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Det finns de som hävdar att det inte finns något så svenskt som en svensk i utlandet. Om det
stämmer låter jag vara osagt, men jag konstaterar att det finns en stark vi-känsla svenskar
emellan i Bryssel, något som märks när regionkontoren, EU-representationen och
näringslivet träffas i Bryssel under parollen ”Sverige AB”. Vid det senaste mötet berättade
ambassadör Lars Danielsson om aktuella frågor i EU-samarbetet.

Polen i polemik

Lars Danielsson

Det senaste toppmötet i mars präglades av Polens försök att stoppa sin landsman Tusk att bli
återvald som Europeiska rådets ordförande. Som en del i förhandlingsspelet kan en part hålla
extra hårt på en detalj för att senare kunna dra nytta av kompensationer på andra områden som
kanske i själv verket är viktigare för parten än ”detaljen”. I fallet med Tusk verkar det dock vara
få som ser att Polens motstånd mot Tusk skulle ingå i en större förhandlingsplan. Istället sägs
det handla om en personlig vendetta mellan Kaczyński, av många ansedd som Polens informelle
ledare, och Tusk. Trots betydande påtryckningar, undertecknade Polen inte slutsatserna från
mötet. Övriga medlemstater reagerade negativt på agerandet och valde att köra över Polen
genom en kreativ omformulering av slutsatstexten om återval av Tusk.

Säkerhetsfrågans betydelse ökar
Säkerhetspolitik är en mellanstatlig angelägenhet. Det vill säga ett område där EU inte har
beslutskompetens. Just av den anledningen är det intressant med den breda enighet
medlemstaterna emellan kring förslagen som ligger på bordet om ytterligare samarbete. Vi har
ju redan idag samarbete både vad gäller yttre och inre säkerhet genom till exempel Frontex och
Europol, men i spåren av att många EU-medborgare känner en ökad utsatthet, kan vi kan nog
förvänta oss fler EU-åtgärder den närmsta tiden.

Vad bidde det av den sociala pelaren?
Mindre uppslutning tycks dock råda kring EU:s sociala pelare. Trots att sociala frågor ses som
en av grundstenarna för tillväxt och arbetstillfällen i Europa av EU-kommissionen och EUparlamentet, förväntar man sig inte från svenskt håll att Göteborgskonferensen om den sociala
pelaren i november ska peka ut förslag till lagstiftning, utan snarare bidra till en
framtidsdiskussion.

Hur ska EU arbeta?
Apropå framtidsdiskussion, lade EU-kommissionens ordförande Juncker nyligen
fram en vitbok som innehåller 5 möjliga scenarier för hur EU skulle kunna
utvecklas fram till 2025: 1) fortsätta som förut, 2) bara fokusera på den inte marknaden,
3) låta EU utvecklas i olika hastigheter genom att de som vill göra mer på vissa områden
samarbetar mer, 4) satsa på att utveckla vissa områden gemensamt (och göra mindre på
andra) eller 5) utveckla samarbetet på alla områden. Inget av dessa scenarier utesluter

något av de andra – slutresultatet blir förmodligen en blandning av olika alternativ.
Vitbokens uppgift är snarare att utifrån en lägesbeskrivning stimulera till debatt och
eftertanke. Fler inspel från EU-kommissionen följer.
Klicka på bilden för att
läsa dokumentet

”Krama en ungrare”
Som redogjorts för i tidigare Brysselbrev, råder det delade meningar om vilken roll EU ska spela
framöver. Meningsskiljaktigheterna är ibland svåra och röster höjs från och till om för
sanktioner mot medlemstater vars beteende är svårt att förstå och acceptera för andra länder.
Ungern är ett exempel, men många pekar på att landet ligger där det ligger oavsett vad vi tycker
om saken, och att det inte hjälper att frysa ute en part. Istället lär det finnas en gruppering i
Europeiska rådet som förespråkar att ”krama en ungrare”. Med det menar man att man ska
involvera dem mer i diskussionerna för att komma framåt.

