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Hej,

Förra torsdagen gick startskottet för det slovenska ordförandeskapet, men redan 
tidigare stod det klart att hösten inte blir helt fri från utmaningar. Fyra omtvistade 
lagstiftningsakter har hamnat på slovenernas lott. De ska bland annat försöka få EU:s 
medlemsländer att enas om en gemensam position kring världens första AI-
lagstiftning, komma vidare med ratificeringen av CAI - investeringsavtalet mellan EU 
och Kina som kom till stånd precis före årsskiftet men vars ratificering stannade upp 
under våren, navigera i frågan om huruvida kärnkraft och naturgas ska klassas som 
hållbara investeringar samt hantera diskussionen om ett eventuellt undantag för 
vaccinpatent.

I årets upplaga av European Innovation Scoreboard placerar sig Sverige återigen på 
första plats. European Innovation Scoreboard mäter och utvärderar länder och 
regioners innovationsförmåga. Rapporten visar även att EU presterar bättre än 
konkurrenter som Kina, Brasilien och Indien. Däremot är Sydkorea, Kanada, USA, 
Japan och Australien generellt sett mer innovativa än EU.  
Bland Europas regioner så ligger Stockholm i topp med Syd- och Västsverige bland 
de 15 främsta regionerna. Rapporten finns att ladda ner här. 

Juli är fortfarande en intensiv månad i Bryssel. Den 14 juli har Kommissionen 
annonserat att man tänker presentera ”Fit for 55”, ett paket av lagförslag på energi- 
och klimatområdet som kommer att ha stor betydelse för svenskt näringsliv. I slutet 
av månaden förväntas även den omdiskuterade skogsstrategin att publiceras.  
Det här är vårt sista nyhetsbrev innan semestrarna och vi återkommer igen i mitten 
av september.

Jag vill passa på att tacka våra fantastiska praktikanter under den här terminen. 
Hanna, Matilda, Madeleine och Björn har varit ovärderliga för vårt arbete och vi 
önskar dem ett stort lycka till framöver.
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EU-kontoret önskar er en riktigt härlig sommar och en fin semester! 

Charlotte 

Sociala dimensionen

Ny arbetsmiljöstrategi 
Den 28 juni presenterade Kommissionen sin nya arbetsmiljöstrategi för perioden 
2021–2027: Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i ett föränderligt arbetsliv. 

Strategin innehåller tre huvudområden: 

• Förutse och hantera förändringar i det nya arbetslivet. Speciellt med koppling
till digitala, gröna och demografiska förändringar.

• Förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor på ett bättre sätt.
• Öka beredskapen för eventuella framtida hälsorelaterade kriser. Dra lärdomar

från nuvarande pandemi.

Inom respektive område har ett antal aktiviteter listats.

Inom det första området, hantering av förändringar i arbetslivet kopplat till 
digitalisering, nämns revideringen av arbetsplatsdirektivet och bildskärmsdirektivet, 
ett arbete som påbörjades 2020. Kommissionen vill också att parterna inom ramen 
för digitaliseringsöverenskommelsen tar ansvar för att ta fram förslag på hur frågor 
kopplade till distansarbete/hemarbete, digitalisering och rätten till nedkoppling ska 
hanteras.

Inom det andra området, förbättra det förebyggande arbetet med 
arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor, kommer det även fortsättningsvis att vara 
fokus på kemiska risker.

Inom det tredje området, öka beredskapen för eventuella framtida 
hälsorelaterade kriser, vill Kommissionen ta fram riktlinjer och vägledning för 
krishantering. Framför allt nämns behovet av att förbättra synergierna mellan 
arbetsmiljö- och hälsoområdet. Kommissionen vill också under 2022 uppdatera och 
inkludera covid-19 i sin rekommendation över arbetssjukdomar. 

Lönetransparens 
I syfte att underlätta allas vårt lobbyingarbete har Svenskt Näringsliv sammanställt en 
PM med de fem viktigaste argumentationslinjerna mot Kommissionens förslag till 
direktiv om insyn i lönesättningen m.m. (lönetransparens).  
Efter sommaruppehållet kommer den även att finnas översatt till engelska. 

