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1. TILTAK MOT DAGENS KRISE
1.1 Tiltak på det regionalpolitiske området
Den 13.03.20 la DG Regio fram de første forslagene i forbindelse med den pågående krisen.
Coronaviris Response Investment Initiative
Det første forslaget kalt «Coronavirus Response
Investment Initiative» skulle frigjøre ubrukte
midler fra fire strukturfond. Det ble lagt fram
den 13.03.20. De fire fondene som var berørt
var ERDF (European Regional Development
Fund), ESF (European Social Fund), CF
(Cohesion Fund) og EMFF (European Maritime
and Fisheries Fund). Det ble foreslått
endringer i relevant regelverk. Endringene
besto blant annet av at medlemsstatene ikke
måtte tilbakebetale midler som var
forhåndsutbetalt, men ikke benyttet. Disse
midlene skulle i stedet brukes til å dekke
nasjonal medfinansiering.
I utgangspunktet ble det frigjort 8 mrd. euro i
likvide midler. De skulle i sin tur utløse 29 mrd.
euro i strukturfondsmidler. Det ble satt ned en
egen arbeidsgruppe for å følge arbeidet.
Tiltakene var rettet mot å styrke arbeidskapital
i SMB-er, fremme forskning og utvikling i
helsesektoren (kriserespons), fond som
kompenserer fiskere som har hatt økonomiske
tap og bidrag til et fond (stock insurance) for å
trygge inntektene til produsenter innenfor
akvakultur.
Bakgrunnen for dette forslaget var ifølge DG
Regio1 ønsket om å sikre likviditet og fremme
innholdsmessig fleksibilitet.
EUSF (EU Solidarity Fund)
Det andre forslaget var å utvide EUSF (EU
Solidarity Fund) til omfatte helsekriser. Videre
ble andelen og beløp som kan
forhåndsutbetales økt. I en pressemelding av
27.04.20 fra Kommisjonen fremgikk det at
Italia har sendt inn en søknad om støtte fra
fondet. Flere andre land har senere søkt om
støtte fra fondet. Kommisjonen ventet fram til
24.06.20 på søknader om støtte fra fondet. Det
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vil bli foretatt en samlet vurdering av de
innkommende søknadene. Kommisjonen vil så
legge fram et forslag til tildeling for EUparlamentet og Rådet.
Mer informasjon:
Arbeidsgruppen for strukturtiltak SMWP
Kommisjonen
Investeringsinitiativ som reaksjon på
koronaviruset plus (Coronavirus Response
Investment Intitiative Plus)
Som en oppfølging til «Investeringsinitiativ som
reaksjon på koronaviruset» la Kommisjonen
den 02.04.20 fram et nytt forslag kalt –
«Investeringsiniativ som reaksjon på
koronaviruset plus». Det var ment å
komplementere det første forslaget fra 13.03.
Det nye forslaget introduserte ytterligere
fleksibilitet i regelverket slik at det skulle bli
mulig å sette inn de midlene som var
tilgjengelige.
Viktige elementer i det nye forslaget var:
 Det ble åpnet for å overføre midler
mellom forskjellige strukturfond. De
berørte fondene var ERDF (det regionale
europeiske utviklingsfond), ESF (det
europeiske sosialfond) og CF
(samhørighetsfondet).
 Det ble åpnet for å overføre midler
mellom forskjellige regionskategorier.
 For regnskapsåret 2020 – 2021 vil
samhørighetsprogrammene kunne
fullfinansiere prosjekter (100 % EU cofinancing rate for cohesion policy
programmes)
I tillegg ble det foreslått at administrative
prosedyrer i tilknytning til
programgjennomføring, bruk av finansielle
instrumenter og revisjon skulle forenkles.

