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EU-beslut år 2014–2018

Alla stora beslut som påverkar
svenska företag

Svenskt Näringslivs syn på EU
Sverige är ett exportberoende land; ungefär hälften av vår BNP kommer från export. Den konkurrens som svenska
företag mött när de öppnat sig mot omvärlden har drivit fram nödvändiga effektiviseringar och strukturomvandlingar. Detta har i sin tur lett till ökad produktivitet och ett högre välstånd. Över 70 % av vår internationella handel
sker inom Europa. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. EUs inre marknad ger företagare tillgång till över femhundra miljoner potentiella kunder, och
miljoner företag, investerare och samarbetspartners. Genom EU får vi dessutom tillgång till frihandelsavtal med
icke medlemsländer, och kan agera på marknader som annars hade varit svårtillgängliga.
Näringslivets bild är tydlig: svenska företag behöver ett väl fungerande EU, som klarar hantera det växande antal
frågor som inte kan lösas nationellt. Men i en globaliserad värld är konkurrenskraft det enda sättet att säkra långsiktigt välstånd. Om inte Europas länder och företag kan hävda sig internationellt klarar vi inte heller att skapa
jobb, tillväxt och social trygghet.

Analys av EU-beslut 2014-2018
Under den senaste mandatperioden har EU kämpat med komplexa och oberäkneliga kriser både internt och externt,
men klarat sig genom dem alla och samtidigt levererat. Sammanhållningen mellan de resterande 27 länderna efter
att Storbritannien beslutat sig för att lämna EU, har stärkts och allmänhetens stöd för EU har ökat i princip alla
medlemsländer. Men det finns fortfarande stora skillnader i synen på vilken inriktning EU ska ta framöver.
Svenskt Näringsliv kan nu presentera en utvärdering av de större beslut som tagits inom EU under den senaste
femårsperioden. Trots att det varit intensiva år där kriser som Brexit, migrationskrisen och handelskriget med USA
har avlöst varandra, så konstaterar Svenskt Näringsliv att 24 av de 57 rättsakter som vi har studerat, har varit positiva för svenska företag. Nästan lika stor andel får omdömet godkänd. Men tyvärr har en del beslut, framförallt på
arbetsmarknadens område varit negativa. För ett fortsatt starkt EU som klarar att hantera de stora globala utmaningarna krävs det allt tydligare fokus på konkurrenskraft genom nedmontering av hinder för de fyra friheterna
och en fortsatt proaktiv handelsagenda.

Frihandel

EU har under denna mandatperiod lyckats hålla frihandelsfanan högt, trots att många andra länder blickar inåt
och ser protektionism som skydd mot en värld i förändring. I en sådan turbulent omvärld är det viktigare än
någonsin att EU kan leverera på sin handelsagenda och att företagen känner sig trygga med att Europa står upp
för ett globalt handelssystem baserat på tydliga regler.
– Med beröm godkänt, för EU har slutit avtal med Japan, Kanada, Mexiko och inom kort blir avtalen med Vietnam
och Singapore klara. Mycket betydelsefulla avtal för både Sverige och svenska företag.

EUs inre marknad

Vid årets sista toppmöte uttryckte alla de europeiska ledarna sitt stöd för EUs inre marknad, och vikten av att den
fortsätter utvecklas och hinder nedmonteras. Trots detta har vi under mandatperioden sett mycket lite framsteg i
de lagförslag som presenterats för att göra just detta. Den europeiska inre marknaden är världens största integrerade
marknad och ett av EUs viktigaste fundament; den ger mycket viktigt marknadstillträde för svenska företag och
den är avgörande för att Europa ska kunna vara en attraktiv handelspartner för övriga världen. Att värna och förbättra den inre marknaden måste vara prioritet för kommande EU-kommission.
– Inte godkänt, för vi vet att EU kan bättre. Samtidigt vet vi att den inre marknaden idag utgör den viktigaste
beståndsdelen för jobb och tillväxt i Sverige.

