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Svenska institutet för europapolitiska studier

•Forskningsbaserade analyser om utvecklingen av Europeiska 
unionen och Sveriges europapolitik

•Självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av 
aktuella europapolitiska frågor

•Delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde

•Tillhandahålla EU-utbildningar som en del av 
kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet 



Framtidsspaning ur ett EU-perspektiv



• EU i världen

• EU 2019

• Framtidsutmaningar



EU i världen



Hur stor del av global BNP står EU för?

1. 10%

2. 25%

3. 40%



Andel av global BNP



Hur stor del av världens befolkning
utgjorde EU år 1900?

1. 5%

2. 15%

3. 25%



EU del av världens befolkning



Fördjupning av ekonomiska samarbetet



EU 2019



BREXIT

•Utträde uppskjutet till senast  den 31 
oktober 2019

•Storbritannien förbereder att den 23 maj 
hålla val till Europaparlamentet 

•Fortsatta förhandlingar internt i 
Storbritannien om vägen framåt



Projektion inför nästa Europaparlament EU28

EU 27
705 platser 



Framtidsfrågor



Att omvandla EU till en energieffektiv och koldioxidsnål ekonomi

EU:s mål för 2030
•Minst 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990
•Minst 32 procent förnybar energi
•Minst 32,5 procent högre energieffektivitet

Lagstiftning och ansvarsfördelning för målen till 2030 är på plats  

EU:s mål för 2050
• EU minska utsläppen med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer  
•Netto-noll 2050 i kommande strategi (2020)



Rättsstatens principer

• Art 7 förfarande - pågår
Förslag
• Införa gemensamt granskningsförfarande
• Budgetsanktioner i de fall brister kan konstateras



• Fortsatt inre marknad ex tjänster

• Industripolitiken

• Stärka EU inom digitala utvecklingen

• Forskning och Innovation

• Stärka global konkurrenskraft

• Frihandel främjas (säkra reciprocitet)

Jobb och tillväxt



Frihandel – Handelskrig? 



Reform av asyl- och migrationspolitiken

• Söka asyl i det första inreselandet 

• En omfördelningsmekanism  

• Länder som inte deltar  - betala 
250 000 euro per asylsökande

• Likartat mottagande och 
handläggning av asylsökande 
över hela EU.

Migrantrutter till EU-länderna 2009-2017



Tuffa förhandlingar om ny långtidsbudget 2021-2027

EU en rad nya uppgifter, till exempel när det gäller migration 
och gräns- och kustbevakning

Storbritannien lämnar EU – € 12,7 miljarder 

Sverige och andra rikare nettobetalare blir av med sina rabatter 

Medlemsländer som inte håller sig till demokratiska värderingar 
och rättsstatsprinciper kan få indraget EU-stöd.

1,11 procent av BNI







EU:s Intäkter 



Växer EU - nya medlemsländer?

Medlemskapsförhandlingar som inletts
• Serbien – januari 2014
• Montenegro – juni 2012
• Turkiet – oktober 2005

Kandidatländer
• Albanien – juni 2014
• Republiken Nordmakedonien – december 2005

Potentiella kandidatländer
• Bosnien och Hercegovina – ansökan lämnades in i februari 2016
• Kosovo







Tack för idag!

Följ oss på www.sieps.se

Välkommen på våra öppna utbildningar och seminarier!

zofia.tucinska@sieps.se

http://www.sieps.se/
mailto:zofia.tucinska@sieps.se

