Stadsledningskontoret
Kommunikations- och
omvärldsavdelningen
Internationella enheten

Handläggare: David Preuss
Datum: 2017-11-08

Sida 1 (3)

IB nr 9/2017 den 22 november
Dagordningspunkt/bilaga 7.1
Dnr. 803-1181/2017

Reserapport från den 6:e årliga dialogen
mellan EU:s huvudstäder och Europeiska
kommissionen, den 21-22 september
2017 i Riga, Lettland.
Deltagare:
Eva-Louise Erlandsson Slorach, kommunfullmäktiges ordförande
Magnus Ljungkvist, borgarrådssekreterare, finansroteln
David Preuss, projektledare, SLK
Stadens roll/syfte för deltagande:
Kommunfullmäktiges ordförande inbjöds att delta i den 6:e årliga
dialogen mellan EU:s huvudstäder och Europeiska
kommissionen, den 21-22 september 2017 i Riga, Lettland.
Syftet med mötet – till vilket EU:s övriga
huvudstadsborgmästare, Maroš Šefčovič, Europeiska
kommissionens vice ordförande med ansvar för EU:s
energiunion, och Corina Creţu, ledamot av Europeiska
kommissionen med ansvar för regional- och stadspolitik, var
inbjudna - var att diskutera ett flertal dagsaktuella frågor, bland
annat EU:s kommande långtidsbudget, flyktingsituationen i
Europa, inverkan av Storbritanniens beslut att lämna EU på EU:s
framtida utveckling, genomförandet av EU:s urbana agenda och
EU:s övergång till ren energi.
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Johannes Hahn, kommissionär för regional- och stadspolitik
mellan 2010-2014, tog i februari 2013 initiativ till att samla EU:s
huvud-stadsborgmästare i Bryssel för att diskutera hur EU:s
huvudstäder kan bidra till att möta unionens utmaningar. Ett
andra huvudstads-borgmästarmöte ägde rum i Rom i oktober
2014 och ett tredje och fjärde möte arrangerades i Paris och i
Wien under våren 2015. Under förra årets möte i Amsterdam la
huvudfokus på framtagandet av EU:s urbana agenda.
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På vilket sätt har deltagandet bidragit till något av följande
områden:


Positionering:
Värd för konferensen var Rigas borgmästare Nils
Ušakovs, som också öppnade mötet. Konferensen var i
övrigt uppbyggd kring åtta tematiska sessioner:









Cohesion policy
White paper - State of the Union
Brexit & free movement of EU citizens
Non-EU refugees’ crisis
Housing & urban poverty
Urban mobility
Energy transition
Smart cities – innovations & digitalization

Varje session inleddes med ett kortare videoklipp. På
grund av den begränsade tidsramen och flertalet ämnen
som skulle diskuteras fick dock endast en handfull
deltagare möjlighet att yttra sig vid varje omgång.
Kommunfullmäktiges ordförande gjorde ett uppskattat
inlägg i sessionen om EU:s övergång till ren energi, där
hon presenterade stadens syn på EU:s energipaket.
Paketet omfattar förslag till ändringar eller inrättande av
ett fyrtiotal rättsakter samt relaterade dokument, bland
annat direktiven om energieffektivitet, byggnaders
energiprestanda och förnybar energi.
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Verksamhetsutveckling:
Mötet innebar ett kollegialt kunskapsutbyte på såväl
politisk- som tjänstemannanivå. Inte endast via
konferensens mer formella delar utan också, och kanske
framförallt, via det nätverkande som mötets mer sociala
delar erbjöd möjligheter till.
Bevakning och påverkan
Konferensen har i och med sin sjätte upplaga etablerats
som ett viktigt forum för EU:s huvudstäder att diskutera
urbana frågor tillsammans med och i relation till EU:s
institutioner och då i synnerhet kommissionen. Ett
deltagande i dessa möten innebär ett utmärkt tillfälle för
staden att både bevaka och påverka processer på EU-nivå
- i det här fallet framförallt med hänsyn till EU:s
energipaket som kommer att ha en stor inverkan på
stadens utveckling till en fossilbrännslefri stad 2040.
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Även om staden ser principiellt positivt på Europeiska
kommissionens arbete för ett hållbarare och mer
energieffektivt EU, innehåller kommissionens förslag
detaljstyrning av ett slag som riskerar att leda till
kontraproduktivitet enligt stadens bedömning. Detta gäller
i synnerhet förslagen om bland annat individuell mätning
och debitering av termisk energi och laddinfrastruktur för
elfordon. Att presentera stadens syn på energipaketet i
närvaro av Europeiska kommissionens vice ordförande
med ansvar för EU:s energiunion utgjorde ett viktigt
bidrag till stadens påverkansarbete i dessa frågor.
Övriga kommentarer och reflektioner:
Konferensen var välplanerad, men den begränsade tidsramen och
flertalet ämnen på dagordningen försvårade deltagarnas förmåga
att hålla öppna diskussioner. Ett mer tematiskt fokuserat upplägg,
med fokus på interaktiva diskussioner snarare än förberedda
presentationer, hade med säkerhet bidragit till ett ännu mer
angeläget möte.
Nästkommande mötet inom forumet kommer att äga rum i
Ljubljana 2018.
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