Digitala inre marknaden

När EU-kommissionen lanserade sin strategi för den digitala inre marknaden var Svenskt Näringsliv positiv och
hoppades att detta skulle innebära att svenska företag skulle få tillgång till en större marknad och konsumenter
därmed ett större utbud av produkter och tjänster. Tre och ett halvt år senare kan det konstateras att fokus ofta
legat på nya regleringar och att näringslivets konkurrenskraft och önskemål inte prioriterats. Dataskyddsförordningen är ett exempel på detta och den föregick strategin och skulle fungera som en grund för övriga digitala
regelverk som skulle stärka innovations- och konkurrenskraft. Även om Sverige kommit väl ut i digitaliseringssammanhang har inte Europa stärkt sin position globalt, vilket är oroande. Förutom Dataskyddsförordningen
(GDPR) och DSM-strategin har EU-kommissionen under denna period bland annat initierat en plan för artificiell intelligens (AI) och en översyn av hur datadelningen inom EU kan främjas. Vår förhoppning är att EU och
dess medlemsländer förmår att ta vara på möjligheterna som tekniken ger, och låter oss utnyttja de storskalsfördelar den inre marknaden ger både vad gäller affärsmöjligheter, datatillgång, forskning och innovation.
– Inte godkänd ur ett näringsperspektiv. Kommissionen har inte stärkt företagens möjligheter på den inre marknaden. Vi hade förhoppningar om att EU skulle kunna enas om regelverk som minskade fragmenteringen på den
digitala inre marknaden utan att hämma innovationsförmågan, tyvärr lyckades det inte fullt ut. Förordningen
om Fria dataflöden är den mest positiva förordningen som antagits samtidigt som GDPR blev svårtillämpad och
kostnadskrävande. Geoblockeringförordningen är ett exempel på en tillkrånglad förordning som ökat regelbördan
för företag.

Energi, klimat och miljö

EU har under mandatperioden haft ett högt tempo i arbetet med energi- och klimatpolitiken. EU-kommissionen
lanserade 2015 med energi- och klimatområdet som skulle behandlas under mandatperioden. Energiunionen
baserades på fem dimensioner som alla anses likvärdiga och måste balanseras för att nå en framgångsrik politik
på området. Arbetet syftade till att modernisera den befintliga lagstiftningen och anpassa dessa till nya politiska
ambitioner. Samtidigt har det skett en glidning mot mer detaljfokus och mindre fokus på effektivitet i styrningen.
Exempel är flertalet mål som inte är samordnade, samt detaljregler som inte är anpassade för förutsättningarna
i alla medlemsländer. En positiv milstolpe under mandatperioden var Parisavtalet, där EU var en pådrivande part.
– Godkänt med viss tvekan. Det är positivt att EU-kommissionen haft ett tydligt fokus på och försökt ta ett helhetsgrepp kring energi- och klimatfrågorna. Även om läget under förhandlingarnas gång i flera fall sett oroväckande
ut, så har slutresultatet i de flesta fall blivit relativt bra eller acceptabelt med potential att bidra till uppfyllandet av
de gemensamma målen som snararare motverkar varandra än samverkar samt förslag på regler som inte passar i
alla länder har tyvärr blivit mer frekvent förekommande.
2015 lanserades EUs cirkulära paket, som har resulterat i en rad olika initiativ. Bland annat flertalet initiativ kring
plast, samt en översyn av avfallsdirektivet har genomförts
– Godkänt med viss tvekan. Det är bra med samordning på miljöområdet inom EU för att skapa en gemensam
grundnivå och för att kunna utveckla den cirkulära ekonomin mer effektivt. Samtidigt finns inslag i besluten som
inte är bra, exempelvis krav på registrering av särskilt farliga ämnen i en produktdatabas, vars nytta är tveksam
och som skapar mer administration.

