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Hej,
Vi hoppas att ni alla haft en fin Valborgsmässohelg och att våren nu är på väg på
riktigt.
Just på Valborgsmässoafton hade Kommissionen satt slutdatum för
medlemsländerna att lämna in sina planer för hur man tänker investera och göra
reformer inom ramen för EU:s stora återstartsfond, Next Generation EU. Slutdatumet
30 april blev under förra veckan till en riktlinje där medlemsländerna har fram tills i
mitten av 2022 på sig att skicka in sina planer. Intressant att notera är att Tyskland
och Frankrike höll en gemensam presskonferens den 27 april för att presentera sina
planer...
Hittills har 13 länder fått iväg sina planer till Kommissionen, som i sin tur har två
månader på sig att godkänna planerna innan de skickas till Rådet för ytterligare
godkännande. Och när kommer då pengarna att börja betalas ut? Utöver att alla
planer ska godkännas så måste alla medlemsländers parlament ha ratificerat vad
som kallas ”Own Resources Decision” som krävs för att kunna finansiera EU:s
budget. Tio medlemsländer har fortfarande inte ratificerat beslutet men
Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger sig vara optimistisk till att
detta ska vara klart innan sommaren.
Det är mycket spännande som händer i veckan. På onsdag den 5 maj är det tänkt att
uppdateringen av EU:s industristrategi (äntligen) ska läggas fram. På fredag den 7
maj är det dags för det sociala toppmötet i Porto, en uppföljning på det mötet som
hölls i Göteborg 2017 och som ni kan läsa mer om i veckans brief. Och på söndag
den 9 maj är det Europadagen och startskottet för konferensen om framtidens
Europa som vi tidigare rapporterat om. Emmanuel Macron förväntas inviga detta
hybridevent i Strasbourg som sedan ska följas av olika arrangemang i
medlemsländerna. Europadagen kommer även att firas i Sverige den 10 maj med
fem live-sända webinarier som ni hittar här.
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Vi önskar er trevlig läsning och är som alltid glada för feedback.
Charlotte Andersdotter

Sociala dimensionen
Sociala toppmötet i Porto
På fredag är det så dags för det sociala toppmötet i Porto, uppföljningen på
toppmötet i Göteborg 2017. Mötet som äger rum på plats följer tidigare format och
innehåller bland annat tre interaktiva workshops med koppling till målsättningarna i
Kommissionens handlingsplan för sociala pelarens genomförande: arbete, utbildning
samt välfärd och socialt skydd. En gemensam deklaration och erkännande av
handlingsplanen är också att vänta.
Även om, som vi konstaterat, större vikt lagts i handlingsplanen på att erkänna
kompetensfördelningen och betona medlemsstaternas roll i arbetet för ett socialt
Europa är realiteten att sociala pelaren driver lagstiftning på EU-nivå. Detta
påpekade i förra veckan Industriarbetsgivarna i en artikel i SvD. Insiktsfulla ledare
publicerades även i SvD och i Smålandsposten med udden riktad mot svenska
politikers aningslöshet.
Inför Portomötet har det även gjorts ett inspel från alliansen av 11 medlemsländer
som samarbetar mot minimilönedirektivet. Innehållet är i huvudsak ett erkännande
av handlingsplanens målsättningar men det betonar också att det är
medlemsstaterna som är primärt ansvariga för pelarens genomförande.
Lönetransparensdirektivet
I onsdags den 28 april avslutades den svenska subsidiaritetsprövning av
lönetransparensdirektivförslaget genom beslut i kammaren. Inte oväntat fann en
majoritet (S, MP, V, L och C) att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.
Samtidigt underströk de vikten av att direktivet får en utformning som inte inverkar på
medlemsländernas olika arbetsmarknads- och lönebildningsmodeller. Frågan är
givetvis hur de ser på förverkligandet av detta.
M, SD och KD reserverade sig mot beslutet och lämnade även förslag till motiverat
yttrande. De konstaterar att direktivet hotar den svenska modellen, parternas
autonomi och möjligheterna till individuell lönesättning.
På onsdag den 5 maj håller EESK en hearing, "Pay transparency - The next step to
end the gender pay gap", som ett led i arbetet med att ta fram ett yttrande om
direktivförslaget. Svenskt Näringslivs expert Edel Karlsson Håål deltar i en av
panelerna.