Møte med regionskontorene i Brussel 11.06.20
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Bakgrunnen for dette forslaget var ifølge DG
Regio ønsket om å fremme finansiell
fleksibilitet.
Det ble også foreslått å foreta endringer i
«Fund for European Aid to the Most Deprived
(FEAD)» slik at medlemslandene skal kunne
støtte de mest utsatte i samfunnet med det
mest grunnleggende som mat og klær. Tiltak vil
for eksempel kunne fullfinansieres for
regnskapsåret 2020 – 2021.
Det ble videre foreslått å gjøre endringer i
EMFF (European Maritime and Fisheries Fund)
slik at det blir større muligheter for å overføre

midler innenfor hvert enkelt lands program, og
forenkleringer i prosedyren med å gjøre
endringer i programmene. Kommisjonen
foreslo også å åpne for at det kunne gis støtte i
forbindelse med midlertidig stopp i fiskerier og
stopp eller redusert produksjon i oppdrett.
Videre skulle støtte kunne gis til
produsentorganisasjoner som midlertidig
lageret fiskeri- og havbruksprodukter for å
stabilisere markedet og unngå at sjømat måtte
kasseres.
Kommisjonen hadde konsultert
medlemslandene, Europaparlamentet og
sektorer i forbindelse med dette forslaget.

Regional policy: Corona virus response Investment Initative. Kilde: Kommisjonen

1.2 Midlertidig rammeverk for statsstøtte
Den 19. mars vedtok Kommisjonen et midlertidig rammeverk for statsstøtte. Det midlertidige
rammeverket gjelder fram til slutten av desember 2020. Det åpnet for 5 former for støtte.






Tilskudd, selektive skattefordeler og forhåndsutbetalinger. Det åpnes for ordninger som kan gi
støtte opp til 800 000 euro til bedrifter med akutte likviditetsbehov.
Statsgarantier til lån bedrifter har tatt opp i banker.
Subsidierte lån til bedrifter. Det vil være mulig å gi lån med gunstige rentebetingelser til
bedrifter. Lånene kan brukes til å dekke umiddelbare behov for arbeidskapital og
investeringer.
Sikkerhet for banker som kanaliserer offentlig støtte til økonomien. Enkelte land kanaliserer
støtte via banker.
Kortsiktig kreditteksportforsikring.

Link til midlertidig rammeverk for statsstøtte.
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Den 03.04 vedtok Kommisjonen de første
endringene i det midlertidige rammeverket for
statsstøtte.
De berørte støtte til utvikling av
helseprodukter, infrastruktur og utsatt/frafall
av innbetaling av skatt og lønnsubsidier. Det
ble åpnet for:

Den 08.05 vedtok Kommisjonen videre
endringer i det midlertidige rammeverket for
statsstøtte. Endringene berørte
rekapitalisering av bedrifter og bruken av
ansvarlige lån.
Link til endringer av 08.05 i det midlertidige
rammeverket.

 Støtte til forskning og utvikling relatert
til dagens krise.

Link til konsolidert uoffisiell versjon hvor
endringene av 03.04 og 08.05 er innarbeidet.

 Støtte til utbygging av infrastruktur for
testing og utprøving av produkter
relatert til dagens krise (medisinske
produkter, behandling, verneutstyr).

Den 12.06.20 sendte Kommisjonen ut et
høringsforslag om å utvide det midlertidige
rammeverket til å gjelde mikro- og
småbedrifter og insentiver for investorer til å
delta i rekapitalisering.

 Støtte til produksjon av produkter
relatert til dagens krise.
 Utsatt innbetaling av skatt og/eller frafall
av krav om innbetaling av trygdeavgifter.
 Støtte til lønnsubsidier.
Link til de første endringene i det midlertidige
rammeverket.

I kjølevannet av disse endringene har det
oppstått en debatt om konsekvensene av disse
tillempingene, hvem som har benyttet seg av
tillempingene i statsstøtteregelverket og
eventuelle konsekvenser av dette. Dette
berører også debatten om neste
langtidsbudsjett og gjenreising (Next
Generation EU).
Link til ESA (EFTA Surveillance Authority)

2. FORAN EN NY PROGRAMPERIODE
Forhandlingene om langtidsbudsjettet
Den 27.05 la Kommisjonen fram et nytt forslag til
langtidsbudsjett og økonomisk gjenreising (Next
Generation EU).
Samhørighetspolitikken vil ha en viktig rolle i å fremme
en balansert innhenting etter krisen. Et viktig hensyn vil
være å sikre at det ikke oppstår for store forskjeller
mellom regioner og land.
Samhørighetspolitikken skal være med på å reparere
skadene etter krisen og legge grunnlaget for en
velfundert gjenreising. Det blir viktig å få i gang
økonomisk vekst og sysselsetting så raskt som mulig. I
tillegg vil det være fokus på å utvikle motstandsdyktige
(resilient) samfunn og å fremme målsetningene om en
grønn og digital omstilling.
Link til faktaark finnes her.