EU:s arbetsmarknad

EU:s institutioner har de senaste åren hållit ett högt tempo vad gäller förslag som rör arbetsmarknadsregler.
När regler som berör arbetsmarknaden sätts gemensamt inom EU måste dessa kunna förenas med den svenska
arbetsmarknadsmodellen som innebär självreglering av arbetsmarknadens parter. Ett socialt Europa är ett Europa
som kännetecknas av hög sysselsättning som grund för goda levnadsförhållanden.
– Inte godkänt, vi är oroliga för den svenska arbetsmarknadsmodellen och vi är övertygade om att det är inte
genom ytterligare EU-gemensam social reglering, utan genom konkurrenskraftiga företag och en ekonomi i balans
i de olika medlemsstaterna, som jobb och tillväxt skapas.

Regelverk

Slutligen oroar sig många företagare och företag för att EU går i en riktning där man, snarare än att undanröja
hinder för handel och investeringar, bidrar till mer eller mindre ändamålsenliga detaljregler, mer administration
och regelkrångel. En stor del av detta kan ofta skyllas på medlemsstaternas tillämpning av EU-regler, men undergräver likafullt förtroendet för EU. Det stora och viktiga arbetet för regelförbättring och regelförenkling som
EU-kommissionen drivit under denna mandatperioden måste tas tillvara och fortsätta framöver. Inte minst måste
ytterligare åtgärder tas fram och genomföras så att regelförbättring och förenklingsfrågorna följer med ett ärende
genom hela EU-processen och ända fram till slutprodukten.
– Godkänt, när det gäller ansats, ambitionsnivå och struktur men inte godkänt om man inkluderar det övergripande konkreta slutresultatet och förändring i företagens vardag. Det är ändå mycket viktigt att lyfta fram att det
skett en lång rad förenklingar för företag inom REFIT och REFIT Platform, samtidigt har EU-kommissionen, till
skillnad till Sverige, lyft sitt regelförbättringsarbete, dvs fler regelförbättringar, högre kvalitet i regelförslagen och
en bättre process med berörda.

Metod
Samtliga beslut i denna rapport är baserade på EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers tio politikområden/prioriteringar som togs fram år 2014 för den kommande femårsperioden (2014–2019). Svenskt Näringsliv
har undersökt samtliga områden och valt ut de viktigaste besluten fattade av EU-kommissionen till och med den
9 december 2018 samt de beslut som förväntas att gå igenom nuvarande mandatperiod. Besluten från varje område är hämtade från hemsidan The Legislative Train som är Europaparlamentets portal för samtliga pågående
och avslutade EU-initiativ. Besluten är i sin tur länkade till respektiveförordning/direktiv. De EU-beslut som tagits
under Junckers mandatperiod av särskilt stort intresse för svenska företag och Sverige har vi valt att utvärdera med
färgen grönt (bra), gult (okej) eller rött (dåligt), samt presenterat Svenskt Näringslivs kommentar med motivering
till beslutet. Samtliga beslut som gjorts i urvalet är kvalitetssäkrade hos berörda experter på Svenskt Näringsliv.
Den svenska regeringen har röstat ja för samtliga beslut i urvalet.
Totalt innehåller rapporten 57 beslut som är utvärderade utifrån dess betydelse för svenska företag och Sverige.
Av de 57 besluten bedöms 24 som bra, 22 beslut som okej och 11 beslut som dåliga. Det råder ingen viktning av
beslutens betydelse sinsemellan utan var beslut bedöms för sig.
Ofta när det sker någon form av utvärdering eller reflektion kring EU så dyker viktiga rättsprinciper som subsidiaritet upp. Dessa är naturligtvis viktiga, men SN har valt att i detta bokslut inte ta upp dessa frågor annat än i
de fall då de specifikt spelat en roll i det enskilda ärendet.
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Digitala inre marknaden
Målet var att skapa en digital inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster,
kapital och data, där privatpersoner och företag får tillgång till varor och tjänster på
nätet på ett smidigt och rättvist sätt, oavsett var de bor eller kommer ifrån.

Beslut

Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

Innebörd

Anslutningskapacitet för höga hastigheter med användning av frekvensbandet 470–790 MHz
i hela EU ska göra det möjligt att utveckla innovativa tjänster på den audiovisuella marknaden
och på mobilmarknaden. Användning av frekvensbandet kommer att även utgöra grunden för
nya tjänster i städer och i landsbygdsområden, till exempel e-hälsa med stöd av mobiltelefoner,
utrustning för patientövervakning och annan trådlös utrustning.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Viktigt att allokera del av frekvensbandet för trådlöst bredband och satsa på Europas
utveckling av 5G.

