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En allt mer turbulent omvärld
- några Megatrender:

Arbete och tillväxt
• Arbetslösheten lägre, över 10 miljoner jobb skapades jan. 2013 –

sept. 2016 i EU 
• Automatiseringsrisk, hög 6-12 % av jobben, medelstor 42-55% 

av jobben - arbetsuppgifter som kan substitueras av maskiner
• Arbetslösheten bland utlandsfödda väldigt hög
• Svag tillväxt i stora delar av Europa
• Fattigare än sina föräldrar – första generationen

Källa: Eurostat
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Demografi

• År 1900 bestod världens befolkning av 25% européer
• År 2060 är bara 5% av jordens befolkning européer
• År 2060 kommer det att gå två arbetande personer på en 

pensionär, år 2013 var det fyra
• År 2050 har Afrikas befolkning dubblerats
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Geopolitisk instabilitet

Källa: Verisk Maplecroft
Global Risk Index
Joint Europol-Interpol 
Report, May 2016
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Frihandel i nytt perspektiv

America first
Kina ny frihandelsmissionär

Ryssland osäker handelspartner
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Europa: Fredsankare, frihandelsförespråkare, stark röst
i miljöfrågor

• 15 av de mest fredliga länderna i världen är EU-länder
• EU utgör det största handelsblocket i världen
• EU talade med en röst i Paris 
• EU är den största bidrags-

givaren i Syrien

Källa: Institute for Economics and Peace 2016
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Europa efter 2020: Inför ett vägskäl

Epost 2020
1) Fortsätta som förut 

2) Enbart den inre marknaden 

3) De som vill ha mer gör mer

4) Göra mindre men göra det mer effektivt

5) Göra mycket mer tillsammans



8

Vad händer nu?
Vitboken är Europeiska kommissionens bidrag till toppmötet i 
Rom, då EU kommer att diskutera vad man uppnått under de 
senaste 60 åren och också framtiden för EU-27. Vitboken är 

början på en process där EU-27 beslutar om unionens framtid. 
För att främja diskussionen kommer EU-kommissionen 

tillsammans med Europaparlamentet och

Vitboken var Europeiska kommissionens bidrag till toppmötet i 
Rom 

EU-kommissionen, Europaparlamentet och intresserade 
medlemsländer håller debatter om EU:s framtid över hela EU, i 

städer och regioner.

EU-kommissionen bidrar med diskussionsunderlag:
Utveckling av EU:s sociala dimension

En fördjupad ekonomisk och monetär union
Globaliseringen

EU:s försvar i framtiden
EU:s framtida finanser

Ordf. Juncker utvecklar idéerna i sitt linjetal i sept. 2017. 
Europeiska rådet möts i december för slutsatser. Beslut före valet till 

Europaparlamentet i juni 2019.
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351,8 miljarder EURO Nationell och privat 
medfinansiering

Sammanhållningspolitisk 
effekt

500 miljarder EURO 

Tre fonder som investerar i jobb och tillväxt

Levereras 
genom tre 

fonder

Europeiska 
regionala 

utvecklingsfonden

Europeiska
socialfonden

Sammanhållings
fonden

Sammanhållningspolitik
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Sammanhållningspolitiken har…

2007-2013:
• Skapat 600 000 jobb.
• Gett stöd till 200 000 SMF.
• 1 800 km ny eller renoverad järnväg.
• 25 000 km ny eller renoverad väg.
• Bredband till 5 miljoner människor.
• Rent dricksvatten till 3 miljoner människor.
• 940 finansiella instrument i 25 Medlemsländer har genererat 8,36 

Miljarder Euro
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Det investeras ännu mer:Junckers investeringsplan
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Europeiska Regionalfonden i Norra 
Mellansverige 2014-2020

• Fokus på forskning och utveckling, små och 
medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi

• Bra start för programmet
• Smart Specialisering nyckeln till ökat samarbete

mellan näringsliv, akademi och offentliga
organisationer och internationella nätverk
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Europeiska Regionalfonden i Östra 
Mellansverige 2014-2020
• Fokus på forskning och utveckling, små och 

medelstora företag och koldioxidsnal̊ ekonomi
• Bra start för fonden
• Starkare samarbete inom regionen för industriell 

utveckling, forskning, innovation och tillväxt i en 
globaliserad ekonomi

• Skapandet av en interregional plattform 
 förbättrar konkurrenskraften i regionen. 



i Sverige

En del frågor är för stora för en nationell
nivå och för små för en europeisk nivå. Då
är Östersjönivån ett bra sätt att arbeta på.
www.balticsea-region-strategy.eu

Gränsprogram Sverige:
ü 6 cross-border + 1 ENI-CBC
ü 3 transnationella
ü 4 interregionala



15

Smart Specialisering

• Bredda Smart Specialiserings tematiska fokus
• Tillgodose behoven hos eftersatta regioner
• Stärka samarbetet mellan regioner
• Skapa en investeringspipeline av projekt och projektidéer
• Stärka synergieffekterna innovations samarbetet
• Stärka kapaciteten att ta produkter till marknaden
• Förenkla tillgången till innovationsfinansiering
• Dra lärdomar av lyckosamma regioner som bäst kombinerar

innovation/forskning/företag




