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EU-nyheter från ITPS kontor i Bryssel, oktober 2007
Kommissionen har antagit arbetsprogram för 2008
Arbetsprogrammet för 2008 behandlar frågor om tillväxt och jobb, klimatförändringar, energi, migration och utvidgning. Arbetsprogrammet har tagits fram
efter ingående diskussioner med övriga institutioner och tar upp många av de
ämnen som nyligen diskuterades i globaliseringsdebatten vid det informella Europeiska rådet i Lissabon.
Kommissionens klimat- och energiförslag försenat
Kommissionens åtgärdspaket för att bekämpa klimatförändringarna är försenat till
tidigast mitten av januari 2008. Planen var att paketet skulle vara klart till den 5
december 2007. Paketet innehåller bland annat förslag till revision av EU:s system
med handel av utsläppsrätter, fördelningen av bördor vad gäller förnyelsebara
energikällor mellan medlemsländer samt lagförslag kring andelen förnyelsebara
alternativ i medlemsländernas energimix.
EU:s ekonomi är inte hållbar enligt kommissionens utvärdering
Koldioxidutsläppen från transporter ökar, den biologiska mångfalden hotas och fler
européer lider av depression. Detta framgår av kommissionens första utvärdering
av EU:s strategi för hållbar utveckling. För att vända utvecklingen måste EU
genomföra sin klimatpolitik och avsevärt öka bruket av alternativa energikällor,
göra mer genomgripande satsningar på miljövänliga transportmedel, arbeta för att
bromsa förlusten av biologisk mångfald och fortsätta sin kamp mot fattigdomen
såväl i Europa som i resten av världen.
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ICAP – nytt internationellt partnerskap mot global uppvärmning
Kommissionen, sju europeiska länder, ett antal amerikanska stater, två kanadensiska provinser samt Nya Zeeland och Norge har bildat partnerskapet ICAP –
International Climate Action Partnership. ICAP ska vara ett internationellt forum
där regeringar och myndigheter som har underställt sig obligatoriska växthusgasminskningar och handelssystem kan dela med sig av sina erfarenheter, exempelvis
hur man utformar handelssystem för utsläppsrätter.
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Sarkozy förespråkar en grön revolution i Frankrike
Efter ett tre månader långt samråd med olika intresseorganisationer presenterade
Frankrikes president Nicolas Sarkozy en rad initiativ inom miljöområdet, bl.a. produktion av energisnåla hus och förbud mot genmodifierad gröda. Han vill även
begränsa antalet nya vägbyggen och istället satsa på höghastighetståg och ökade
flodtransporter.
Nytt EU-program ska hjälpa SME att bli mer miljövänliga
Den 8 oktober antog kommissionen ett meddelande där man föreslår ett nytt
”Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs”. Programmet omfattar ett antal åtgärder som ska hjälpa små företag att minimera deras miljöpåverkan och att följa gällande lagstiftning.
Kommissionen föreslår nya åtgärder för effektivare godstransporter
Godstransporterna inom EU beräknas öka med 50 % i volym under perioden 2000–
2020, vilket kräver åtgärder för att motverka problem relaterade till trängsel i trafiken, energiförsörjning, säkerhet och klimatförändringar. Kommissionen har
därför antagit en rad initiativ för att göra godstransporterna i unionen mer effektiva
och hållbara.
EU fördjupar energisamarbetet med Afrika och Mellanöstern
Nyckelaktörer från EU, Afrika och Mellanöstern har för första gången samlats för
att diskutera gemensamma utmaningar och policys inom energisäkerhetsområdet.
Detta skedde på en konferens i Egypten den 1 november. EU har idag en betydande
energiimport som dessutom spås öka i framtiden.
EPC: 10 punkter för ett mer innovativt EU
Uppmuntra större risktagande, reformera utbildningssystemen, förbättra den inre
marknadens funktion och skapa en fri rörlighet för kunskap – ”den femte friheten”
– är några av de förslag som tankesmedjan European Policy Centre (EPC) framför i
skriften ”Cultivating a market for innovation in Europe”.
FoU-investeringarna i världens företag ökade med 10 procent 2006
Detta visar kommissionens årliga rapport – The 2007 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. För EU-baserade företag var motsvarande ökning 7,4 procent.
Det företag som investerade mest var amerikanska Pfizer. Största investerare inom
EU var tyska Daimler Chrysler.
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Preliminära resultat från samråd om ERA: forskare föredrar frivilligt
samarbete
Preliminära resultat från kommissionens breda samråd avseende the European Research Area (ERA), visar att forskare föredrar frivilliga samarbeten, nätverk och
utbyte av best practice framför bindande reglering på EU-nivå.
Kommissionen vill satsa 4,5 miljarder kronor på utsläppsfria bilar
Någon gång mellan 2010 och 2020 ska det finnas vätgasdrivna bilar på marknaden
enligt kommissionens förhoppning. För att nå målet vill man satsa närmare 4,5
miljarder kronor på forskning inom området de kommande sex åren. Kommissionen vill även se gemensamma standarder inom området.