Beslut

Fritt flöden av icke-personliga data

Innebörd

Kommissionens förslag till förordning ska säkra principen om fritt flöde av data i EU, och
därmed minska hindren för en konkurrenskraftig datadriven europeisk ekonomi. Förslaget
ska främja det gränsöverskridande fria flödet av data inom EU i syfte att åstadkomma en mer
konkurrenskraftig och integrerad inre marknad för lagring och behandling av data.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Tar bort fragmenteringen av marknaden för datalagring och molntjänster. Innebär de facto
att rörlighet av data blir en femte frihet på inre marknaden.

Beslut

Single Digital Gateway – Förordning om inrättande av en gemensam
digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt
hjälp- och problemlösningstjänster

Innebörd

En gemensam digital ingång kommer att ge betydande ekonomiska och sociala fördelar för privatpersoner i Europa. Den ger en centraliserad tillgång till all information som privatpersoner och
företag behöver när de ska utnyttja sin rätt till rörlighet inom EU, en icke-diskriminerande
onlineförfarande. Det sistnämnda innebär att om ett förfarande finns tillgängligt för en medborgare i en viss medlemsstat ska det också finnas tillgängligt för användare från andra medlemsstater. Större företag kan anställa särskild personal som samlar in information och utför de
aktuella förfarandena. För SME samt nystartade företag kan detta utgöra ett betydande hinder.
Medlemsstaterna blir tvungna att erbjuda ett antal viktiga förfaranden helt online och göra dem
tillgängliga för gränsöverskridande användning i EU. Kostnaden i samband med nationella webbportaler, informationsplattformar, hjälptjänster och förfaranden som inrättas på medlemsstatsnivå
ska tas från respektive medlemsstats budget, såvida inget annat föreskrivs i unionslagstiftningen.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Ett steg i att ta bort hinder på den inre marknaden till nytta för Sverige och EU:s företag och
medborgare.
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Beslut

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Innebörd

Dataskyddsförordningen berör alla företag i EU och medför strängare krav att informera om
varför de behandlar personuppgifter, vilka de uppgifterna är och hur de hanteras. Behandlingen får bara ske i samtycke och uppgifterna får inte användas för något annat än vad individen
gett sitt samtycke till. Företag och myndigheter måste kunna visa hur de hanterar uppgifterna
på ett säkert och korrekt sätt. Varje företag/myndighet måste ha en dataskyddschef och vissa
företag behöver personuppgiftsombud.

Vad tycker SN

Svenskt Näringslivs
kommentarer

Intentionen bra (grön) att harmonisera integritetsskyddet. Balansen mellan skydd och möjliggörare av innovation skevt (röd). MS har kompletterat med olika nationella lex specialis, vilket
begränsar harmoniseringen. Principerna och rättsliga grunderna i GDPR är gröna. Förordningen
i sin helhet gul och tillämpningen vet vi ännu inte om den blir röd, gul eller grön.

Beslut

Cybersäkerhetsreform

Innebörd

Förslaget innehåller nya initiativ som bland annat syftar till att skapa en effektivare EU-byrå
för cybersäkerhet, införa ett EU-täckande certifieringssystem för cybersäkerhet och möjliggöra
ett snabbt genomförande av it-säkerhetsdirektivet.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Erkänner nationella certifieringssystem i hela EU, för ett helhetsgrepp kring cybersäkerhet.