Tidsplan for langtidsbudsjettet. Kilde: Kommisjonen
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2.1 Forslag til økonomisk gjenreising – Next Generation EU
Det ble foreslått at Next Generation EU skulle ha en økonomisk ramme på 750 mrd. euro. Den vil være
lånefinansiert og skal nedbetales over en periode på 30 år. 500 mrd. euro vil gå til tilskudd og 250 mrd.
euro til lån. Den vil bestå av tre områder eller pilarer:
1. Støtte medlemslandene
for å fremme investeringer
og reformer
Brorparten av midlene vil
bli allokert til dette
området. Det vil bli
etablert en ny ordning
(Recovery and Resilience
Facilty) som vil ha en
ramme på 560 mrd. euro
der 310 mrd. euro er
tilskudd og 250 mrd. euro
er lån. Midlene skal brukes
til investeringer og
reformer i tråd med
europeiske prioriteringer
som grønn og digital
omstilling, og det som
kalles motstandsevnen «resilience» til
nasjonale økonomier. Støtten vil være
tilgjengelig for alle medlemslandene men
hovedsakelig til områder med størst behov.
Under REACT-EU vil det bli allokert 55 mrd.
euro til dagens samhørighetsprogrammer.
Midlene vil bli tildelt på grunnlag av hvor store
de sosiale og økonomiske konsekvensene av
dagens krise har vært. Det vil bli tatt hensyn til
spørsmål som ungdomsledighet og relativ
velstand.
«Just Transition Fund» som skal fremme
overgang til en klimanøytral økonomi vil bli
stryket opp til 40 mrd. euro.
Det er videre foreslått 15 mrd. euro til
bygdeutvikling, under landbrukspolitikken, som
skal støtte strukturendringer i tråd med grønn
omstilling og strategier som den nylig
fremlagte biodiversitetstrategien og «farm to
fork».
2. Fremme private investeringer
Det vil ha fokus på områder og sektorer som
blir ansett som viktige. Det foreslås å styrke
InvestEU. InvestEU er ment til å fremme
offentlige og private investeringer ved hjelp av
garantier fra EU.

Kommisjonsbygningen. Foto: Aurore Martignoni
@European Union, 2020. Kilde: EC Audiovisual Service

Det foreslås å etablere en ordning for
strategiske investeringer («Strategic
Investment Facility») som skal styrke sektorer
som oppfattes som strategiske, og da spesielt
de som har tilknytning til grønn og digital
omstilling og verdikjeder som oppfattes som
viktige for det indre marked. Det er en
målsetting at dette skal genere 150 mrd. euro i
investeringer.
Det vil også bli etablert en ordning som skal
støtte bedrifter med likviditetsproblemer
(«Solvency Support Instrument»). Ordningen
har en ramme på 31 mrd. euro og
målsettingen er at den skal frigjøre 300 mrd.
euro.
3. Hva kan vi lære
Fokus vil rettes mot hva vi kan lære av krisen.
Det er foreslått å etablere et helseprogram,
EU4Health med en ramme på 9,4 mrd. euro.
Det sivile beredskapsprogrammet rescEU vil bli
styrket med 2 mrd. euro. Det foreslås at
Horizon 2020 blir bevilget 13,5 mrd. euro til
arbeidet med grønn og digital omstilling, helse
og motstandskraft (resilience) fra Next
Generation EU.
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Langtidsbudsjettet og økonomisk gjenreisingen Next Generation EU vil bli rullet ut under tre pilarer. Kilde: Kommisjonen

