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Nyhetsbrev från ITPS kontor i Bryssel för juni 2007
EU-parlamentet röstade nej till att återinföra sjukvården i tjänstedirektivet
EU-parlamentet avvisade den 23 maj ett förslag om att återinföra sjukvårdsfrågorna i tjänstedirektivet, enligt
det ursprungliga ”Bolkesteindirektivet”. Förslaget hade oväntat röstats fram i EU-parlamentets inremarknadskommitté den 8 maj.
Europas företag vill påskynda bildandet av ett EIT
Vid ett rundabordssamtal i Bryssel den 29 maj uppmanade europeiska företagsledare Kommissionen och
medlemsländerna att påskynda bildandet av ett European Institute of Technology (EIT) för att förbättra
Europas innovationsförmåga. Mer info om EIT.
EU-kommissionen, medlemsstaterna och näringslivet i gemensam FoU-satsning
Den 15 maj antog EU-kommissionen för första gången någonsin ett förslag till europeiskt gränsöverskridande
public-private partnerships (PPP) för investeringar i strategiska forskningsprogram. Förslaget innebär starten på
en ny forskningsmodell med storskaliga forskningsprogram och med gemensamma strategiska forskningsmål.
EU antar nya standarder för fordon
Ett förslag avseende nya regler för fordon fick stöd av EU-parlamentet i en omröstning den 10 maj. De nya
reglerna syftar till att förbättra miljö- och säkerhetsaspekterna, samtidigt som de underlättar för biltillverkarna
att sälja sina fordon i samtliga 27 medlemsländer. Se även Pressmeddelandet från kommissionen.
Tankesmedjor vill att EU ska lagstifta om Lissabonagendan
”The Stockholm Network”, som är en sammanslutning av olika europeiska tankesmedjor, vill ha en särskilt
EU-lagstiftning med tydliga mål och tidplaner för att uppnå Lissabonagendan. Viktiga lagstiftningsområden är
förverkligandet av det gemensamma europeiska forskningsområdet – ERA och ett europapatent.
Europas tillväxt högre än USA:s
Europa går om USA i ekonomisk tillväxt under 2007, spår OECD i sin senaste översikt av världsekonomin.
Samtidigt fortsätter återhämtningen i Japan liksom den snabba utvecklingen i Kina och Indien. OECD varnar
dock för att många regeringar kan missa chansen att stärka de offentliga finanserna och i stället använda tillfälliga ökningar av skatteinkomsterna till nya permanenta åtaganden.
Kommissionen: Den historiskt höga tillväxten inom euroområdet bör användas till reformer
Tillväxten inom euroområdet ligger på rekordnivåer och kommissionen uppmanar de enskilda regeringarna att
ta tillfället i akt att genomföra nödvändiga reformer för att möta den framtida demografiska utmaningen. Detta
framgår av kommissionens årliga ekonomiska utvärdering av euroområdet.
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Världsbanken förutspår lägre tillväxt i de nya medlemsstaterna
I en ny rapport från Världsbanken förväntas tillväxten mattas av framöver och inflationen stiga bland de central- och östeuropeiska länderna som nyligen blev medlemmar i EU.
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EU:s regionalstöd ger ökad tillväxt i nya medlemsländerna
Av EU-kommissionens senaste rapport om ekonomisk och social sammanhållning hävdas att sammanhållningspolitiken under programperioden 2000-2006 på ett effektivt sätt har bidragit till utvecklingen i EU:s regioner.
Rapporten ger utförlig information om olika regioners utveckling i fråga om BNP, produktivitet och sysselsättning. EU:s stöd till eftersatta regioner kommer t.ex. att öka Tjeckiens tillväxt med 8,5 procent fram till 2015. För
Sveriges del har över 25 000 jobb skapats mellan 2000 och 2006 bara genom det s k Mål 2-stödet.
Sverige på nionde plats i IMD:s konkurrenskraftsindex
I IMD:s World Competitiveness Yearbook 2007 rankas 55 länder utifrån 323 konkurrenskraftskriterier. USA
ligger på första plats. Luxemburg ligger bäst till inom EU med en fjärdeplats. Bland de nordiska länderna
toppar Danmark (5), följt av Sverige (9) och Norge (13).
Ökad konkurrens inom kollektivtrafiken
Den 10 maj antog EU-parlamentet en förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg. De nya reglerna syftar
bl.a. till att öka inblandningen av privata aktörer och att öka konkurrensen.
Ny EU-strategi ska främja kulturen som tillväxtfaktor
EU-kommissionen har presenterat en ny kulturstrategi som ska uppmuntra mångfald, främja kulturen som
tillväxtfaktor och integrera den i EU:s förbindelser med resten av världen.
