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Vad händer 2014?
Under första halvåret fattar Grekland ordförandeklubban i EU. Därefter är det Italiens tur.
Det handlar om två länder vars ekonomi är i gungning och där förhoppningarna på
EU-samarbetet torde skilja sig från de svenska. Ordförandeskapens prioriteringar har vi
begränsade möjligheter att påverka, men vi har definitivt möjlighet att göra vår röst under
2014 som är ett riktigt SUPERVALÅR!
Förutom vårt eget svenska val i september, kan vi i slutet av maj rösta fram de personer vi vill
ska företräda oss i EU-parlamentet. I svensk media beskrivs valet ofta lite introvert som en
värdemätare inför vårt eget stundande riksdagsval, men då har man ju missat vilken betydelse
Europaparlamentet har idag över vår gemensamma framtid i Europa! Parlamentet har
nuförtiden medbeslutanderätt tillsammans med medlemsstaterna i de flesta EU-frågor och
påverkar i hög grad både sakfrågor och hur man använder EU-medel.
Det kan handla om hur Europa ska tackla ungdomsarbetslösheten, vilken rörlighet vi vill ha
på arbetsmarknaden, hur vi kan underlätta för små- och mellanstora företags
finansieringsbehov, ytterligare begränsning av växthusgasutsläppen, gemensamma standarder
för laddstolpar till framtidens elbilar, åtgärder för att förhindra en ny finanskris, och så
mycket mer.
Din röst avgör inte bara vilken majoritet och politisk färg som präglar de kommande fem
åren, men även vilken minoriteten blir! Jo, du läste rätt. EU är nämligen byggt för att en
majoritet inte ska kunna köra över en minoritet (läs stora länder mot små). I Bryssel strävar
man därför ofta efter att samla en blockerande minoritet. Små partier kan tillsammans med
likasinnade därför få betydande makt! Utöver detta planeras en ny EU-kommission tillträda
den 1 november och när man tillsätter den ska ta hänsyn till valresultatet i parlamentsvalet
2014 tas. Kommissionen är den EU-institution som lägger fram förslag och den politiska
sammansättningen påverkar naturligtvis vilka förslag den lägger fram. Behöver jag påpeka att
din röst är viktigt?
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Småland-Blekinge vässar klorna
Småland-Blekinges internationella samarbete har under hösten
vässats ytterligare. Det handlar om att dra största möjliga nytta av
såväl Brysselkontoret som hemmaorganisationerna. Att vara
fokuserade och att kunna agera snabbt i viktiga frågor. Därför tar
vi löpande fram en omvärldsbevakning över aktuella EUrelaterade frågor som påverkar oss. De frågor som prioriteras har direkt koppling till regionala
strategidokument så som OECD-studien i Småland-Blekinge och länens RUS:ar och fastställs
av Småland-Blekinges politiska styrgrupp. Frågor som just nu är prioriterade är bland annat:




Bevakning av nya riktlinjer från EU-kommissionen som påverkar våra möjligheter att
ge offentligt stöd till våra regionala flygplatser
Bevakning och information kring nya EU-samarbeten för att kunna ta del av ny
finansiering som kraftfullt kan stödja innovation i vårt näringsliv
Strategisk påverkan för att Småland-Blekinge ska pekas ut på framtida transnationella
europeiska infrastrukturkartor, vilket påskyndar investeringar i våra län och öppnar för
extern finansiering

Inom en snar framtid publiceras omvärldsbevakningen i sin helhet på hemsidan och där
kommer man även löpande att kunna följa vad som händer i varje fråga.

Samarbete med Småland-Blekinge efterfrågas
Att våra län är eftertraktade samarbetspartner i europeiska samarbetsprojekt finns det otaliga
exempel på. Utländska partner kan vara ett utmärkt sätt att både marknadsföra sina styrkor
och samtidigt lära av andras erfarenheter. Brysselkontoret har goda kontakter med regioner
runt om i Europa och vi guidar er gärna bland de fler än 270 regionerna som finns
representerade i Bryssel. Under 2014 ges ständiga tillfällen att knyta kontakter med andra på
den europeiska arenan. På vår hemsida finner du förutom intressanta
nyheter även en kalender som kontinuerligt uppdateras.
Ett tillfälle att lägga på minnet kan vara konferensen om drivkrafter
för kulturella och kreativa näringar. Konferensen som går av stapeln 3
april sammaför EU-institutionerna, Nordiska Ministerrådet,
nordeuropeiska regioner och andra intressenter. Konferensen som
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anordnas av nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) brukar dra till sig fler än 150
deltagare och har i år avsatt tid för ett så kallat projektkafé som syftar till att knyta kontakter
kring projektidéer.
Ett annat mer känt inspirationstillfälle är Open Days – europeiska veckan för regioner och
städer som går av stapeln 6-9 oktober i Bryssel. Open Days samlar årligen politiker,
tjänstemän, intresseorganisationer, företag och journalister från alla Europas medlemsländer.
Flertalet seminarier och konferenser arrangeras med fokus på regioner och städer. Det finns
många möjligheter att knyta nya kontakter och att utöka nätverken för din organisation. Open
Days är ett årligt fyradagarsevenemang mer över 100 workshops under vilka städer och
regioner visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, implementera europeiska
unionens sammanhållningspolitik och visa på betydelsen av den lokala och regionala nivån
för europeiska styrelseformer. Om man vill delta i Open Days är det bra att redan nu fundera
över sin medverkan i eventuella konsortier eller som åhörare. I det förstnämnda fallet krävs att
man snabbt tänker över potentiella partner som dessutom kan tillföra andra samarbeten för
den som deltar.
Brysselkontoret hjälper gärna till att tipsa om lämpliga kontakter att träffa i samband med ditt
Brysselbesök!

Trevlig helg!
/Sven Kastö

Har du läst Brysselkontorets senaste PM
”Kampen om arbetskraften”?
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