Beslut

En strategi för en inre digital marknad i Europa

Innebörd

Splittra nationella barriärer i fråga om telekomlagstiftning och upphovsrätts- och dataskyddslagstiftning samt förvaltning av radiovågor. Syftet är att undvika att handlare på den inre
marknaden avskräcks från gränsöverskridande handel pga skillnader i bindande nationell
konsument- och avtalsrätt. Kommissionen vill förbättra prisinformationen för frakt inom EU.
Vidare omfattar strategin en riktad ändring av regelverk för e-handel, rättvisare ersättning till
upphovsmän och stärka gränsöverskridande tillgång till sändningstjänster i Europa, främja
europeiska verk och skydd av minderåriga samt reklambestämmelser, olagligt innehåll.
Strategin ska skapa ett investeringsvänligt klimat för digitala nät, forskning och innovation.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

En viktig prioritering att fokusera på att bygga ut den digitala dimensionen av den inre marknaden. Tyvärr har en del initiativ, såsom geoblockering, varit symboliska istället för att gå till
roten av fragmenteringen av den inre marknaden. Andra har varit viktiga steg för att skapa en
friare inre marknad, som t.ex förordningen om fria dataflöden. Det vore önskvärt med mer
fokus på liberalisering i kommissionens fortsatta arbete med den inre marknaden, både
digitalt och fysiskt.

2

Beslut

Portabilitet för digitala tjänster

Innebörd

Förordningen omfattar alla innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning. Tidigare
hinder för gränsöverskridande portabilitet för onlinetjänster har främst berott på att rättigheterna för sändning av innehåll som skyddas av upphovsrätt, såsom audiovisuella verk och
idrottsevenemang med ett högt kommersiellt värde, ofta är licensierade på territoriell basis.
Att tillhandahålla gränsöverskridande portabilitet får inte medföra extra avgifter.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

För leverantörerna medför denna förordning främst en kostnad. Detta är en förordning riktad
till konsumenter.

Beslut

Geoblockeringsförordningen

Innebörd

Från den 3 december 2018 ska konsumenter och företag få besöka och handla från webbsidor
inom hela EU. Förordningen om omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering gäller priser, försäljning och betalningsvillkor vid köp av produkter och tjänster i ett annat
EU-land. Huvudregeln att blockering eller begränsning av kunders åtkomst till e-handelssidor
förbjuds.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Efter omfattande kritik från näringslivet begränsades förordningen till att inte innebära samma
prissättning och krav på leverans inom hela EU. Företag måste dock alltid sälja till kund.
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Handel
När Juncker tillträdde som kommissionsordförande lämnade han förslag om en ny
handels- och investeringsstrategi för EU med titeln Handel för alla: Mot en mer
ansvarsfull handels- och investeringspolitik. Handelsstrategin skulle vara inriktad
på att slutföra större pågående projekt som t.ex. WTO:s Doharunda, TTIP, frihandelsavtalet med Japan och investeringsavtalet mellan EU och Kina.
Denna investeringsplan skulle öppna dörren för nya förhandlingar i den viktiga regionen Asien och Stillahavsområdet och innehålla planer för en fördjupning av EU:s förbindelser med dess afrikanska partner samt
en modernisering av gällande frihandelsavtalen med Mexiko och Chile och tullunionen med Turkiet.

Beslut

Handelsavtal EU-Kanada (CETA)

Innebörd

Genom avtalet avskaffas 98 % av tullarna på de produkter som omfattas av handel mellan EU
och Kanada samtidigt som EU-företag utanför Kanada får möjlighet att lämna anbud i landets
offentliga upphandlingar – inte bara på federal nivå, utan också i provinserna och på lokal nivå.
Handelsavtalet skapar nya möjligheter för EU:s jordbrukare och livsmedelsproducenter, samtidigt som EU:s känsliga sektorer skyddas fullt ut.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Ett viktigt steg för att avskaffa tullar mellan länderna och samtidigt öppna upp fler vägar in på
Kanadas marknad för svenska företag. Också ett första bevis på att EU klarar att förhandla ett så
pass brett handelsavtal. Positiva effekter på handelsflöden mellan EU-Kanada uppnåddes redan
första året.