Och så lite Brexitfakta…
I förra veckan lämnade Storbritannien till slut in sin utträdesansökan till EU. Eftersom
informationsutbudet på Brexitfronten är ganska stort, tänkte jag istället spekulera kring
tidsaspekten. Förhandlingarna ska vara avklarade inom 2 år, eller 24 månader, men är det
verkligen realistiskt, eller ens möjligt? Tidningen Politico räknade nyligen ut att om man tar
hänsyn till att förhandlingstiden utgörs av…






två månader för EU att förbereda ett toppmöte där 27 medlemstater ska komma överens
om ett förhandlingsdirektiv,
tre månader med helger,
två månader (augusti 2017 och 2018) när Bryssel har ”sommarstängt”,
en månad med helgdagar för EU-anställda 2017-19,
fem månader för EU-parlamentet att översätta, gå igenom och godkänna ett slutligt
avtal,

…kvarstår blott 11 månader, mindre än ett år! Lägg därtill politiskt känsliga
processer kring Frankrikes och Tysklands val, för att inte tala om alla andra akuta
situationer som ska hanteras. Långa arbetsdagar har EU-anställda redan och
permanent helgarbete var de involverade nog redan inställda på, men även med en
positiv inställning går tidsekvationen knappast ihop. För Storbritannien med stort
behov av personal som kan sköta förhandlingarna torde situationen vara desperat.

Ekonomisk tillväxt i EU
Efter år av ekonomisk kräftgång hörs positiva tongångar. Alla medlemsländerna, utom
Grekland, uppvisar nu ekonomisk tillväxt. Noterbart är även att EU:s medlemsländer som en
effekt av Brexit och svårare relationer med USA tycks ha nått en större enighet. Ett måste för att
kunna försvara frihandeln. Nåja, fortfarande trycker två stora länder med betydelsefulla
val i år på för att mer gemensam industripolitik, vilket i praktiken brukar betyda
önskemål om viss protektionism… Apropå frihandel arbetar EU-kommissionen just nu
med ett par dussin avtal med andra parter i världen. Avtalet med Japan lär vara mer
eller mindre klart, men japanerna avvaktar tydligen utvecklingen i USA innan de
skriver under. Om USA fortsätter på det isolationistiska spåret, hoppas en del att detta
gör att fler länder söker sig mot EU. Vår svenska kommissionär Cecilia Malmström,
med ansvar för just handelsavtal, pekade vid ett på att fler handelsavtal skulle kunna ge
oss möjlighet att sätta standarder för löner, produktionsförhållanden och kvalitet. Enligt
Malmström är det besynnerligt att det största motståndet mot handelsavtal finns just i
Frankrike och Tyskland – två länder som sannolikt skulle ha mycket att vinna på att Cecilia Malmström
avtal om frihandel sluts.

Axplock från hemsidan
Vår nya hemsida når allt fler läsare inom och utom våra län. Det är mycket glädjande! Vårt mål
är att skriva om nyheter på ett sätt som klargör hur ämnet i artikeln kan vara intressant för
läsaren. Här är ett smakprov från några av de artiklar som skrivits på sistonen:
Översikt över EU-utmärkelser och varför man söker dem
Praktik på Brysselkontoret
Internationell tävling för unga entreprenörer inom social innovation
Kom till Europaforum 12 maj i Jönköping!
Kommand utlysningar inom sektorsprogrammen Erasmus+ och Life
Hälsokonferens för Småland-Blekinge-Halland i Bryssel
Linnéuniverstitet samlade alumner i Bryssel, Gislaveds kommun och Regionförbundet i Kalmar
län nätverkar
På hemsidan hittar du även en hel del annat matnyttigt som verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan och protokoll från senaste styrgruppsmöte och en mängd tematiska
fördjupningar.
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