Nærmere om REACT-EU
REACT-EU er en videreføring av tidligere innførte tiltak. Det har er ramme på 55 mrd. euro. Ordningen
foreslås finansiert gjennom 50 mrd. euro i lån og 5 mrd. euro fra 2020-budsjettet ved at
medlemslandene tilfører ekstra midler. Midlene skal anvendes i perioden fram til 2022 og vil bli
kanalisert via eksiterende programmer hvor det er strukturer som kan benyttes. Det er også ment
fungere som en bro fra innværende programperiode til neste programperiode.
Midlene skal anvendes til helse, arbeidskapital i små og mellomstore bedrifter, sysselsetting av
ungdom, samt grønn og digital omstilling.
Midlene vil bli allokert nasjonalt. Det vil bli lagt til grunn tre indikatorer: den første er BNP-basert
(endring i BNP kombinert med BNI), den andre er basert på arbeidsledighet og den tredje er basert på
ungdomsarbeidsledighet. Allokeringen forventes å foreligge i oktober.

Nærmere om Just Transition Fund
Just Transition Fund har fokus på de økonomiske og sosiale konsekvensene av grønn omstilling i
utsatte regioner, som for eksempel kullavhengige regioner. Det er foreslått å øke budsjettet med 32,5
mrd euro og ender derfor på 40 mrd euro. Det vil imidlertid ikke være et krav at ved anvendelse av
disse midlene, så skal det også trekkes på midler tildelt fra strukturfondene.
Just Transition Fund har fått en stor økning. Regionalkomiteen i EU-parlament har vært opptatt av at
bevilgningene til denne ordningen skulle økes.
Link til endringsforslaget for Just Transition Fund finnes her.
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2.2 Forslag til nytt langtidsbudsjett for perioden 2021 - 2027
Kommisjonen foreslår en total ramme på 1100 mrd. euro for perioden 2021 – 2017. Det foreslås 323
mrd. euro til samhørighetspolitikken. Det er 7 mrd. euro mindre enn i forslaget fra mai 2018.
Endringer i forslaget til samhørighetspolitikk i
forhold til forslaget som ble lagt i mai 2018
Fokuset for EUs samhørighetspolitikk for 2021
– 2017 vil fremdeles være rettet mot økt
konkurranseevne gjennom forskning og
innovasjon, grønn og digital omstilling og å
fremme et inkluderende og sosialt EU.
Det nye forslaget ønsker å styrke helsevesenet.
Det åpnes for innkjøp av forsyninger til
helsevesenet i kriser. Det ønsker også bedre
utnyttelse av mulighetene som er i turisme og
kultursektoren for å fremme økonomisk
gjenreisning. Det foreslås å inkludere et punkt
om rollen til kultursektoren og turisme i
forordningen for regionalfondene (ERDF).
Tilgang til utdannelse og livslang læring
foreslås fremmet ved å støtte tiltak til nett- og
fjernbasert undervisning. Under sosialfondet
(ESF Plus) foreslås det tiltak mot
ungdomsledighet og fattigdom blant barn.

Det foreslås en større grad av fleksibilitet ved
at det blant annet skal bli lettere å overføre
midler mellom fond og til å gjennomføre og
avslutte tiltak som ble startet opp i
innværende programperiode.
Det foreslås videre å innføre en kriseordning
dersom nye og uventede situasjoner skal
oppstå i framtiden.
Endringene som er gjort er målrettede og
begrenset til erfaringene relatert til dagens
krise. I følge DG Regio var strukturen på
forslaget som ble lagt fram i 2018 vurdert som
fortsatt god. I tillegg er forhandlingene mellom
Europaparlamentet og Rådet så framskredne
at det ble vurdert som vanskelig å introdusere
store endringer.
Link til fakta ark om REACT-EU og
samhørighetspolitikken finnes her.

3. KORT OM DET TYSKE FORMANNSKAPET
Tyskland inngår i en trio med
Portugal og Slovenia.
Disse landene vil samarbeide
om en konsistent europeisk
agenda for de neste 18
månedene (1.juli 2020 –
31.desember 2021).
Det inkluderer å sikre en
koordinert tilnærming til dagens
krise, lære av dagens krise, takle
de sosioøkonomiske
konsekvensene og adressere
viktige framtidige utfordringer.