Minimilönedirektivet
Idag publiceras och sprids den engelska översättningen av vår fördjupade
partsgemensamma analys av minimilönedirektivet med beaktande av yttrandet från
Rådets rättstjänst. Målgrupp är alla med möjligheter att påverka utvecklingen.
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Gabriella Sebardt

CSR och hållbar bolagsstyrning
Svenskt Näringsliv fortsätter att arbeta med frågan om bolagsstyrning där
Kommissionen aviserat att man kommer lägga fram ett förslag i juni. I veckan skrev
vår VD Jan-Olof Jacke en debattartikel i Financial Times tillsammans med VD:ar för
andra nordiska näringslivsorganisationer där vi tydliggjorde vår kritik mot förslaget.
Senaste nytt är att Kommissionen kommer lägga fram ett gemensamt förslag kring
due diligence den 24 juni. Samtidigt vet vi att det finns kritik mot förslaget inom delar
av Kommissionen vilket kan göra att förslaget skulle dra ut på tiden.
Anders Rehnberg

Handel
Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och EU:s utrikesrepresentant
Josep Borrell har undertecknat en rapport kring hanterande av Kina där de
bland annat skriver att samarbete med USA är viktigt. Kommissionen arbetar, på
samma tema, med att ta fram förslag för att hantera oschysst agerande från Kina på
handelsområdet. Kring det sistnämnda har handelskommissionär Valdis Dombrovskis
bekräftat att man nu på onsdag den 5 maj kommer presentera förslag på ett nytt
”foreign subsidies instrument”.
Förra måndagen anordnade Kommissionen sin årliga Trade Policy Day och bland
talarna fanns bland annat WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala. OkonjoIweala passade på att ge en känga åt EU som hon, diplomatiskt, kritiserade för sin
”exportauktoriseringsmekanism” för COVID-vaccin. Under dagen deltog flera
representanter från Kommissionen, däribland generaldirektören för DG Trade,
Sabine Weyand, som menade att dagarna då det fanns en bred majoritet kring
ytterligare handelsliberalisering är räknade och uppmanade näringslivet att höja
rösten kring vikten av ökad frihandel.
Den belgiska regeringen blev förra veckan den första inom EU att ställa sig bakom
ett tillfälligt upphävande av immaterialrättsliga regler för Coronarelaterade
produkter, den så kallade ”IP-waivern” inom WTO. Förslaget, som först lyftes av
Sydafrika och Indien, har sedan tidigare mött hårt motstånd från både EU och USA
även om många på båda sidor Atlanten argumenterat emot dessa linjer.
Under onsdagen uttryckte USA:s USTR (motsvarande handelsminister) Katherine Tai
sina ambitioner om att en gång för alla lösa den nu 16 år gamla Airbus/Boeingdispyten mellan EU och USA. Hon är optimistisk till att det ska gå att hitta en lösning
inom den fyramånadersperiod man kommit överens om.
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Till helgen var det tänkt att Indiens premiärminister Narendra Modi skulle ha rest till
Porto för att delta på toppmöte med EU:s regeringschefer men resan fick nyligen
ställas in med anledning av den allvarliga covid-situationen i landet. Under
torsdagen träffades handelskommissionär Dombrovskis och Indiens handelsminister
Piyush Goyal virtuellt för att diskutera toppmötet. På agendan stod bland annat
diskussioner kring eventuella möjligheter att förhandla fram ett
investeringsskyddsavtal mellan parterna.
Anders Rehnberg

Brexit
Under tisdagen röstade Europaparlamentet om samarbetsavtalet mellan EU och
Storbritannien (TCA). 660 röstade för, fem röstade emot och 32 lade ner sina röster.
Samtidigt har Europaparlamentet av Kommissionen lovats inflytande i viktiga
processer inom ramen för avtalet. Branschorganisationer på de brittiska öarna,
däribland Svenskt Näringslivs systerorganisation CBI (Confederation of British
Industry), uppmanar nu sin regering att ta vara på chansen och normalisera
relationerna med EU.
