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Statsrådsberedningen

Välkommen till EU-sakråd om EU:s strategi för
Östersjöregionen
Datum: Tisdagen 23 april 2019
Tid: Kl. 14.00 – 15:30 (kaffe och registrering kl. 13.30)
Plats: Makrillen, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70,
Stockholm
Jag önskar härmed bjuda in er organisation till ett EU-sakråd om EU:s
strategi för Östersjöregionen.
Diskussionen kommer att ta sin utgångspunkt i den pågående översynen
av handlingsplanen för genomförandet av EU:s strategi för
Östersjöregionen. Utifrån den särskilda kompetens och erfarenhet er
organisation har vill jag gärna ta del av era bidrag i denna process utifrån
ett antal frågeställningar.
Bakgrund
EU:s strategi för Östersjöregionen förenar åtta EU-medlemsländer Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Danmark, och
Sverige - runt Östersjön med sammanlagt 80 miljoner invånare. Strategin
är huvudsakligen EU-intern men samtidigt öppen för samarbete med
andra länder i regionen som Norge och Ryssland.
Strategin är den första s.k. makroregionala strategin i EU, vilket är ett
strategiskt och politiskt ramverk för fördjupat samarbete mellan länder
inom samma territoriella område. Syftet är att gemensamt hantera
utmaningar och bättre utnyttja gemensamma möjligheter.
Genomförandet förutsätter ett mer tvärsektoriellt samarbete mellan olika
beslutsfattande nivåer i regionen som EU-, nationell, regional och lokal
nivå. Strategin har inte någon egen finansiering utan använder andra
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finansieringskällor från såväl nationella anslag som olika typer av EUfinansiering.
Genom EU-sakråd har regeringen ambitionen att stärka delaktighet,
kunskap och engagemang i Sverige vad gäller EU-frågor. EU-sakråden
hoppas vi ska bidra till att fördjupa och bredda regeringens perspektiv i
EU-frågor genom att tillföra synpunkter och erfarenheter från olika
aktörer.
EU-sakrådet den 23 april
Sedan 2012 styrs EU:s strategi för Östersjöregionen av tre övergripande
mål – rädda havsmiljön, länka samman regionen, och ökat välstånd - med
tillhörande delmål och mätbara indikatorer. Det genomförande arbetet är
indelat i olika policysamarbeten och ett mindre antal horisontella
åtgärdsområden. Detta beskrivs närmare i handlingsplanen för
genomförandet av strategin. Under 2019 kommer handlingsplanen att ses
över för att bättre återspegla de behov och prioriteringar som
Östersjöregionen står inför de kommande åren. Översynen väntas vara
klar i början av 2020.
Europeiska kommissionen presenterade nyligen en genomföranderapport
för alla EU:s makroregionala strategier. Strategin för Östersjöregionen
beskrivs som den mest mogna strategin som uppvisar flera resultat som
att ha fört samman intressenter från flera olika länder, sektorer och
nivåer, skapat förutsättningar för nya nätverk och samarbeten och stärkt
befintliga sådana. Strategin har också bidragit till att utforma och utveckla
olika politikområden och även underlättat genomförandet av befintlig
lagstiftning. Samtidigt visar rapporten på ett antal utmaningar som behov
av ett tydligt politiskt ägarskap från deltagande länder och större fokus på
samarbetsområden med tydligt europeiskt mervärde.
Vi ser fram emot att föra en dialog med er med utgångspunkt i följande
frågor:
1. Vilka samarbeten inom ramen för EU:s strategi för
Östersjöregionen har genererat störst mervärde för ert arbete?
Ge gärna exempel.
2. Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna för
Östersjöregionen framöver anser ni?
3. Är det något samarbetsområde eller delmål som saknas eller
förlorat sin relevans i nuvarande handlingsplan? Ge gärna exempel.
2 (4)

Jag kommer själv att leda mötet den 23 april och ser gärna att samtliga
inbjudna får möjlighet att komma till tals. Därför kommer talartiden för
var och en att vara begränsad till ca. 3 minuter per deltagare. Ni är också
välkomna att inkomma med skriftliga synpunkter inför mötet (se epostadress nedan).
Anmälan och frågor
Vänligen meddela deltagande (en representant per organisation) senast
den 16 april och om ni har några särskilda behov av hjälpmedel, till
sb.eukansliet-event@regeringskansliet.se. Har ni några frågor inför
mötet, vänligen kontakta Sofia Wennerstrand på SB EU-kansliet (08-405
10 00).
Varmt välkomna!

Hans Dahlgren
EU-minister
Statsrådsberedningen
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Bakgrundsinformation:
Europeiska kommissionens genomföranderapport
Strategins handlingsplan
Regeringens temasida om EU:s strategi för Östersjöregionen
Tillväxtverkets broschyr "Östersjöstrategin för nybörjare"
Inbjudna:
1. Tillväxtverket
2. Naturvårdsverket
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
4. SMHI
5. Kustbevakningen
6. Jordbruksverket
7. Skogsstyrelsen
8. Svenska Institutet
9. Sveriges Kommuner och Landsting
10. Örebro region
11. Östergötland region
12. Västerbotten region
13. Skåne region
14. Stockholms region
15. Norrbotten länsstyrelse
16. CPMR Östersjökommissionen
17. Sekretariatet för Östersjöstaternas råd
18. Världsnaturfonden
19. Föreningen Norden
20. Sveriges ungdomsorganisationer LSU
21. Nordregio
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