Cecilia Andersson & Gabriella Sebardt

Handel
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Som rapporterats tog Slovenien över ordförandeskapet i Rådet under veckan som 
gick. Förväntningarna på handelsområdet är dock låga och många ser det mer som 
en transportsträcka fram till det franska ordförandeskapet våren 2022. Enligt 
uppgifter är flera handelsliberala länder dock oroliga över vilken väg Frankrike 
kommer välja att gå på handelsområdet. De hoppas därför kunna använda det 
kommande halvåret till att få så mycket som möjligt gjort innan dess. Det slovenska 
ordförandeskapets prioriteringar, inklusive prioriteringarna på handelsområdet, hittar 
ni här.

Denna vecka röstar parlamentet om en fil kring handel i spåren av corona där det 
letat sig in en skrivning om upphävande av immateriella rättigheter. Läs denna text
av Svenskt Näringslivs Christina Wainikka om varför detta är en dålig idé.

Under ett evenemang förra veckan informerade generaldirektören för DG TRADE, 
Sabine Weyand, om det senaste i arbetet med kommissionens ”anti-
coercion”-instrument. Weyand konstaterade att Kommissionen för närvarande 
analyserar strategiska beroenden och utländska företags närvaro i unionen, en 
analys som delvis ska ligga till grund för förslaget. Weyand klargjorde att verktyget 
enbart ska användas som sista utväg och nämnde tullar, begränsade möjligheter 
att delta på europeiska upphandlingsmarknader och åtgärder på det 
immaterialrättsliga området som tänkbara motåtgärder mot så kallade coercive 
measures.

EU slöt nyligen en överenskommelse kring ett moderniserat avtal med Mexiko. 
Möjligheterna att få igenom detta i Rådet är dock små vilket, enligt uppgift, ligger till 
grund för att man nu ser över möjligheten att separera handelsdelen av avtalet från 
övriga delar. Det skulle innebära att avtalet enbart behöver godkännas av 
parlamentet. Samtidigt kom i morse rapporter om att den mexikanska regeringen 
avfärdar detta förslag – fortsättning lär följa.

Under onsdagen inleder USA och Taiwan förhandlingar på handelsområdet inom 
ramen för Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Enligt Taiwans 
handelsrepresentant John Deng ämnar man först och främst diskutera 
leverantörskedjor, digital handel och handelslättnader. Läs mer här.
Diskussionerna om ett eventuellt avtal mellan EU och Taiwan har också börjat ta fart, 
Europaparlamentet trycker på för att detta ska bli verklighet men Kommissionen har 
hittills meddelat att man inte ser detta som en prioritering.  

Anders Rehnberg

Brexit

Enligt en studie utförd av Institute of Directors, på uppdrag av Financial Times, har 
nästan en tredjedel av brittiska företag som handlat med EU drabbats av minskad 
eller förlorad affärsverksamhet sedan 1 januari. Därtill har 17 procent av företagen 
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stoppat handeln med EU, antingen temporärt eller för gott, till följd av nya 
administrativa bördor. 

Anders Rehnberg

CSR och bolagsstyrning

Förra veckan deltog Svenskt Näringsliv på BusinessEuropes Company Law Working 
Group där bland annat due diligence och bolagsstyrningen diskuterades. Senaste 
nytt är att Kommissionen förmodligen kommer behöva sätta ner foten kring huruvida 
man vill ha ett förslag eller separera delarna om due diligence och 
bolagsstyrning. Det mesta tyder på att man kommer gå vidare med ett förslag men 
detta är, som det mesta annat, såvitt vi vet ännu inte beslutat. På mötet 
konstaterades också att DG Grow är välvilligt inställda till vår syn och de frågetecken 
som lyfts, det är med andra ord positivt att de nu är med och ansvarar för 
framtagandet av dessa regler.  