Tyskland, Portugal og Slovenia vil overta formannskapet for Rådet for Den
europeiske union (EU) i seks måneder hver etter hverandre.
Illustrasjon©Bundesregierung 2020. Kilde

Mottoet for det tyske formannskapet er “Sammen for Europas opphenting». Det tyske formannskapet
legger følgende prinsipper til grunn for sin formannskapsperiode:
 Overvinne konsekvensene av dagens krise i det lange løp og fremme økonomisk og sosial
innhenting
 Et sterkere og mer innovativt Europa
 Et rettferdig Europa
 Et bærekraftig Europa
 Et trygt Europa og felles verdier
 Et sterkt Europa i verden
7

4. BYPOLITIKK
Leipzig Charter ble første gang vedtatt i Leipzig i 2007. Formålet var å fremme en integrert
byutviklingspolitikk og de grunnleggende prinsippene for en slik utvikling.
Tyskland som har formannskapet i EU høsten
2020 har tatt initiativ til å oppdatere Leipzig
Charter. Bakgrunnen er de endringene som har
skjedd i rammebetingelsene for byutvikling
siden Leipzig Charter ble vedtatt for første
gang.
Den oppdaterte versjonen skal gi en strategisk
ramme til EUs Urban Agenda. EUs Urban
Agenda er en plattform som promoterer
samarbeid mellom europeiske byer, nasjonale
myndigheter, EU-organer og

interesseorganisasjoner. Bruken av
partnerskapene ble lansert i 2016. Målet er at
deltakerne skal finne svar på felles utfordringer
og nye løsninger som bidrar til økt vekst og
innovasjon i Europa. Det arbeides videre med
et dokument om hvordan EUs Urban Agenda
skal følges opp.
Det er planlagt at den oppdaterte versjonen av
Leipzig Charter skal legges fram på et uformelt
byministermøte i Leipzig i slutten av
november.

5. TERRITORIELL UTVIKLING
5.1 Territorial Thinkers
Territorial Thinkers er en plattform bestående av en uavhengig gruppe eksperter med bred erfaring
innen europeisk, nasjonal, regional og lokal politikkutvikling med en territoriell dimensjon. De ønsker å
støtte politiske utviklingsprosesser gjennom argumenter, fakta og ved å peke på mulige alternativer og
anbefalinger. De mener at det å inkludere en territoriell dimensjon i politikkutforming, strategier og
implementering er viktig for å finne nye innovative og dynamiske muligheter som kan brukes til å
fremme europeiske målsetninger.
Aktuelle tema som er blitt berørt er territoriet og smart spesialisering, regionale ulikheter og
territorielt samarbeid etter 2020.
Se link: https://territorialthinkers.eu/home.html

5.2 Aktuelle ESPON-prosjekter
Samhørighetspolitikken og øyer, fjell og spredtbodde områder
I forbindelse med den nye programperioden 2021 – 2017 er det identifisert 5 politiske målsettinger
(policy objectives) for EUs regionalpolitikk.
ESPON-prosjektet BRIDGES har sett nærmere
på hvilke implikasjoner disse kan ha for
samhørighetspolitikken når det kommer til
øyer, fjell og spredtbodde områder.
PO 1. Et innovativt og smartere Europa. En
viktig målsetning vil være å fremme tettere
bånd med andre territorier. Dette for å komme
rundt utfordringen med kritisk masse og for å
kunne mobilisere eksterne ressurser ved
behov.
PO 2. Et grønnere og karbonfattig Europa.
Muligheten for produksjon av fornybar energi

er konsentrert i disse områdene. Unntaket er
øyer som har en utfordring når det kommer til
energiforsyning. Disse områdene er utsatt for
klimaendringer. Det kan også rettes fokus mot
sirkulær økonomi på grunn av lange avstander.
Et annet alternativ er det som kalles
«residential economy», det vil si økonomisk
aktivitet basert på personer som ikke
nødvendigvis er økonomisk aktive i et område
men oppholder seg der.
PO 3. Et tettere sammenknyttet Europa. Det vil
være viktig å knytte sekundære
8

transportnettverk opp mot TEN-T nettverket.
Utnytte mulighetene som IKT tilbyr. På
Europeisk nivå kan videre settes fokus på
erfaringsutveksling og formidling av gode
offentlige løsninger.
PO 4. Et mer sosialt Europa. Det vil bli viktig å
fremme en mer balansert demografisk
utvikling, og da spesielt sikre tilgang til
kvalifisert arbeidskraft. Aktuelle tiltak kan være
å fremme returmigrasjon og å fremme et
positivt omdømme av disse områdene.

