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Europa efter krisen – hur pandemin
påverkar och utvecklar samarbetet?
Under 2022 ser vi fram emot att träffas i Falkenberg
under Västsvenska EU-konferensen och Småland
Blekinge Hallands Europaforum, men i väntan på detta
bjuder vi in till ett webbinarium.

Webbinarium
23 april
10:30-12:00

Webbinariet är ett kunskaps- och inspirationstillfälle för kollegor och beslutsfattare
som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv.
Europasamarbetet har genom åren hanterat många olika utmaningar och kriser.
Denna gång är krisen en pandemi som både utgör ett direkt hot mot invånares hälsa
men som också har omfattande effekter på samhället i stort och påverkar EUsamarbetet i grunden, däribland den inre marknaden och vår fria rörlighet.
På vilket sätt kommer Coronapandemin påverka det europeiska samarbetet
framöver och hur kan EU finna vägar till en mer hållbar och resilient union?

Varmt välkommen

MEDVERKANDEN OCH INFORMATION
Bo-Josef Eriksson, Regional utvecklingsdirektör Region Halland.
Inleder och modererar.
Christian Danielsson, Chef för EU-kommissionen representation i Sverige.
Pandemin har inneburit stora påfrestningar för EU-samarbetet. Christian reflekterar
över EU:s framtidsfrågor och återhämtning liksom EU-samarbetets framtidsutsikter i
en tid präglad av kris och stora utmaningar.
Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M)
Under pandemin har nationella gränser inom EU tydliggjorts och förstärkts, något
som påverkat våra handelsrelationer både inom och utanför EU. Jörgen resonerar
kring hur krisen har påverkat samarbetet inom EU men även relationen med
omvärlden. Vad innebär detta för utvecklingen i våra regioner, när det gäller
exempelvis näringsliv, innovation, transport, turism och digitalisering?
Anna Wetter Ryde, Forskare i juridik vid Svenska institutet för europapolitiska
studier (Sieps).
Pandemin har tydliggjort utmaningen att upprätthålla den fria rörligheten i pressade
situationer då nationella intressen sätts först. Anna resonerar kring, den
inre marknadens sårbarhet i krisen, EU:s institutionella utmaningar och om det finns
behov av ett mer formellt mandat för att kunna fatta beslut i framtiden.

Webbinariet sänds från Arena Varberg via Zoom, är kostnadsfritt och kommer att
kunna ses i efterhand.
Fredagen den 23 april, Klockan 10.30 – 12.00.

Anmäl dig senast 22 april. Bekräftelse på din anmälan samt länk till sändningen
kommer att skickas ut senast veckan innan webbinariet.

Anmälan görs här
Frågor om anmälan besvaras av Anna Sehlstedt: Anna.Sehlstedt@regionhalland.se
Frågor om innehåll besvaras av Lena Neinhardt: Lena.Neinhardt@regionhalland.se

