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EU-nyheter från ITPS kontor i Bryssel, februari 2008
Enbart ny teknik är inte tillräckligt för att minska utsläppen från transporter
EU:s transportsektor måste vidta kraftfulla åtgärder för att EU ska nå sina mål för
minskade utsläpp av växthusgaser. EU:s politik är idag huvudsakligen inriktad på
att ny teknik och miljövänligare bränslen ska lösa problemet, men enligt en ny
rapport från Europeiska miljöbyrån är detta inte tillräckligt.
Energiintensiv stål- och pappersindustri kan få fria utsläppsrättigheter
Europas stål- och pappersindustrier kan få fria utsläppsrättigheter efter 2013 för att
undvika att energiintensiv industri flyttar ut sin verksamhet från EU. Detta framgår
av två nya meddelanden från EU-kommissionen, där man bland annat skriver ”Det
ligger inte i EU:s intresse att tillverkningsindustrin i framtiden flyttar till länder
med lägre utsläppskrav”.
EU-kommissionen vill koppla samman forskare och studenter över hela
världen
Europeiska GÉANT, som är världens största nätverk av datorer avsedda för forskning och utbildning, ska kopplas samman med liknande nätverk på andra platser i
världen för att bilda ett gemensamt världsomspännande forskarnätverk. GÉANT
har redan idag cirka 30 miljoner användare inom fler än 3 500 universitet och
forskningsinstitut.
EU:s FoU-politik är överambitiös och dömd att misslyckas
Så länge det inte finns någon integrerad marknad för innovationer inom EU och
innan akademisk forskning får tillgång till bättre finansiering, är EU dömt att
misslyckas i fråga om att uppnå de ambitiösa FoU-målen. Detta hävdar den
Brysselbaserade tankesmedjan Bruegel i en ny artikel.
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EU gör storsatsning på Nanoelektronik och mikrodatorer
Den 22 februari lanserades två nya Joint Technology Initiativ (JTI). Totalt tre miljarder euro ska investeras i forskning om nanoelektronik inom ramen för ENIAC
och 2,5 miljarder euro avsätts för forskning om mikrodatorer i ARTEMIS. Båda
projekten sker i formen av offentlig-privat samverkan och har godkänts av
Ministerrådet och Europaparlamentet.
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Utnämningskommitté tillsatt som ska utse styrelsen för EIT
Den 5 februari tillsatte EU-kommissionen en utnämningskommitté för att nominera
de 18 experter som ska utgöra den första styrelsen för det Europeiska institutet för
Innovation och Teknologi (EIT). Arbetet förväntas vara klart inom cirka fyra
månader.
EU-kommissionen presenterar nya förslag till regelförenkling för SME
Den 22 februari presenterade EU-kommissionen ytterligare en rad förslag till regelförenklingar som ska minska den administrativa bördan för europeiska små och
medelstora företag (SME). Förslagen rör bland annat borttagande av krav på översättningar, redovisning och skyldigheter att lämna in statistikuppgifter.
Endast åtta procent av europeiska SME bedriver export
Detta visar en ny undersökning från ”the Observatory of European SMEs”. Vidare
framgår bland annat att endast tolv procent av småföretagens insatsvaror är importerade och att bara fem procent av företagen har inkomster från utländskt affärssamarbete.
Är EU på väg att uppfylla Lissabonmålen?
Elva av EU:s största ekonomier är på god väg att uppfylla målen för Lissabonstrategin. Endast Österrike, Frankrike och Italien släpar efter. Detta framgår av ”the
2008 European Growth and Jobs Monitor”, som har publicerats av Allianz
Dresdner Economic Research och Lisbon Council. Sverige hamnar på fjärdeplats
och har därmed tappat två placeringar sedan förra året. Finland toppar rankingen
före Irland och Danmark.
Nya momsregler för tjänster inom EU
EU:s finansministrar har antagit nya regler för moms på tjänster som utförs mellan
olika medlemsstater. Momsintäkterna ska i fortsättningen gå till det land där konsumenten är bosatt istället för det land där företaget har sin hemvist.
Medlemsstaterna har blivit bättre på att införliva inre marknadsdirektiv
Enligt EU-kommissionens senaste ”Internal market scoreboard” har i genomsnitt
1,2 procent av alla inre marknadsdirektiv som skulle ha genomförts ännu inte
införlivats i den nationella lagstiftningen. Detta är en minskning från 1,6 procent i
juni 2007 och i nivå med det bästa resultatet hittills från december 2006.
Medlemsstaterna är däremot sämre på att tillämpa reglerna på rätt sätt.
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Europaparlamentet har antagit nya regler som ska stärka den inre marknaden för varor
Europaparlamentet antog den 21 februari ett åtgärdspaket som ska underlätta
handeln med varor inom EU. Orsaken är att flera länder inom unionen blockerar
införseln av olika varor med hänvisning till att de inte uppfyller nationella tekniska
standarder.
Sysselsättningen inom EU ökar
Nästan 6,5 miljoner nya jobb har tillkommit under de senaste två åren och andelen
arbetslösa väntas sjunka under sju procent i år. Arbetslösheten bland unga och
invandrare är dock fortsatt mycket hög. Detta framgår av EU-kommissionens
senaste sysselsättningsrapport.
Månadens EU-artiklar i Sweden+
Framtidens arbetsmarknad ställer högre kompetenskrav
Arbetskraften i Europa måste omskola och vidareutbilda sig för att möta kraven
från framtidens arbetsmarknad. Tjänstesektorns fortsatta tillväxt i kombination med
teknisk utveckling och organisatoriska förändringar kommer att ställa högre
kompetenskrav även på de mest elementära jobben. Detta framgår av studien
“Future Skills needs in Europe: medium term forecast” som har tagits fram av
Cedefop, the European Centre for the Development of Vocational Training.
Sverige är EU:s mest innovativa land
Sverige toppar fortfarande listan över de mest innovativa länderna i världen. Fyra
olika grupper av länder kan urskiljas, där Sverige tillsammans med Schweiz,
Finland, Israel, Danmark, Japan, Tyskland, Storbritannien och USA ingår i den
grupp som presterar bäst. Detta framgår av EU-kommissionens senaste European
Innovation Scoreboard (EIS).
EU-kommissionen presenterar sina prioriteringar för 2009
Tillväxt och sysselsättning, klimatfrågan och EU:s budget är några av EU-kommissionens huvudprioriteringar för 2009. Även en gemensam invandringspolitik och
säkerhetsfrågorna hamnar högt uppe på agendan.
På gång i Bryssel
13-14 mars: Europeiska rådets vårtoppmöte i Bryssel.