Nytt europeiskt forskningsinstitut för medicinteknik
Den 6 oktober lanserades ett nytt Europeiskt forskningsinstitut för medicinteknik –
”European Health Technology Institute for Socio-Economic Research”, som bl.a.
ska studera vilka effekter medicintekniken har på den ekonomiska utvecklingen.
Blått kort för utländsk arbetskraft
Kommissionen har presenterat ett förslag till ”blåkort” som är ett slags kombinerat
arbets- och uppehållstillstånd. Den som vill arbeta inom EU ska bara behöva
ansöka om ett tillstånd som efter två år gäller inom hela unionen. Efter att ha
arbetat i två år i ett EU-land kan den som har ett blått kort sedan förflytta sig fritt
mellan olika EU-länder.
Nytt tjänstepensionsdirektiv ska öka arbetstagarnas rörlighet
Kommissionen har presenterat ett nytt förslag till tjänstepensionsdirektiv som
ligger mer i linje med Europaparlamentets ändringsförslag och som i stora delar
tillmötesgår näringslivets krav. Flytträtten av pensionskapital har bl.a. lyfts ut ur
förslaget. Titeln på direktivet har också ändrats. Behandlingen i ministerrådet fortsätter nu efter ett misslyckat kompromissförsök i våras.
EU:s entreprenörskapsbarometer: stort intresse att starta eget bland EU:s
unga
Årets upplaga av kommissionens “Eurobarometer on Entrepreneurship in the EU”
visar att hälften av 15-24 åringarna inom EU, som inte redan är egenföretagare,
sannolikt kan komma att starta företag i framtiden. För hela EU:s befolkning var
motsvarande siffra 30 procent och för USA:s 42 procent.
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EU:s medlemsstater har redovisat årets uppföljning av Lissabonstrategin
Kommissionen har nu publicerat 2007 års uppföljning av de nationella reformprogrammen. Detta är den andra framstegsrapporten som medlemsstaterna
sammanställer sedan handlingsprogrammen togs fram hösten 2005.
Medlemsstaterna når inte upp till Lissabonmålen om utbildning
EU:s medlemsstater gör inte tillräckligt för att motverka att ungdomar hoppar av
skolan i förtid och för att uppmuntra till livslångt lärande i enlighet med målen i
Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Detta framgår av 2007 års framstegsrapport från kommissionen.
Kinas textilkvoter avskaffas 2008
I ett nytt avtal mellan EU och Kina förbinder sig EU att nästa år ta bort begränsningarna för import av kinesiska textilier och under en övergångsperiod ersätta dem
med ett övervakningssystem. Systemet täcker de åtta mest känsliga kategorierna
textilier av de tio som idag täcks av importrestriktioner, bl.a. t-shirts, tröjor och
klänningar.
EU:s ståltillverkare kräver tullavgifter på import av stål från Kina
EU:s ståltillverkare uppmanar EU-kommissionen att införa tullavgifter på den
ökande mängden import av kinesiskt stål, som enligt de europeiska tillverkarna
dumpas på EU:s marknad långt under den faktiska kostnaden.
Verkligenheten bakom Kinas ekonomiska mirakel
Kinas ekonomiska mirakel bygger huvudsakligen på en likvidering av det sociala
kapitalet och naturresurserna. Detta menar författaren Dale jiajun Wen i studie från
”Society for International Development”. Hon tillägger att landet inte längre kan
ignorera problemen med en exportorienterad tillväxt.
Ny handbok för EU-stöd
Kommissionen har tagit fram en nybörjarhandbok för hur man söker EU-stöd. I
guiden finns tips om stöd till företag, organisationer, studier och forskning.
Kommissionen har även samlat all viktig information för att söka olika former av
bidrag på en särskild hemsida.
Eurostat lanserar ny webbplats för snabb statistikinformation
EU:s statistikbyrå, Eurostat, har lanserat en webbplats för snabb information kring
relevanta, konjunkturrelaterade, statistiska variabler inom euroområdet och EU.
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På gång i Bryssel
Nytt kontor
ITPS Brysselkontor flyttade den 26 oktober in i nya lokaler i Sweden House där vi
delar våningsplan med bland annat Vinnova, Volvo lastvagnar och Saab Combitech. Den nya adressen är Rue du Luxembourg 3, 1000 Bruxelles. Telefonnumren
är desamma.
Höstens Brysselseminarier arrangerade av ITPS, Nutek och FSF
8 november ”Presentation of the handbook on Entrepreneurship policy”. Ett samarbete med ECSB, ICSB och EIM. Hotell Leopold, Bryssel. Klicka här för
program.
6 december ”Creative, Cultural and Experience industry - is this the new growth
factor of the EU?”, Bryssel. Program presenteras inom kort.
Per Tervahauta
Kontorschef Bryssel