Politico anordnade under förra veckan sitt Competitive European Summit där ett av 
seminarierna handlade om lagförslaget. Deltog gjorde bland annat Paul Nemitz från 
DG JUST som menade att arbetsplanen fortsatt är att lägga fram ett gemensamt 
förslag i höst. Här kan tilläggas att moderatorn från Politico explicit nämnde att just 
”Nordic businesses” kommit med skarp kritik mot förslaget. 

Anders Rehnberg

EU:s industripolitik

Svenskt Näringsliv har djupare granskat Kommissionens konsekvensanalys kring 
förslaget om regler mot utländska subventioner. Vår slutsats är att Kommissionen 
starkt underskattar den administrativa börda och de kostnader som förslaget skulle 
innebära för företag genom kravet på förhandsanmälan vid företagskoncentrationer 
samt vid anbud i offentlig upphandling. Vi anser därför att detta krav bör slopas. Vår 
granskning fick bred spridning i förra veckan och var bland annat huvudnyhet i 
Politicos nyhetsbrev. Svenskt Näringsliv har även svarat på regeringens remiss kring 
förslaget samt Kommissionens offentliga konsultation. Regeringen har även skickat 
en fakta-PM till Riksdagen med sin officiella position.  

Emelie Nordström

EU:s inre marknad

Sedan i torsdags, den 1 juli, kan EU:s digitala covidintyg användas inom hela EU för 
att underlätta den fria rörligheten under pandemin. Intyget, som kan vara både digitalt 
och i pappersformat, innehåller bevis på att man antingen vaccinerats mot, tillfrisknat 
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från, eller testats negativt för coronaviruset. Införandet innebär att resenärer mellan 
EU-länderna undantas från de restriktioner som tidigare gällt vid resa. 
Medlemsländerna har dock kvar sin rätt att införa restriktioner som reaktion på 
exempelvis spridning av nya virusvarianter. Intygen utfärdas nationellt och det 
svenska covidintyget hämtas från e-hälsomyndigheten.

I förra veckan presenterade Kommissionen ett reviderat produktsäkerhetsdirektiv. 
Filen är prioriterad för BusinessEurope som kommer att ta fram en detaljerad position 
i samråd med medlemmarna. Även Svenskt Näringsliv kommer att följa filen 
framgent.

Kommissionen publicerade i förra veckan en färdplan för sin kommande 
standardiseringsstrategi och öppnade då även en offentlig konsultation kring 
förslaget. Konsultationen är öppen för stakeholders att besvara fram till den 26 juli. 
Kommissionen förväntas presentera strategin under Q3 2021.

Emelie Nordström

Digitala policyfrågor 

Svenskt Näringsliv är fortsatt mycket aktiva kring Kommissionens föreslagna AI-
lagstiftning och besvarade nyligen Infrastrukturdepartementets remiss kring 
förslaget. Kommissionen håller också en konsultation för stakeholders att besvara 
senast den 6 augusti som vi kommer att delta i. Processen pågår även inom 
BusinessEurope med att ta fram en detaljerad position kring förslaget. Svenskt 
Näringsliv har hållit flera seminarier om AI-lagstiftningen som finns att se i efterhand 
här.

I Europaparlamentet hanteras filen av utskottet för inre marknad och 
konsumentskydd, IMCO, där Brando Benifei (S&D, Italien) är rapportör. 
Ägandeskapet för filen har dock ifrågasatts av det rättsliga utskottet, JURI, som 
istället vill ha huvudansvaret. Ett beslut kring detta väntas i september. Utskotten 
ENVI, LIBE, TRAN och ITRE förväntas också ge utlåtanden kring lagförslaget. Inom 
Rådet hanteras AI-förslaget av rådsarbetsgruppen för Telekommunikation (WP 
TELECOM) där initiala diskussioner hållits. Det slovenska ordförandeskapet planerar 
en högnivåkonferens kring AI den 14–15 september.

EU-kommissionen antog i förra veckan äntligen sitt adekvansbeslut om 
dataöverföringar med Storbritannien. Ta del av beslutet här.  

