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Nyhetsbrev från ITPS kontor i Bryssel för juli 2007
Portugal ny EU-ordförande från 1 juli
Portugal tar över efter Tyskland den 1 juli 2007 som ny ordförande för EU. Det portugisiska ordförandeskapet
kommer att fokusera på att slutföra arbetet med EU:s fördrag efter det lyckade toppmötet i Bryssel under
midsommarhelgen. Ökad konkurrenskraft och säkerhet samt förbättrade relationerna med tredje världen är
andra frågor som Portugal tänker driva. Läs mer om Portugals ordförandeskap.
Kommissionen presenterar nya gemensamma principer för flexicurity.
Kommissionen presenterade den 27 juni nya gemensamma principer för flexicurity för att främja EU:s
konkurrenskraft, sysselsättning och arbetstillfredsställelse. Flexicurity omfattar flexibla och säkra
anställningsavtal, aktiva arbetsmarknadsåtgärder, omfattande strategier för livslångt lärande och moderna
sociala trygghetssystem som ger tillräckligt inkomststöd under perioder av arbetslöshet.
Läs även reaktionerna från arbetstagarorganisationen ETUC och företagarorganisationerna Businesseurope ,
UEAPME och Eurochambres.
Minskat krångel för tjänstesektorn
Den 13 juni presenterade EU-kommissionen sin bedömning av förvaltningssamarbetet och medlemsstaternas
övervakning av utstationerade arbetstagare. Tanken är att undanröja onödiga hinder för tjänsternas fria
rörlighet på den inre marknaden och samtidigt skapa ett fullgott skydd för utstationerade arbetstagare.
Läs mer om minskat krångel för tjänsktesektorn.
EU kräver att Kina avskaffar handelshinder
Vid ett möte den 12 juni mellan EU:s handelskommissionär Peter Mandelsson och hans kinesiska motpart
varnades Kina för att EU kan komma att vidta åtgärder om inte landet avskaffar ett antal handelshinder. Dessa
handelshinder ses som en bidragande orsak till EU:s växande handelsunderskott med den asiatiska giganten.
Läs mer om EU:s krav till Kina.
Ny europeisk energistrategi för transporter
EU:s transportministrar har enats om en europeisk energistrategi för transporter. Strategin innehåller bland
annat krav avseende bränsleförbrukning för personbilar och infrastruktursatsningar. Läs mer om den
europeiska energistrategin.
Offentlig upphandling ska bli mer transparent och rättvis
En förändring av nuvarande direktiv om offentlig upphandling kan snart bli verklighet som är tänkt att ge en
mer transparent upphandlingsprocess. De nya direktiven ska hjälpa företag att överklaga olaglig tilldelning av
offentliga kontrakt, samt motverka korruption och nationell favorisering. Detta framgår av en ny rapport som
antagits av EU-parlamentet. Läs mer om offentlig upphandling.
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Världsbanken - Åldrande befolkning i Östeuropa kräver akuta reformer
Världsbanken uppmanar de östeuropeiska länderna att genomföra nödvändiga pensions- och sjukvårdsreformer
för att motverka problemen med en allt äldre befolkning som riskerar att leda till stora finansiella problem på
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sikt. Läs mer om Världsbanken.
Kommissionen varnar för en hotande global råvarukris
Kommissionen varnar för att den exempellösa efterfrågan på mineraler från tillväxtmarknader som Kina och
Indien sätter ökad press på det globala utbudet av råvaror som koppar, järn och zink, vilka samtliga är
nödvändiga för många företag inom EU. Läs mer om kommissionens varning.
EU ska bli världsledande på forskning
EU:s konkurrenskraftsråd har nått en överenskommelse om att det planerade European Institute of Technology
- EIT - ska inrättas i en två-stegs process. I första steget ska "Knowledge and Innovation Communities" (KICs)
skapas inom två till tre områden. Ytterligare KICs och en långsiktig strategi införs i ett andra steg. Områden
som klimatfrågor och förnyelsebar energi kommer att prioriteras. Läs mer om EU:s strategi att bli
världsledande på forskning.
EU:s lagstiftning på kemikalieområdet (REACH) har trätt i kraft.
EU:s nya lagstiftning på kemikalieområdet, REACH trädde i kraft den 1 juni 2007. Processen har varit lång
och karaktäriserats av hårda påtryckningar från kemikalieindustrin, konsumenter och miljöintressen. Från
industrins håll förefaller man vara redo att arbeta med den nya lagen medan miljöorganisationer vidhåller att
slutresultatet har blivit för urvattnat. Läs hela artikeln i nyhetsbrevet Sweden+
EU:s FoU-utgifter har stagnerat.
Trots åtskilliga EU-initiativ för att öka satsningarna på FoU har den genomsnittliga FoU-intensiteten (FoUutgifter som % av BNP) inom EU stagnerat sedan mitten av 1990-talet. Under motsvarande period har viktiga
konkurrenter som Japan, Kina och Sydkorea kraftigt ökat sina investeringar. Läs hela artikeln i nyhetsbrevet
Sweden+
EU-kommissionen och EIB i nytt samarbete för att öka privata FoU-investeringar
EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken (EIB) har undertecknat ett samarbetsavtal som innebär
att ett nytt riskspridande instrument, "risk-sharing finance facility" (RSFF), etableras för att stödja FoU i
Europa. Syftet med det nya Instrumentet, är att öka den privata sektorns FoU-investeringar. Läs hela artikeln i
nyhetsbrevet Sweden+
Brist på arbetskraft - en tickande bomb inom EU
Den starka ekonomiska konjunkturen i Europa börjar nu också att avspegla sig tydligt i
arbetslöshetsstatistiken. Enligt data som EU:s statistikmyndighet Eurostat publicerade i början av juni var
arbetslösheten inom EU 7,1 procent i april 2007 vilket motsvarar ungefär en procents minskning jämfört med
motsvarande period förra året. År 2006 skapades 2 miljoner nya jobb inom unionen och ytterligare 5,5
miljoner jobb beräknas tillkomma under 2007 och 2008. Läs hela artikeln i nyhetsbrevet Sweden+
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