Beslut

Skydd mot dumpad import från tredje land

Innebörd

Syftet är att göra EUs handelspolitiska skyddsinstrument mer förutsägbara genom att de appliceras lika på samtliga länder tredje länder, samt att förbättra det underlag som ligger till grund
för beslut om skyddsåtgärder genom mer objektiva kriterier för att utvärdera marknadssnedvridningar.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Syftet är positivt, men det finns vissa svårigheter med evidens och genomförande för att påvisa
snedvridningar. Företag åläggs bevisbörda, vilket kan innebära svårigheter.
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Beslut

Tvistlösningsmekanism för utländska direktinvesteringar

Innebörd

Efter den starka kritik som riktades mot kommissionen mot den tvistlösningsmekanism för
utländska direktinvesteringar som skulle utgöra del av slutuppgörelsen kring TTIP (under
akronymen ISDS, Investment to State Dispute Settlement), valde kommissionen att introducera
ett nytt system under beteckningen ICS, Investment Court System. Kritiken mot ISDS riktade
in sig på risken att stater reglerar på ett sådant vis att man tummar på avgörande frågor som
långtgående konsumentskydd, starka miljökrav och en progressiv arbetsrätt i syfte att gå företagen till mötes för att undvika tvistlösning. ICS, som kommissionen nu förhandlat fram i avtal
med Kanada, Singapore, Vietnam och Mexiko är enligt kommissionen ett mer balanserat system
som ger stater och företagsamma möjlighet att driva process gentemot varandra. En annan
målsättning med systemet är att det skall utgöra ett första steg mot en introduktion av ett
multilateralt system inom WTOs ram

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Detta nya system ger inte företagen samma möjlighet som tidigare system (ISDS) att framföra
klagan om ett land av olika skäl väljer att diskrimera det utländska företaget när det agerar i
värdlandet. Diskriminering kan ske bl a genom expropriering, plötsligt undandragande av vissa överenskomna förmåner etc. Särskild kritik riktades mot hur domare utses (nationella och
därmed ”jäviga” domare istället för neutrala juridiska experter), möjlighet till överklagande
(vilket gynnar resursstarka stater), kompensation till vinnande part (loser-pays-principle) osv.

Förväntade beslut
Förväntade beslut

Handels- och investeringsavtal mellan EU och Singapore

Innebörd

Handelsavtalet mellan EU och Singapore ska undanröja nästan alla tullar på varor från EU,
förenkla tullförfarandena och fastställa höga krav och regler. Handeln med varor som elektronik, livsmedel och läkemedel kommer där med att bli förenklad samtidigt som den gröna
tillväxten kommer att stimuleras. Avtalet om investeringsskydd omfattar alla aspekter av EU:s
nya strategi för investeringsskydd vilket ska säkerställa ett starkt skydd för investeringar.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Efter många års väntan (på ett utlåtande av EU-domstolen om hur avtalet skulle godkännas)
har EU slutit sitt första handelsavtal med ett ASEAN land. Singapores marknad är redan relativt
öppen, så för Sverige görs de större vinsterna genom förenkling av import.
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Förväntade beslut

Handels- och investeringsavtal mellan EU och Vietnam

Innebörd

Handelsavtalet ska undanröja över 99 % av tullarna på handeln med varor mellan parterna.
Vietnam kommer att avskaffa 65 % av importtullarna på export från EU när avtalet träder i
kraft och gradvis avveckla resten av tullarna under en tioårsperiod. Genom avtalet kommer
EU-företag att kunna lägga anbud på samma villkor som inhemska företag i upphandlingar
från vietnamesiska myndigheter och statsägda företag.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Stora förbättringar gällande tullnivåer och bättre tillgång till Vietnams upphandlingsmarknad
för svenska företag. Ett avtal mellan EU och ett utvecklingsland lyckades till sist få godkänt
trots en del gupp på vägen. Under de senaste åren har frågan om hållbarhetskapitel i handelsavtal blivit allt större, och detta kapitel var en av de svårare frågorna i EU-Vietnam.

