brask-nilsen@regionostergotland.se

Felicia Borg 
Informationsansvarig  
Region Östergötlands EU-kontor

+32 (0)497 39 75 95
felicia.borg@regionostergotland.se
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