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EU-nyheter från ITPS kontor i Bryssel, april 2008
Arbetskraftsinvandring – en viktig orsak till Storbritanniens ekonomiska
framgång
Arbetskraftsinvandringen från Östeuropa till Storbritannien är en viktig anledning till landets goda ekonomiska utveckling. Regeringen bör därför öppna gränserna även för arbetare från Rumänien och Bulgarien som omfattas av särskilda restriktioner sedan inträdet i
EU 2007. Detta framgår av en ny rapport från The Work Foundation – Migration Myths:
Employment, Wages and Labour Market Performance.

Byråkrati är det största problemet för EU:s småföretag
Resultatet av det nyligen avslutade offentliga samrådet om den så kallade Small Business
Act visar bland annat att den administrativa bördan anses utgöra det största problemet för
EU:s små och medelstora företag. Tillgång till finansiering kommer på andra plats, följt av
skatter. Totalt inkom drygt 500 svar. Vid ett informellt möte mellan EU:s konkurrenskraftsministrar i Slovenien nyligen uppmanades kommissionen att ta fram en kraftfull
Small Business Act för att stimulera tillväxten bland SME.

Nya åtgärder ska minska den administrativa bördan från EU:s bolagsrätt
En månad efter att EU-kommissionen antog programmet 11 Fast Track Actions, som syftar
till att minska den administrativa bördan för små och medelstora företag, har kommissionen antagit åtgärder inom fyra av dessa. Förslagen innebär minskade uppgiftslämnarkrav som företagen idag är skyldiga att uppfylla enligt EU:s bolagsrätt. Totalt beräknas förslagen generera 600 miljoner euro i minskade kostnader, främst för små och
medelstora företag.

Näringslivets EU-trojka vill reformera EU:s budget
En företagens EU-trojka bestående av näringslivsorganisationerna i Frankrike, Tjeckien
och Sverige har presenterat ett gemensamt reformprogram inför ordförandeskapen 2008
och 2009. De tre näringslivsorganisationerna är överens om att det krävs en omfattande
översyn av EU:s budget, däribland EU:s jordbrukspolitik, och att resurserna i större utsträckning bör omfördelas till tillväxtorienterade satsningar inom bland annat utbildning,
forskning och utveckling, entreprenörskap och infrastruktur.

Ny europeisk fond ska stödja miljöprojekt efter 2012
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Den Europeiska Investeringsbanken (EIB) och fyra andra offentliga finansieringsinstitut
(däribland den Nordiska Investeringsbanken) har lanserat en gemensam fond ”Post 2012
Carbon Credit Fund” till ett värde av 125 miljoner euro, för handel med koldioxidkvoter
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efter Kyotoprotokollets utgång 2012. Syftet är att minska osäkerheten på marknaden och
uppmuntra till nya investeringar i miljöprojekt.

Europaparlamentet efterfrågar en analys av klimatanpassningen
I en ny resolution från Europaparlamentet uppmanas kommissionen att genomföra en
studie av de kostnader och fördelar som anpassningen till klimatförändringar innebär
utifrån olika framtidscenarier. Vidare påpekar parlamentet vikten av att medlemsstaterna
använder medel avsedda för landsbygdsutveckling till att minska klimatförändringar som
uppkommer till följd av jord- och skogsbruk.

Nytt system gör det enklare att jämföra EU-medborgarnas kvalifikationer
Europaparlamentet och rådet har antagit kommissionens rekommendation om ett nytt ramverk som ska göra det enklare att jämföra EU-medborgares kvalifikationer ”the European
Qualifications Framework (EQF)”. EQF omfattar vuxenutbildning, yrkesutbildning och
högskoleutbildning och innebär att examensbevis kan översättas och tolkas i EU:s samtliga
medlemsländer.

400 miljoner euro till forskningsintensiva SME
EU-parlamentet har godkänt fondprogrammet – Eurostars – som omfattar totalt 400 miljoner euro avsedda för FoU-intensiva små och medelstora företag. Programmet finansieras
delvis genom EU:s sjunde ramprogram för forskning och delvis av EU:s medlemsstater
och ansökarländer. Programmets slutgiltiga utformning är en kompromiss mellan rådet och
parlamentet.

Hamnar EIT:s huvudkontor i Polen?
The European Institute of Innovation and Technology (EIT) är tänkt att bli operativt från
och med januari 2009. Förra veckan gick tiden ut för ansökan om placering av huvudkontoret. Fyra förslag har inkommit: Wroclaw (Polen), Budapest (Ungern), Sant Cugat del
Valles (Spanien) och ett gränsöverskridande förslag mellan Slovakiens och Österrikes
huvudstäder Bratislava och Wien. Beslut väntas tas i rådet under det nuvarande ordförandeskapet.