Kommissionens föreslagna Data Governance Act (DGA) harvar vidare genom EU-
maskineriet. Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor, LIBE, röstade i förra veckan om sitt utkast till rapport. 
LIBE har exklusiv befogenhet på de artiklar som berör GDPR. Utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, ITRE, har huvudansvar för filen och förväntas 
lägga fram sitt utkast till rapport den 15 juli.
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Angående Digital Services Act var det den 1 juli deadline i utskottet för EU:s inre 
marknad och konsumentskydd, IMCO, att lägga fram ändringsförslag kring rapportör 
Christel Schaldemoses rapport. Även ITRE:s deadline har passerat och de 
ändringsförslag som lagts fram finns att se här.  Svenskt Näringsliv har varit aktiva i 
Europarlamentets process genom att spela in kommentarer med ändringsförslag 
kring rapporterna för både Digital Services Act och Digital Markets Act. 

Emelie Nordström

Den europeiska gröna given

I nästa vecka, den 14 juli, presenterar Kommissionen sitt sedan länge väntade 
lagstiftningspaket Fit for 55 och flera läckta förslag cirkulerar i Bryssel inför detta. 
Senast i raden är ett utkast från Kommissionen till en ny utformning av EU:s 
utsläppshandelsystem samt ett nytt Energibeskattningsdirektiv (ETD).  

Inom ramen för EU:s kemikaliestrategi höll Kommissionen under juni månad en 
konsultation kring kriterier för vad som ska definieras som ”safe and sustianble-by-
design”. Deadline för inspel var förra veckan och Svenskt Näringsliv inkom med ett 
svar. Där betonar vi att eventuella kriterier primärt bör fokusera på att facilitera 
innovation och substitution, snarare än restriktioner. Du kan ta del av Svenskt 
Näringslivs svar här. 

Under veckan som gick arrangerade Orgalim webbinariet The Sustainable Products 
Initiative and EU Digital Products. Under diskussionen framkom bland annat att 
Kommissionens förslag till produktreglering väntas presenteras den 15 december, 
men med risk för viss försening. Det nämndes också att vilken typ av information som 
ska inkluderas i olika produkters digitala pass delvis kan komma att preciseras i 
produktspecifika förordningar via genomförandeakter, snarare än i horisontell 
lagstiftning. Du kan ta del av seminariet och relaterade dokument här.

Kommissionen har skjutit fram lanseringen av initiativet för mer konsumentmakt i 
den gröna omställningen. Förslaget faller inom ramen för handlingsplanen för 
cirkulär ekonomi och skulle ursprungligen lanserats under årets andra kvartal. Enligt 
Kommissionen sköts lanseringen upp för att synkronisera med motsvarande 
tidsramar för initiativet för hållbara produkter samt styrkande av 
miljöpåståenden, vilka båda utgör centrala delar i handlingsplanen för cirkulär 
ekonomi.

Inom ramen för samma handlingsplan föreslår Kommissionen också att införa 
ekodesignkrav på mobiltelefoner och surfplattor. Därigenom vill de försäkra att 
produkterna förbrukar mindre energi, får en längre livslängd och blir lättare att laga. 
Under veckan som gick diskuterades förslaget i EU:s konsultationsforum för 
Ecodesign och Energimärkning och en konsultation kring förslaget är öppet fram till 
och med den 23 augusti. Om lagstiftningsprocessen fortlöper enligt plan väntas 
förordningen träda i kraft under andra kvartalet år 2022. 
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Emelie Nordström
Hanna Johansen

På evenemangsfronten 

Miljö och klimat 

Den 21 juni – 19 juli organiserar Kommissionen en serie praktiska 
informationsmöten om EU:s taxonomi. Det är Plattformen för hållbar finansiering som 
står som värd för mötena som under sex separata tillfällen kommer att behandla 
följande:

• Måndag 12 juli: Social taxonomi
• Tisdag 13 juli: Taxonomi för ”significantly harmful” & ”no signifiant impact”
• Måndag 19 juli: Taxonomins betydelse för banker

Du kan läsa mer och registrera dig här >> 

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
Hanna Johansen, miljöfrågor, tel: +46 72 011 89 11, 

hanna.johansen@svensktnaringsliv.se
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