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EU-nyheter från ITPS kontor i Bryssel, januari 2008
EU Kommissionen: regelförenklingsarbetet börjar leverera

Kommissionens första paket med s.k. "fast-track actions" som antogs för ett år
sedan besparade europeiska företag 500 miljoner euro i administrativa kostnader
2007. Detta framgår av kommissionens uppföljning ”the Second Review of Better
Regulation", som presenterades förra veckan. Ett andra paket med fast-track actions kommer att tas fram senare i år i samarbete med Kommissionens nya "HighLevel Group on Administrative Burdens". BusinessEurope är dock kritiska och
menar att regelförenklingsarbetet går för långsamt. Mer information om Kommissionens regelförenklingsarbete finner du på den särskilda hemsidan om Better regulation.
Ny EU-handlingsplan ska öka arbetskraftens rörlighet inom EU

Endast cirka 2 procent av den arbetsföra befolkningen inom EU-27 bor och arbetar
i ett annat medlemsland. Detta har föranlett Kommissionen att ta fram en ny handlingsplan som avser perioden 2007 till 2010. Handlingsplanen innehåller 15 konkreta åtgärder som ska underlätta för arbetssökande inom EU. Den befarade
massinvandringen från Rumänien och Bulgarien, som blev medlemmar den 1 januari 2007, har uteblivit enligt en ny undersökning från the European Citizen Action
Service (ECAS) .
Sverige har fortfarande tyngsta skattebördan inom EU
Sverige, tätt följt av Danmark, har störst total skattebörda i relation till BNP av
samtliga EU-länder. Danmark har EU:s överlägset största börda när det gäller
miljöskatter. Här kommer Sverige först på tionde plats. Dessa och andra intressanta
fakta om EU:s skatter framgår av bifogad presentation från EU-kommissionen.
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EU-initiativet ”clean sky” ska ge miljövänligare flygplan
Tisdagen den 5 februari ska ett nytt forskningsprojekt presenteras som är tänkt att
ge miljövänligare flygplan. Totalt 1,6 miljarder euro ska satsas inom ramen för ett
offentlig-privat samarbete (PPP), som är det största gemensamma forskningsprojektet hittills i vilket Kommissionen och näringslivet står för halva kostnaden
var. Kommissionen beräknar att forskningen ska leda till flygplan som ger 50 procent lägre koldioxidutsläpp och hälften så mycket buller till 2020.
Källa: European Voice Online news, Vol. 14, No. 4, 31 Januari 2008.
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EU måste göra mer för att attrahera och behålla forskare

Europaparlamentet vill att medlemsstaterna anstränga sig mer för att behålla forskare inom EU, men även för att locka till sig forskare från tredjeland. Parlamentet
föreslår bland annat ett system med forskningskuponger – ”research voucher" och
ett postdoktoralt universitetsstipendium för att öka mobiliteten bland forskare inom
EU. Detta framgår av en ny rapport från Europaparlamentets utskott för forskning
och innovationer.
Kommissionen vill främja offentlig upphandling av innovationer

EU-kommissionen har antagit ett nytt meddelande ” Pre-commercial procurement:
Driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe”
som syftar till att öka medlemsstaternas användning av den offentliga upphandlingen till att främja kommersialiseringen av innovationer. Mer information om
Kommissionens arbete med offentlig upphandling finner du här.
EU-kommissionen anordnar hearing om Small Business Act (SBA)

Den 6 februari anordnar EU-kommissionen en offentlig hearing i Bryssel om förslaget till europeisk småföretagsstadga (SBA) som är tänkt att antas i juni 2008.
Stadgan innehåller bland annat nya initiativ för att minska regelbördan för SME,
förbättra tillgången till offentlig upphandling och finansiering, samt hjälp till SME
att möta nya utmaningar kopplade till globaliseringen och klimatförändringar. Från
och med den 31 januari till och med slutet av mars är det möjligt för allmänheten
att lämna synpunkter på förslaget. Mer information hittar du här.
Kulturella näringar – en outnyttjad tillväxtfaktor

Skattekrediter och lägre moms för kulturella näringar skulle bidra till högre tillväxt
och sysselsättning enligt en egeninitierad rapport från ledamoten Guy Bono i Europaparlamentet. Bono vill även tillsätta en särskild arbetsgrupp för att titta närmare
på frågan. Rapporten antogs den 22 januari 2008 av kommittén för kultur och utbildning.
Kommissionen vill underlätta för utländska riskkapitalfonder att investera i andra
länder

