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EU:s utmaningar

• Covid-19: beredskap och 
samordning

• Över 80 % av alla vuxna i EU 
fullvaccinerade

• Osäkra ekonomiska utsikter 

• Konsumentpriserna elektricitet, 
gas och andra bränslen ökade 
med 25 % december 2020 –
december 2021

• 45 % av EU:s import av gas, 25 % 
av olja och 45 % av kol från 
Ryssland 



Utveckling av EU:s politiska krafter
Frankrike och Tyskland -> EU:s motor



Uppdaterad industristrategi 
– lärdomar av krisen

• Inre marknadens 
motståndskraft

• EU:s strategiska 
oberoende

• Grön och digital 
omställningen



EU – vilken utveckling i framtiden?



Återhämtningen efter pandemin 
– satsa på framtiden

• NextGenerationEU på 800 
miljarder euro 

= EU:s återhämtningsplan

• 37 % för klimatåtgärder

• 20 % för digitalisering



Sveriges återhämtningsplan

• 3,3 miljarder euro

• 811 miljoner euro till 
lokala/regional 
klimatinvesteringar -> t ex 
bioenergi projekt

• 464 miljoner euro till 
digital konnektivitet -> 
snabba bredband i 
glesbefolkade områden



EU och regionerna

• EU:s påverkan direkt eller indirekt

->Inköp av varor och tjänster (upphandlingsregler)

-> luft- och vattenkvalitet (miljökrav)

-> gemensamma sysselsättnings- och utbildningsmål

• EU:s budget 

-> kommuner / regioner kan söka medel (t ex för projekt i forskning, 
miljö och utbildning)

• Kommuner / regioner som arbetsgivare

-> EU påverkar t ex arbetstid, säker arbetsmiljö och likabehandling i 
arbetslivet



Energiomställning i regionerna

RePowerEU

1. Minska beroendet av rysk 
naturgas

2. Främja förnybara-
energikällor

• Hydroenergy accelerator



EU:s nya globala roll

• 5 Sanktionspaket (1091 personer, 80 enheter)

• 93 miljoner euro humanitärt bistånd till Ukraina 
och Moldavien

• 1,2 miljarder euro i makroekonomiskt stöd

• 1 miljard euro till stöd för Ukrainas försvarsmakt

• Kommissionens 330 miljoner euro 
nödhjälpsprogram för globala 
livsmedelsförsörjningen



Europas järnfru



Tack!

EU-kommissionens representation i Sverige

• ec.europa.eu/sweden

• Facebook: Eukommissionen

• Twitter: EC_StockholmRep

• Instagram: euisverige

• Kontakt maria.blassar@ec.europa.eu
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