Historisk tillväxtsatsning i kommissionens budgetförslag
Den andra maj presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för 2008. För första gången i EU:s historia
föreslås en större del av budgeten gå till tillväxt och sysselsättning istället för till jordbruket. Förslagsvis ska
44,2 procent gå till tillväxtprojekt, struktur- och regionalstöd samt forskning. Vilket är en ökning med 2,3
miljarder euro jämfört med år 2007.
Bättre familjepolitik en viktig förutsättning för ökad tillväxt och sysselsättning
Den 10 maj antog kommissionen ett nytt meddelande "Promoting solidarity between the generations" som ska
hjälp medlemsstaterna att möta de framtida demografiska utmaningarna. Bättre stöd till familjer krävs för att
öka antalet födslar. Meddelandet visar på stora skillnader inom unionen och att medlemsstaterna kan lära
mycket av varandra.
Regelförenkling i ett regionalt perspektiv
Bättre och enklare regler är nödvändigt för att förbättra Europas konkurrenskraft och öka den ekonomiska tillväxten enligt en ny studie från tankesmedjan ”the European Policy Centre – EPC”. Studien fokuserar på hur
EG-direktiven införlivas i EU:s 74 olika lagstiftande regioner och ger förslag på policyåtgärder för att förbättra
denna process.
Regelförenklingspris till kommissionens tjänstemän
Tjänstemän inom EU-kommissionen har tilldelats olika priser för nya idéer och metoder som minskar den
administrativa bördan. Priserna delas ut av den oberoende tankesmedjan ”EuReforme”, som i sig är ett initiativ
av kommissionstjänstemän som vill förbättra kommissionens arbetsmetoder.
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Ny hemsida visar hur du minskar dina klimatutsläpp
En ny hemsida har lanserats som visar hur mycket du, med några små enkla medel, dramatiskt kan minska dina
utsläpp av växthusgaser. Om du t.ex. sänker temperaturen hemma med bara en grad, släpper ditt hushåll ut tre
hundra kilo mindre koldioxid varje år. Om du dessutom byter ut fem glödlampor mot lågenergilampor skonas
naturen från ytterligare 250 kilo.
Gemensam skattebas ska förenkla för företagen
En gemensam skattebas för Europas företag, dvs. reglerna för hur företagen ska räkna ut sin skatt, kan bli
verklighet 2010. Den 2 maj presenterade EU-kommissionen den andra framstegsrapporten om en gemensam
skattebas för Europas företag. En gemensam skattebas anses viktig för att förenkla handeln mellan länder, inte
minst för småföretag. Idag måste de anpassa sig till 27 olika länders skattesystem.
Ny databas ger information om skatter i EU
EU-kommissionen har skapat en ny databas som ska göra det lättare att jämföra EU-ländernas skattenivåer.
Databasen innehåller information om bl.a. inkomstskatter, bolagsskatter, moms och punktskatter. I databasen
finner man även information om vilken lagstiftning som styr skatterna, ekonomisk statistik och uppbördens
storlek.
Sarkozy hotar med WTO-veto för att skydda de franska bönderna
Frankrikes nytillträdde president, Nicolas Sarkozy, har inte infriat förhoppningarna om en mindre protektionistisk fransk hållning i WTO-förhandlingarna framöver. Vid ett möte med franska bönder den 29 maj
underströk han vikten av att Frankrike förblir en stark jordbruksnation och uteslöt inte att använda sitt veto i
kommande WTO-förhandlingar.
EU och Sydkorea planerar att underlätta handel
EU:s handelskommissionär Peter Mandelson och Sydkoreas handelsminister tillkännagav den 6 maj att man
inleder förhandlingar om en brett avtal som förväntas öka handel och investeringar mellan EU och Sydkorea
med runt 40 %.
EU antar ny strategi för Centralasien
EU förbereder en ny, gemensam strategi för Centralasien. Strategin syftar till att stärka samarbetet med
Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, och Uzbekistan inom bl.a. lagstiftning, utbildning, energi,
transport, handel, miljö och mänskliga rättigheter.
Handelsavtal med Asien ska värna EU:s konkurrenskraft
I spåren av de misslyckade försöken att uppnå ett nytt, multilateralt världshandelsavtal inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO), den så kallade Doha-rundan, väljer EU att upprätta bilaterala handelsavtal med
Indien, Sydkorea och länderna inom ASEAN för att inte riskera att förlora i konkurrenskraft.
Bredbandsutvecklingen i Sverige står stilla – ökar i övriga Europa
En omfattande undersökning från EU-kommissionen visar att cirka 30 procent av hushållen i EU har bredbandsanslutning. I Sverige har dock utvecklingen stått stilla sedan vintern 2005-2006 medan bredbandskunderna i t.ex. Danmark ökade med 22 procent.
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Cypern och Malta redo för euron 2008
Kommissionen och Europeiska Centralbanken ECB har gett klartecken till Cypern och Malta att gå med i
eurosamarbetet 2008, som därmed utvidgas till 15 medlemmar.
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