Kommissionen har föreslagit nya åtgärder som ska underlätta för riskkapitalfonder
att investera i andra länder. Syftet är att förbättra tillgången till finansiering för
främst innovativa SME. Idag utgör de olika nationella regelverken ett betydande
problem för de riskkapitalfonder som vill investera i andra EU-länder.
Single Euro Payment Area (SEPA) har trätt ikraft
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Den 28 januari trädde ”the Single Euro Payment Area” ikraft, som förväntas öka
konkurrensen och sänka priserna för både konsumenter och företag när det gäller
betalningar till andra länder inom EU.
Sloveniens prioriteringar under ordförandeskapet

Sloveniens ordförandeskap i EU har fem huvudprioriteringar. Dessa är: ratificeringen av det nya Lissabonfördraget, genomförandet av Lissabonsstrategin, klimatoch energifrågan, stabilitet på västra Balkan, samt att främja dialogen mellan olika
kulturer, trosbekännelser och traditioner inom ramen för ”the European Year of
Intercultural Dialogue”.
Slovenien och Malta antog det nya Lissabonfördraget

Slovenien och Malta har ratificerat det nya Lissabonfördraget som antogs av EU:s
ledare i december förra året. Båda länderna accepterade fördraget med kvalificerad
majoritet. Tidigare har Ungern sagt ja till fördraget.
European Business: Facts and figures - 2007 edition

Den 15 januari publicerade Eurostat 2007 års upplaga av ”European Business:
Facts and figures”. Publikationen innehåller statistik om den europeiska näringslivsstrukturen och dess utveckling.
Månadens EU-artiklar i Sweden+
300 reformer ska få fart på Frankrikes tillväxt

Den 23 januari 2008 presenterades den så kallade Attali-rapporten som innehåller
en handlingsplan med fler än 300 förslag på reformer inom olika politikområden
som ska öka Frankrikes ekonomiska tillväxt. Behovet av snabba och omfattande
insatser anses stort för att landet ska återfå sin internationella konkurrenskraft.
EU-kommissionen presenterar efterlängtat klimatpaket

EU-kommissionen presenterade den 23 januari ett sedan länge emotsett paket innehållande förslag på hur energi och klimatfrågan ska angripas. Paketet syftar till att
göra EU till en global ledare i kampen för att hindra global uppvärmning genom en
rad lagstiftningsåtgärder.
EU-kommissionen vill avlägsna hinder för innovation

Genom ”the Lead market initiative for Europe" (LMI) vill EU-kommissionen frigöra marknadspotentialen för innovativa varor och tjänster inom områdena eHealth, skyddande textilier, hållbart byggande, återvinning, bio-baserade produkter
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och förnyelsebar energi. Förslaget som lanserades i början av januari beräknas
kunna bidra till att öka värdet på dessa marknader till över 300 miljarder euro och
skapa över 3 miljoner arbetstillfällen inom EU till 2020.
EU-kommissionen publicerar rapport om den förnyade Lissabonstrategin

EU-kommissionen publicerade den 11 december 2007 en rapport om den förnyade
Lissabonstrategins utveckling. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att strategin i
stora drag kan betecknas som en framgång.
Ytterligare stärkning av forskningsfrågor inom EU

Rådet för konkurrenskraft, inre marknaden, industri och forskning enades i slutet
av november 2007 om att skapa fyra s.k. Joint Technology Initiatives (JTI) och att
skjuta till 7,6 miljarder euro för s.k. offentlig- privata partnerskap (PPP). Dessutom
gjordes ytterligare framsteg i skapandet av ett europeiskt institut för innovation och
teknologi (EIT).
På gång i Bryssel
6 februari: Public hearing on a Small Business Act for Europe (SBA), EU-kommissionen, Bryssel.
6-7 februari: Business Support Network Launch Event, EU-kommissionen,
Bryssel.
12 februari: European ICT Standardisation policy at a crossroads: A new direction
for global success, EU-kommissionen, Bryssel.
20 februari: The Global Climate Threat as a Challenge to the EU, FSF, ITPS,
Nutek, Bryssel.
21-22 februari: Greening the Economy – New Energy for Business, European
Business Summit, Bryssel
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