Franska fiskare hotar att blockera import av fisk från Storbritannien ifall inte
reglerna för att fiska i brittiska vatten förenklas. Till följd av Brexit har
tillståndssökande för fiske på brittiskt vatten visat sig vara komplicerat, något som
franska fiskare reagerat på.
UK Drink & Food Federation rapporterar om röda siffror för mat- och
dryckesförsäljningen till EU på grund av administrativa bördor kopplat till Brexit.
Enligt organisationen, som representerar runt 800 företag, sjönk försäljningen med
40 procent i februari jämfört med samma månad 2020. Detta rapporterar Financial
Times och går att läsa mer om här. Även till Irland har försäljningarna minskat till följd
av Brexit.
Anders Rehnberg

EU:s inre marknad
Under veckan som gick antog Europaparlamentet sitt förhandlingsmandat kring
Kommissionens föreslagna ”digitala gröna intyg”. Europaparlamentet föreslår
bland annat att ändra intygets namn till ”EU COVID-19 Certificate”, att intygen
automatiskt ska erkännas av medlemsländerna samt att Kommissionen upprättar ett
offentligt register över intyg utfärdade av tredje land och som efterlever EU:s
ramverk. Som tidigare rapporterats antog Rådet sitt förhandlingsmandat i mitten av
april vilket innebär att trialogförhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet
strax kan inledas. Målet är att nå en överenskommelse i juni, varefter förslaget måste
godkännas av både Rådet och Europaparlamentet innan det kan träda i kraft.
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Emelie Nordström

EU:s industripolitik
Som vi rapporterade i förra veckan sköts EU:s uppdatering av industristrategin
upp och förväntas nu publiceras av Kommissionen på onsdag (5 maj). I fredags
läckte för första gången en version av strategin. Paketet kommer enligt utkastet att
bestå av ett meddelande om själva strategin, ett arbetsdokument med en analys om
EU:s strategiska beroenden (“strategic dependencies”) samt sektorsspecifika
beskrivningar kring vad som krävs för att klara den digitala och gröna omställningen.
Vidare väntas en första upplaga av den årliga rapporten om EU:s inre marknad samt
en översikt av Single Market Emergency Instrument som Ursula von der Leyen
tillkännagav vid EU Industry Days i februari. Även ett arbetsdokument om stål
förväntas vara med i paketet.
Samma dag, den 5 maj, förväntas Kommissionen även publicera ett lagförslag om
utländska subventioner. Förslaget lär baseras på det vitpapper som Kommissionen
presenterade i juni 2020.
I förra veckan tog Sverige initiativ till ett icke-papper om Important Projects of
Common European Interest, så kallade IPCEIs, som undertecknades av 10 andra
medlemsländer (Danmark, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen,
Slovakien, Spanien och Tjeckien). I papperet varnar länderna för en överanvändning
av instrumentet som skulle riskera att skada konkurrensen på EU:s inre marknad.
Papperet ska ses mot bakgrund av att Frankrike och Tyskland inför uppdateringen av
EU:s industristrategi skruvat upp tonläget kring att EU i ökad utsträckning bör stödja
euroepisk industri inom områden som är centrala för Europas motståndskraft och
strategiska autonomi. Länderna efterfrågar i ljuset av detta att nya IPCEIs lanseras,
bland annat inom hälsa, vätgas, mikroelektronik och molntjänster. I sin nationella
återhämtningsplan som presenterades i förra veckan öronmärker exempelvis
Tyskland hela 750 miljoner euro för en IPCEI om cloud computing samt ytterligare
1,5 miljarder euro för en IPCEI om mikrochips och telekominfrastruktur. Det är svårt
att föreställa sig några andra europeiska länder som kan matcha dessa summor.
Det portugisiska ordförandeskapet har inom rådsarbetsgruppen Competitiveness and
Growth presenterat ett diskussionsunderlag inför uppdateringen av EU:s
industristrategi; The Update of the Industrial Strategy: First reactions and the external
dimension. Dokumentet beskriver ordförandeskapets förväntningar inför
publikationen och fokuserar på EU:s inre marknad, Europas strategiska beroenden
och hur den gröna och digitala omställningen kan påskyndas. Nästa möte i
rådsarbetsgruppen är den 6 maj.