Förväntade beslut

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan

Innebörd

För EU och dess medlemsländer kommer handelsavtalet att avskaffa huvuddelen av de tullar
som betalas av EU-företag, som i dag uppgår till en miljard euro per år. Avtalet kommer också
att öppna den japanska marknaden för jordbruksexport från EU och öka möjligheterna inom
många olika sektorer. Det ekonomiska partnerskapsavtalet väntas att öka EU-exporten och
skapa nya möjligheter för både små och stora europeiska företag, deras anställda och konsumenterna.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Det största handelsavtalet EU någonsin förhandlat fram, som täcker över 30 % av världens BNP.
Stora besparingar för svenska företag som exporterar till Japan samt nya marknadsöppnande för
jordbruksprodukter.
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Bättre lagstiftning
Målet var att skapa ett mer demokratiskt EU. Bättre lagstiftning handlar om att
utforma EU:s lagar och direktiv så att de når målen så effektivt och ändamålsenligt
som möjligt. Viktiga delar inom detta var skapandet av REFIT-plattformen som
utvärdera befintlig lagstiftning.

Beslut

REFIT – Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (REACH)

Innebörd

Reach ålägger industrin att samla in kemikaliesäkerhetsinformation och att använda denna
information för att utveckla och tillämpa lämpliga riskhanteringsåtgärder. Efter en REFIT-utvärdering identifierades flertalet områden där lagstiftningen kunde förbättras, exempelvis: när det
gäller bristfälliga registreringar och förenkling av tillståndsprocessen. Detta påverkar svenska
tillverkare, importörer och distributörer som importerar eller tillverkar minst 1 ton per år av en
viss kemikalie. Dessa förenklingar möjliggör en förenkling av den befintliga lagstiftningen för
svensk industri.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

En regelförenkling utan att sänka några standarder.

Beslut

REFIT – rapport kontroll av ändamålsenligheten hos EU:s lagstiftning
om säkerheten på passagerarfartyg

Innebörd

Utvärdering av lagstiftning angående säkerheten av passagerarfartyg. Påverkar alla företag
aktiva inom den svenska sjöfarten. Exempel: olika typer av besiktningskrav som överlappar
varandra för ro-ro-fartyg. Otydlighet i bestämmelser, definitioner och krav som försvårar
implementeringen av lagstiftningen hos företag. Onödigt mycket internationella regler för
små fartyg som med stor sannolikhet endast kommer att befinna sig på svenska farvatten. Om
framlagda regelförbättringar genomförs kommer det att reducera administrativa bördor utan
att det påverkar säkerhetsnivån negativt.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

En regelförenkling utan att sänka några standarder.

Beslut

Bättre lagstiftning

Innebörd

Ett interinstitutionellt avtal som behandlar olika områden där lagstiftningsprocessen kan
förbättras, för att på ett bättre sätt uppnå de politiska målen. Exempel på förbättringar är
samordning, transparens, förenkling och uppföljning. En rationalisering av de olika EUinstitutionerna har potential att påverka alla svenska företag positivt då de på sikt kan ha en
effektiviserande effekt på EU-samarbetet i stort.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Ett viktigt steg i att involvera alla EU:s institutioner i regelförbättringsarbetet.
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Beslut

REFIT-plattformen

Innebörd

Refit-plattformen etablerades för att utvärdera befintlig lagstiftning. Representanter för EUländernas myndigheter och intressenter har träffats för att gå igenom regelförbättringsförslag
som sickats in från regeringar, näringsliv och privatpersoner. Detta har givit alla svenska företag
en möjlighet att påverka vilka lagstiftningar som granskas och det ger även en plattform där de
kan utrycka sina åsikter. Där av finns det idag större möjlighet för företag att försöka påverka
befintlig lagstiftning i specifika frågor.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Ett unikt forum där konkreta regelförbättringsförslag diskuteras av berörda parter tillsammans
och där EU-kommissionen uppmanas att genomföra förbättringsförslaget eller förklara varför
de väljer att avstå.

Rättvisa och grundläggande rättigheter
Målet var att stärka samarbetet inom olika rättssystem i EU och värna rättsprincipen.
Detta har gjorts inom flera olika områden: tex pelaren för sociala rättigheter, vilken
är till för att människor få nya rättigheter som verkligen tillämpas. En ny politik för
migration och rörlig arbetskraft och även tydligare lagar angående skatter.