Kommissionen genomför samråd om hinder för vindkraft till havs
EU-kommissionen har lanserat ett offentligt samråd för att försöka identifiera de huvudsakliga hindren för storskalig vindkraftproduktion till havs. Erfarenheterna från samrådet
ska fungera som inspel till ett handlingsprogram som ska tas fram senare i år.

2009 – det europeiska året för kreativitet och innovation
EU-kommissionen har antagit ett förslag om att utnämna 2009 till det Europeiska året för
kreativitet och innovation. Kreativa och innovativa människor har lättare att anta utmaningar och är öppnare för nya idéer i ett mångkulturellt och kunskapsbaserat samhälle.
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Kommissionen avser att bjuda in medlemsstaterna att tillsätta nationella samordnare i en
styrgrupp på EU-nivå.

Åldrande forskare riskerar leda till kompetensförluster
Andelen forskare i åldrarna 45–64 av den totala populationen forskare inom EU har ökat
med i genomsnitt 3,3 procent varje år sedan 2001 enligt Eurostat, som föreslår en närmare
utvärdering av effekterna av den demografiska utvecklingen inom forskarkåren.

Kommissionen ger ut nytt nyhetsmagasin om aktuella näringslivsfrågor
Kommissionens DG Näringsliv har lanserat ett nytt ”Enterprise & Industry on-line magazine” med information om aktuella frågor kopplade till SME, innovation, entreprenörskap,
inre marknaden för varor, konkurrenskraft, miljöskydd, bättre regler och andra näringslivsfrågor inom en mängd olika sektorer.

DG MARE – nytt generaldirektorat inom EU-kommissionen
EU-kommissionen har bildat ett nytt generaldirektorat för maritima frågor och fiske – DG
MARE. Omorganisationen sker i syfte att underlätta den nya integrerade havspolitiken och
den gemensamma fiskepolitiken inom unionen. Det nya generaldirektoratet delas in i tre
enheter med geografisk anknytning och en övergripande avdelning. En av de geografiska
enheterna består av Östersjön tillsammans med Nordsjön.

Månadens EU-artiklar i Sweden+
Frankrike föreslår ny globaliseringsstrategi för EU - EuroWorld 2015
Lissabonstrategin har på senare år börjat ge resultat men dessa är inte tillräckliga för att
upprätthålla EU:s konkurrenskraft i framtiden. Reformtakten måste öka och det krävs en
gemensam global ståndpunkt inom en rad viktiga områden. EU:s Lissabonstrategi bör
därför kompletteras med en bredare och kraftfullare global strategi om Europa ska förbli
konkurrenskraftigt i framtiden. Detta framgår av en ny rapport från den franska regeringen
som kan bli den officiella linjen under franska ordförandeskapet i EU från 1 juli 2008.

Frankrike ökar pressen på arbetslösa
Den franska regeringen inledde i början av april förhandlingar med arbetsmarknadens
parter angående ett förslag om förstärkning av kontroller och sanktionerna mot arbetslösa.
Detta är en del av den pågående reformeringen av den franska arbetslöshetsförsäkringen
samt en föreslagen fusion av den franska motsvarigheten till AMS (ANPE) och arbetslöshetskassan UNEDIC.
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De nordiska länderna i topp vad gäller bredband
Enligt en rapport som nyligen publicerats av EU-kommissionen ligger norra Europa i topp
vad gäller bredbandsuppkoppling. Andelen uppkopplade hushåll i Danmark, Finland,
Sverige och Nederländerna låg på 30 procent 2007.

Spaniens nya regering prioriterar jämställdhet, forskning och innovation
Spaniens nyligen omvalde premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero presenterade sin
nya regering den 14 april. Den nya regeringen är historisk av flera orsaker. Av de 17
ministrarna utgörs en majoritet (nio personer) av kvinnor vilket aldrig tidigare skett i
Spanien.

Kalendarium
15 maj Towards a New Community Patent: a View from SMEs, SME Union tillsammans
med the German Engineering Federation (VDMA), Bryssel.
3-4 juni Conference on the European Charter for Small Businesses, EU-kommissionen och
det slovenska ordförandeskapet, Bled Slovenien.
3-6 juni Green Week 2008, Bryssel
11-12 juni Employment Week (15th Annual Conference and Exhibition), Bryssel.
20 juni Cutting Red Tape for Europe, EU-kommissionen, Bryssel.