Emelie Nordström
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Den europeiska gröna given
Frågan om vilket utskott som ska bära huvudansvaret för att ta fram
Europaparlamentets position kring Kommissionens förslag till en ny batteriförordning
kan nu ha fått ett svar. Det såg länge ut att bli utskottet för inre marknad och
konsumentskydd (IMCO), men uppgiften tycks istället ha gått till utskottet för miljö,
folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Huvudrapportör ser ut att bli italienskan
Simona Bonafè (S&D), en roll som tidigare väntades tillfalla nederländaren Antonius
Manders (EPP). Förslaget på en ny batteriförordning har också väckt visst
internationellt intresse. Fram till den 27 april kunde länder inkomma med
kommentarer till Världhandelsorganisationens (WTO) konsultation om huruvida
förslaget ansågs WTO-kompatibelt. Japan kommenterade, som enda besvarande
land, vikten av att EU inte vidtar åtgärder som blir oproportionerligt
handelsrestriktiva.
Under veckan som gick arrangerades två workshops inom ramen för Kommissionens
konsultation kring initiativet för hållbara produkter. Medan det första ägnades åt
diskussioner kring möjliga policyåtgärder för att främja cirkulära affärsmodeller,
behandlade det andra frågan om hur man bäst designar digitala produktpass (se
Trinomics sammanfattning här). Under diskussionerna framkom också att det under
veckan kan utkomma ett formulär med frågor delvis orienterade kring utformningen
av produktpass. På torsdag arrangeras ytterligare en workshop, då med fokus på
initiativets sociala aspekter. I eventsektionen nedan hittas mer information och
kommande datum.
På onsdag arrangeras ett första möte i den högnivåpanel som ska diskutera
implementeringen av Kommissionens föreslagna kemikaliestrategi för
hållbarhet. Kommissionär för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius, väntas
inleda panelen, varefter kommissionär för inre marknad, Thierry Breton, ska
adressera sociala och ekonomiska dimensioner av den industriella omställningen. Du
kan ta del av panelens agenda samt bakgrundsdokument här. Bland
panelmedlemmarna återfinns, utöver EU:s ordförandeland, internationell
representation, europeiska NGOs, fack- och näringslivsorganisationer samt
akademin. Panelen väntas sammanträda två gånger per år.
Under veckan som gick meddelades att lanseringen av EU:s handlingsplan för
nollförorening tidigarelagts. Den väntas nu bli presenterad den 12 maj, snarare än
18 maj som först annonserats. Handlingsplanen faller inom ramen för EU:s
nollföroreningsambition och ska bland annat bidra till att förbättra övervakning,
rapportering och förebyggande arbete kring föroreningar. Nollförorening är också
temat för European Green Week 2021 som med diverse partnerevent inleds idag och
löper fram till mitten av juni. Stakeholders runt om i Europa bjuder under den
kommande månaden in till flera evenemang med miljö i fokus och perioden avslutas
med en högnivåkonferens i början av juni.
Emelie Nordström
Hanna Johansen
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Digitala policyfrågor
Som rapporterades i förra veckan har Kommissionen publicerat en förordning kring
Artificiell Intelligens (AI). I anslutning till akten har Kommissionen även utlyst ett
samråd för stakeholders att besvara fram till den 25 juni. Inom Europaparlamentet
pågår just nu en livlig diskussion kring vilket utskott som ska få huvudansvar för
akten, något som kan ta veckor eller till och med månader att avgöra. De
favorittippade utskotten är IMCO, ITRE, JURI och LIBE som alla tidigare lagt fram
initiativrapporter kring olika aspekter av AI.
En annan evighetsfråga som nu verkar vara löst är kompetensfighten inom
Europaparlamentet kring vilket utskott som ska ha huvudansvar för Digital Markets
Act (DMA) och Digital Services Act (DSA). Europaparlamentets Conference of
Presidents kom i förra veckan överens om att det för DMAn som väntat blir IMCO och
rapportör Andreas Schwab (EPP, Tyskland) som får huvudansvar, men att arbetet
ska koordineras med utskotten ITRE och ECON. Även för DSAn blir det IMCO som
får huvudansvar, men rapportören Christel Schaldemose (S&D, Danmark) behöver
koordinera sin position med ITRE, LIBE och JURI. Rapportörerna förväntas lägga
fram sina utkast till rapporter den 28 maj.
