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Europaåret för kompetens
- inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Erik VON PISTOHLKORS, tf. chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Norrbotniabanans event, 25-01-2023



EU-representationens uppdrag i Sverige

- EU-kommissionens röst i Sverige

- Bistår EU-kommissionen i deras samverkan med Sverige

- Främjar politisk dialog och möten mellan aktörer

- Organiserar kommunikationsverksamhet om EU:s politik
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På EU-kommissionens agenda

GEOPOLITIK Ryssland – Ukraina

SÄKERHETSPOLITIK kritiska råvaror, 
energiförsörjning och matsuveränitet

EKONOMI recession och lågkonjunktur
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SÄNKA energipriserna

SÄKRA varor för industriell konkurrenskraft och 
för att trygga livsmedelsförsörjningen

STÄRKA vår sociala marknadsekonomi

Utmaningar Möjligheter 



Sveriges EU-ordförandeskap 2023

1. Säkerhet och enighet 

2. Stärka EU:s konkurrenskraft och inre marknad

3. Grön omställning och energiomställning 

4. Demokratiska värden och rättsstatsprincipen

4 Källa: https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/sv/program/prioriteringar/

Prioriteringar: 



Europeiska företag står inför utmaningar med personalbrist […] Både
lågutbildade och högutbildade. Europa behöver alla.

Vi behöver mycket mer fokus på investeringar i utbildning och
fortbildning.
Vi behöver ett mycket bättre samarbete med företagen eftersom de
vet bäst vilken arbetskraft de behöver.
Och vi behöver matcha dessa behov med arbetssökandes egna
önskemål.
Vi måste även locka arbetskraft med rätt kompetens till vår kontinent,
kompetens som kan stärka företagen och tillväxten i Europa [...] vi
behöver snabba på och på ett bättre sätt erkänna kvalifikationer för
arbetssökande från andra länder [...]

Därför föreslår jag att 2023 ska bli 
Europaåret för kompetens.



Europaåret för kompetens 2023
– konkurrenskraft, deltagande och talanger

Ett behov att rusta EU:s arbetskraft med den kompetens som behövs för att 
säkerställa ekonomisk återhämtning, stärka EU:s globala konkurrenskraft och 
omvandla den gröna och digitala omställningen till möjligheter för alla på ett 

rättvist och inkluderande vis.

Investeringar Kompetensutveckling Matcha önskemål Attrahera arbetskraft



Partnerskap för Europaåret för kompetens 2023

Medlemsländer

Internationella aktörer 

EU-institutioner

Plattformar & nätverk



Europaåret för kompetens 2023

- Europeiska socialfonden+ (ESF+)

- Europeiska regionala utvecklingsfonden

- ERASMUS+ 

- Faciliteten för återhämning och resiliens 

Exempel på EU-finansiering och stöd för kompetensinvesteringar i Sverige 

- Fonden för ett sammanlänkat Europa

- Fonden för en rättvis omställning

- HORISONT Europa

- Programmet för ett digital Europa 



Europaåret för kompetens 2023

- Medlemsländer utser en nationell koordinator 

- Ökad informationsspridning om Europaåret för kompetens 

- Event för att stimulera till debatt och dialog 

- Kartläggning av kompetensbehov och utbyte av goda erfarenheter

- Exempel på involverade myndigheter i Sverige; Skolverket, Svenska ESF-rådet, 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova och UHR, med flera.
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NÄSTA STEG: 



EU-kommissionens representation i Sverige
webb:ec.europa.eu/sweden

Facebook/EUkommissionen

Twitter/EC_StockholmRep

Instagram: eukommissionen

Nyhetsbrev via email
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