territorielle strategier. En utfordring vil
imidlertid være administrativ kapasitet.
Link til artikkelen.
The State of the European Territory
Rapporten the “State of the European
Territory” beskriver og analyserer
hovedtrekkene i europeisk territoriell og
regional utvikling. I tillegg kommer den med
forslag og råd om videre politikkutvikling.
Rapporten er basert på ESPON-prosjekter fra
inneværende
programperiode.
Strukturen i
rapporten tar
utgangspunkt i de
5 målsetningen
som er lagt til
grunn for EUs
regionalpolitikk i
neste
programperiode.
Hver av de fem
kapitelene
inneholder
analyser,
eksempler, data
og råd om videre
politikkutvikling.

PO 5.Et Europa nærmere borgerne. Mange EUborgere identifiserer seg med disse områdene
og kan derfor være med på å fremme et
Europa nærmere borgerne.
Det kan videre være aktuelt å benytte seg av
forskjellige mekanismer som det er åpnet for.
Dette er for eksempel lokalutvikling styrt av
lokal samfunn (CLLD) eller integrerte

Det siste kapitlet i
rapporten
oppsummerer
ESPONs råd
vedrørende
spørsmål om governance, planlegging og
investeringer med utgangspunkt i en
stedsbasert tilnærming.
Norge og norske regioner blir fremhevet når
det gjelder regionale innovasjonssystemer,
forskningsaktivitet, humankapital og SMB. Det
pekes videre på at fjellområder i Norge er
utsatte med hensyn til klimaendring.
Link til rapporten
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6. PÅ GANG I EØS
KS har nettopp offentligjort en ny utgave av på «På gang i EØS». KS ønsker med heftet «På gang i EØS»
å synliggjøre saker som diskuteres i EU-institusjonene og innenfor EØS-samarbeidet, som vil få
innvirkning på norsk kommunesektor. I heftene som KS utgir årlig, gis en oversikt over noen viktige
saker i EU som kommer til å få betydning for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper.
Les mer her.
KS presenterer også en nyttig oversikt over viktige institusjoner i Europa og EU. Les mer her.

7. HOUSING EUROPE
I juninumrene av Housing Europe er det artikler om boligspørsmålet og Next Generation EU, hva må
gjøres for å fremme renovasjon innenfor sosial, kooperativ og offentlig boligbygging,
etableringskostnader for dagens unge, grønn renovasjon i Danmark og andre spørsmål relatert til
boligsektoren. Se linker her og her.
# Housing2030
Kjernefokuset for # Housing2030-initiativet er å synliggjøre 'beste praksis' fra hele UNECE-regionen
(United Nations Economic Commission for Europe).

Dette er
politikk
relatert til
land,
miljømessig
bærekraft,
finans og
styring og
regulering
som hjelper
til med å
forbedre
tilgang til
prisgunstige
boliger.
Hvis dere
har
eksempel på
beste praksis
å dele, se
informasjon
her.
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8. KILDER TIL INFORMASJON
Den norske europarådsdelegasjonens Facebookside
Norske regionkontor i Brussel
 Nord-Norges Europakontor - www.northnorway.org
 Osloregionens Europakontor - http://osloregion.org
 Stavangerregionens Europakontor - www.stavangerregion.no
 Sørlandets Europakontor - www.south-norway.no
 Trøndelags Europakontor - www.mid-norway.no
 Vest-Norges Brusselkontor - www.west-norway.no
Europeiske tenketanker
 Centre for European Policy Studies, CEPS (Brussels)
 European Policy Centre, EPC (Brussels)
 Friends of Europe (Brussels)
 The World Pensions Council (Paris)
Europeiske paraplyorganisasjoner
 Assembly of European Regions, AER
 Association for European Border Regions, AEBR
 Council of European Municipalities and Regions, CCRE
 Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR
 Municipal Waste Europe
DG Regio og Urban Policy
 Tidskiftet Panorama
 Kart og statistikk
Europaparlamentet
 REGI-komiteen nyhetsbrev
Nyhetssider og databaser
 Bulletin
 EU Issue Tracker
 EU Observer
 Euractiv
 Politico
Nyhetsbrev
 European Centre of Employers and Enterprises, CEEP
 European Committee of the Regions
 ENI CBC programmes
 Forskningsrådet
 LIFE-programme – newsletter
 Maritime Affairs & Fisheries newsletter
 Medlemsheftet til Local Government Association (britisk KS)
 Nrg4SD – the Network of Regional Governments for Sustainable Development
 The Northern Sparsely Populated Areas NSPA
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9. PÅ KALENDEREN – KOMMENDE BEGIVENHETER OG TIDSFRISTER
Det tas forbehold om endringer.
Når