Över 700 ändringsförslag har inkommit kring rapportör Angelika Nieblers (EPP,
Tyskland) utkast till rapport om Digital Governance Act (DGA) inom ITRE.
Skuggrapportörerna träffas den 10 maj för att diskutera rapporten och
ändringsförslagen.
Emelie Nordström

På evenemangsfronten
Miljö och klimat
Den 4 maj arrangerar Skogsindustrierna tillsammans med CEPI webinariet
European forests – prosperous and healthy or in critical conditions? Med för att
diskusskutera statusen för europeiska skogar och dess roll i att uppnå EU:s
klimatmål är representanter från EU:s institutioner, skogsägare och andra
stakeholders. Du kan läsa mer och följa webinariet här. Läs mer>>
Den 4 maj ges även möjligheten att följa Euractives event “The role of gas in
Europe’s future energy mix and the transition to zero carbon of Europe’s power
sector “. Eventet gästas bland annat av generaldirektören för Kommissionens
generaldirektorat för energi, Ditte Juul Jørgensen. Läs mer >>
Den 4 maj anordnar också European Policy Center seminariet ”Realising the
potential of buildings - The role of energy efficiency, renewables and electrification”
med fokus på hur regleringarna under EU:s fit-for-55-paket kan bidra till
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kostnadseffektiva, klimatsmarta byggnader. På deltagarlistan står representanter från
EU:s institutioner, näringslivet och intresseorganisationer. Läs mer >>
Den 5 maj diskuteras det kommande Fit for 55-paketets möjligheter och utmaningar
under ett event arrangerat av POLITICO. Diskussionerna kommer föras mellan
representanter från EU:s institutioner, näringslivet och intresseorganisationer.
Läs mer >>
Initiativ för hållbara produkter: I syfte att informera EU-kommissionens
konsekvensanalys kring införandet av initiativet för hållbara produkter arrangerar
konsultfirman Trinomics under de kommande veckorna ett antal workshops som
behandlar olika aspekter av initiativet. Antalet deltagare är begränsat, varför man
uppmanas anmäla sitt intresse av att delta i respektive workshop till Trinomics.
Annonserade tider:
6 maj: Sociala aspekter relaterade till initiativet för hållbara produkter.
17 maj: Revision av Ecodesignregelverk.
20 maj: Utvärdering av ekonomiska och administrativa konsekvenser av olika
policyalternativ.
27 maj: Utveckling av åtgärder för att bevaka och utvärdera SPI-implementeringen
och för marknadskontroll samt implementering.
Inre marknad
Den 7 maj står det portugisiska ordförandeskapet värd för en högnivåkonferens om
grön, hållbar och digital upphandling. Talar gör representanter från såväl EUkommissionen som Europaparlamentet. Läs mer >>
Digitala policyfrågor
Den 11 maj anordnar DIGITALEUROPE ännu ett event under initiativet EU-US
TechAllies, denna gång om transatlantiska dataflöden. Deltar gör bland annat
Kommissionens vicepresident Vera Jourova, tillsammans med representanter från
både EU:s institutioner, amerikanska handelsdepartementet och näringslivet.
Läs mer >>

Frågor?
Charlotte Andersdotter, chef EU-kontoret, tel: +46 73 354 34 39,
charlotte.andersdotter@svensktnaringsliv.se
Anders Rehnberg, handel, SME-frågor, Brexit samt CSR-frågor, tel:
+32 (0) 479 15 48 54, anders.rehnberg@svensktnaringsliv.se
Gabriella Sebardt, EU-arbetsmarknadsfrågor, tel: +46 70 535 32 44,
gabriella.sebardt@svensktnaringsliv.se
Emelie Nordström, inre marknad, klimat- och energifrågor, industripolitik, samt
digitala policyfrågor, tel: +32 (0) 479 16 46 96,
emelie.nordstrom@svensktnaringsliv.se
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Hanna Johansen, miljöfrågor, tel: +46 72 011 89 11,
hanna.johansen@svensktnaringsliv.se
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