
Månadsrapport 

I Bryssel fortsätter arbetet för fullt under hösten. Brexit, EU:s forskningsprogram, det 

kommande EU-valet och den gemensamma jordbrukspolitiken är stora arbeten som många 

timmar läggs på i Brysselkansliet. 

 

Horizon Europe kan få 120 miljarder Euro 

Europeiska unionens forskningsprogram ”Horizon Europe” kommer att få 120 miljarder euro 

i den nya långtidsbudgeten, som sträcker sig mellan 2021-2027. Förslaget låg först på 

omkring 83,5 miljarder euro men EU-parlamentet vill få till en ännu större budget. Detta ger 

enorma möjligheter att bidra till forskning överallt inom EU, där småföretagare har möjlighet 

att få bidrag för sina satsningar inom innovativ teknik. Exempelvis har Centerpartiet drivit att 

forskningsprogrammet ska ge fördel åt forskningsprojekt som gynnar småföretag och 

jämställdhet. I fall där två ansökningar om bidrag inkommit som är lika bra, ska 

småföretagare och jämställdhetsfrågor stå i centrum för avgörande av vem som får bidraget. 

 

Högerextrema Vox får tio procent av rösterna i lokalval i Spanien 

Under lång tid har Europa trott att Spanien varit immuna mot högerextrema partier, med 

tanke på den diktatur de levde i under Franco-regimen. Söndag den 2 december förändrades 

dock detta, då det högerextrema partiet Vox gjorde framfart i Andalusien och knep hela tio 

procent av rösterna. Dubbelt så mycket som opinionsundersökningarna trodde. Detta skapar 

en väldigt stor osäkerhet inför Europaparlamentsvalet i maj då det redan på många platser 

runt om i Europa går att finna starka högerextrema partier som går framåt i mätningarna. 

Även nästa år räknar man med att valdeltagandet bland EU:s länder kommer att vara lågt 

vilket brukar öppna upp för extremistiska partier att ta mer plats.  

 

Macrons problem på hemmaplan - påverkar det ALDE:s framtid? 

Början av december har sett flera demonstrationer i Frankrike mot President Macron. 

Demonstrationer som också spridit sig till Bryssel. Det som till en början handlade om allt för 

höga priser på drivmedel utvecklades sedan till att omfatta hela Macrons ekonomiska politik. 

Demonstrationerna gick oftast lugnt till på den franska landsbygden, men i huvudstaden Paris 

blev det större problem då över 200 människor frihetsberövades och 95 personer skadades. I 

slutändan kan dessa demonstrationer bli ett problem för EU med tanke på att Macron vill att 

hans parti ska gå med i ALDE efter nästa val och bilda en möjlig mittengruppering. Med 

tanke på hur demonstrationerna har artat sig finns det möjlighet att det påverkar hur partier 

agerar efter valet och om Macron verkligen blir en bra partner i EU-parlamentet. Detta är 

självklart ingenting som går att veta nu, men skulle demonstrationerna växa ytterligare kan 

det bli ett problem. 

 

Fortsatta diskussioner om EU-kommissionens blivande ordförande 

Michael Barnier, huvudförhandlare för Brexitavtalet, är en uppstickare till att bli EU-

kommissionens ordförande till nästa mandatperiod. Ordföranden brukar vanligtvis komma 

från den största gruppen i parlamentet, nämligen EPP, men de har redan valt sin kandidat 

Manfred Weber. Om Brexitavtalet däremot går igenom kommer Barnier att stå väldigt högt 

bland makthavarna i Bryssel och med tanke på hans erfarenhet i både kommissionen och i 

EU-Parlamentet är han en uppstickare till att få ordförandeposten i Kommissionen. Samtidigt 

har Weber aldrig haft en hög ministerpost vilket gör att många tvivlar på hans chanser att bli 

kommissionsordförande. Barnier var kandidat till posten under förra mandatperioden. Denna 

gång har Barnier officiellt sagt att han inte är intresserad, men om Brexit går i lås så ryktas 

han kunna bli högaktuell. Vi får helt enkelt se om Brexitavtalet går i hamn och vad som 

händer efter det. 



 

Nya förslag för den gemensamma jordbrukspolitiken 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik spelar en viktig roll för ett konkurrenskraftigt och 

hållbart jordbruk och möjligheten att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen. Den 2 december 

var det deadline att lägga in ändringsförslag och Centerpartiet har varit väldigt aktiva.  

EU-kommissionen presenterade i juni sitt förslag till ny jordbrukspolitik på EU nivå för åren 

2021-2027. EU:s jordbrukspolitik består till stor del av de stöd i olika former som betalas ut 

och därför är politiken beroende på de sjuårsperioder som EU:s långtidsbudget löper på. Den 

stora förändringen som EU-kommissionen föreslår är att politiken ska genomföras på ett helt 

annat sätt än i dag. I dag är allt mer eller mindre reglerat på EU-nivå, inklusive mycket 

detaljerade regler om vilka krav som ska ställas för att få tillgång till stöd och hur kontroller 

ska genomföras. Kommissionen föreslår att dessa regler ska utformas och anpassas till hur 

det ser ut i den enskilda medlemsstaten. På EU-nivå så ska de övergripande målen och 

ramarna sättas som ska säkerställa att politiken fortfarande är gemensam och ska resultera i 

de gemensamma målen. Tanken är att eftersom det finns skillnader mellan Grekland och 

Finland så ska det också finnas utrymme för att anpassa genomförandet av politiken till att 

dessa skillnader finns. 

 

Fredrick Federleys ändringsförslag går ut på att mer fokus måste läggas på konkurrenskraft 

och åtgärder för ett klimatsmart och hållbart jordbruk. Det är inte rimligt att jordbrukare som 

tillverkar något som vi människor är helt beroende av är beroende av offentliga medel i den 

storlek de är i dag. Vi måste från politikens sida se till att du som lantbrukare kan få betalt för 

din produkt i stället för att vara beroende av politikers vilja att ge bidrag. Därför måste 

politiken på EU-nivå bli mer inriktad på att öka konkurrenskraften så att vi långsiktigt kan få 

en konkurrenskraftig och växande sektor som är mindre beroende av offentliga stöd. 

 

Samtidigt som vi vill se mer fokus på konkurrenskraft så måste vi också se till att 

lantbrukares insatser för miljö och klimatet, inte minst för biodiversitet, erkänns och att de får 

tillräcklig ersättning för dessa insatser. Fredrick föreslår därför att större fokus ska läggas på 

miljö- och klimatåtgärder samtidigt som utformningen av stöden ska göras ännu enklare och 

smidigare både för medlemsstaterna men framförallt för lantbrukaren. 

 

 

 

 