Hva

Hvor

01.07.20

Start of Germany’s Presidency of the EU

01.-02.07.20

CoR Plenary Session

Brussel

02.07.20

Urban Development Group (UDG)

Online

02.07.20

Business models, funding and financing transport

Online

06.07.20

REGI- komiteen, EU-parlamentet

Remote

06.07.20

A circular economy at the heart of climate action:
how materials connect the dots in the eu green
deal, Working Group Bioeconomy

Online

06-09.07.20

EP Plenary session

Strasbourg

09.07.20

SEDEC, CoR

Brussel

10.07.20

COTER, CoR

Brussel

15.-16.07.20

EESC Plenary session

Brussel

01.09.20

REGI- komiteen, EU-parlamentet

tbc

09.09.20

ENVE, CoR

Brussel

16.09.20

NTCCP-møte

Berlin

14.-17.09.20

EP Plenary session

Strasbourg

16.-17.09.20

EESC Plenary session

Brussel

17.09.20

Urban Development Group

Berlin

22.-24. 09. 20

The 2020 European Research & Innovation Days

Online

30.09-02.10

9th European conference on sustainable cities &
towns

Mannheim

09.-10.10.20

REGI- komiteen, EU-parlamentet

tbc

12.-15.10.20

European Weeks of Regions and Cities

Brussel

19.-21.10.20

EUROCITIES Mobility Forum

Madrid

19.-22.10.20

EU Green Week

Brussel og online

19.-22.10.20

EP Plenary session

Strasbourg

20.10.20

EUSBSR Annual Forum

Online
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Når

Hva

Hvor

20.10.20

Uformelt DG-møte om territoriell samhørighet

Berlin

21.10.20

DG-møte om byspørsmål

Berlin

26.-27.10.20

REGI- komiteen, EU-parlamentet

tbc

27.-29.10.20

EESC Five-Year Renewal

Brussel

11.-12.11.20

EP Plenary session

Brussel

23.-28.11.20

EP Plenary session

Strasbourg

30.11.20

Uformelt ministermøte om byspørsmål

Leipzig

01.12.20

Uformelt ministermøte territoriell samhørighet

Leipzig

02.-03.12.20

REGI- komiteen, EU-parlamentet

tbc

14-17.12.20

EP Plenary session

Strasbourg

Forkortelser:
CAFA/CFFA - Commission for Financial and Administrative Affairs of the CoR
CEPLI – European Confederation of Local Intermediate Authorities
CEMR - Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
CIVEX – Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs of the CoR
CoR – European Committee of the Regions - CoR Meetings Calendar 2020
COTER – Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget of the CoR
DG – Director General tilsvarer ekspedisjonssjef
EC – European Commission, Europakommisjonen
ECON – Commission for Economic Policy of the CoR
EESC – European Economic and Social Committee – EESC Meetings Calendar 2020
EGTC – European Grouping of Territorial Cooperation
ENVE – Commission for the Environment, Climate Change And Energy of the CoR
EUSBSR – EU Strategy for the Baltic Sea Region
EP – EU-parlamentet, kalender 2020
NAT – Commission for Natural Resources of the CoR
NTCCP – National Territorial Cohesion Contact Points
REGI – EU-parlamentets komité for regionalutvikling og samhørighetspolitikk. Kalender 2020.
SEDEC – Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture of the CoR
UIA – Urban Innovative Actions Initiative

10. Ta kontakt!
Odd Godal og Maria Deridder Holmlund hører gjerne fra deg HER
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