Beslut

Inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och förordning om
införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

Innebörd

En uppdatering av två förordningar: 1, Inrättandet av ett europeiskt småmålsförfarande, vilket
tillämpas på gränsöverskridande privaträttsliga fordringar som bestrids samt på obestridda
fordringar, där fordrans värde inte överstiger 2 000 EUR. 2, En förordning om införandet av ett
europeiskt betalningsföreläggande.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Svenskt Näringsliv är positiv till åtgärder som förenklar och gör hanteringen av gränsöverskridande småmål billigare, vilket beslutet bör göra. En ökad måltillströmning av europeiska
småmål i svenska domstolar riskerar dock, om det blir många sådana, att förlänga domstolarnas
handläggningstider av nationella dispositiva tvistemål, vilket vore olyckligt eftersom dessa handläggningstider redan är långa. Oron beror på att de europeiska småmålen ska behandlas med
förtur och regeringen inte tillskjutit resurser för dessa. Brister i konsekvensanalysen, så svårt
veta hur stor ökningen kan bli.
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Beslut

Tillhandahållande av krisstöd inom unionen

Innebörd

Innefattar ömsesidigt bistånd och stöd vid en potentiell naturkatastrof eller katastrof orsakad
av människor. Sådant krisstöd kan bara ges om den exceptionella omfattningen och följden av
en katastrof är sådan att den leder till allvarliga och omfattande humanitära konsekvenser i en
eller flera medlemsstater. Detta stöd ska vara ett komplement till de drabbade medlemsstaters
åtgärder.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Sommarens bränder i Sverige visar behovet av internationellt samarbete vid naturkatastrofer.

Beslut

Visselblåsningsdirektivet

Innebörd

Minimibestämmelser med krav på inrättande av såväl interna visselblåsningssystem (för
företag av viss storlek, t.ex. minst 50 anställda eller i vissa branscher, samt för myndigheter),
som externa visselblåsningssystem hos oberoende myndighetsorgan. Visselblåsningssystemen
ska vara för överträdelser av unionsrätten. Om dessa kanaler inte fungerar ska visselblåsaren
kunna offentliggöra informationen. Visselblåsare ska vara skyddade mot repressalier av olika
slag; personkretsen som omfattas av repressalieskyddet är mycket vid och omfattar även t.ex.
arbetssökande, leverantörer och underentreprenörer.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Frågan om skydd för visselblåsare hanteras mest effektivt nationellt. Någon specifik lagstiftning för överträdelser av EU-rätten bör inte införas på EU-nivå. Beslutet strider alltså mot
subsidiaritetsprincipen. Vidare avviker beslutet från grundläggande rättsprinciper på området,
bland annat vad gäller lojalitet i anställningsförhållanden. Drabbade företag riskerar skadas
stort genom exempelvis ogrundade rapporter eller sådana som görs i ett illojalt syfte. Beslutet
kan även bli tvistedrivande, leda till ett osäkert rättsläge samt öka företagens kostnader och
administrativa bördor.
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Arbetsmarknad, personlig rörlighet
Målet var en ny politik för laglig migration. Se till att EU förblir en attraktiv destination
för migranter nu när befolkning i EU:s medlemsländer minskar.

Beslut

ICT-direktivet

Innebörd

Reglerar villkoren för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsinterna förflyttningar av personal (och deras familjer) som kommer att stanna i landet över 90
dagar. Direktivet omfattar chefer, specialister och praktikanter. Regleringarna är till för att
underlätta företagens möjligheter att flytta personal inom en koncern från ett medlemsland till
ett annat.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Vi är kritiska till att Migrationsverket ställer krav på att arbetsgivarens ska teckna försäkringar
för medarbetaren som går längre än vad som direktivet kräver. Det finns fortfarande en del
otydligheter kring tillämpningen som behöver redas ut.

Beslut

Säsongsanställningsdirektivet

Innebörd

Reglerar villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse vid säsongsanställning och
definierar säsongsarbetares rättigheter. Direktivet specificerar även skillnaderna mellan att
ansöka om tillstånd för kortare eller längre än 90 dagar. Anställningserbjudandets utformning
avgör om Migrationsverket bedömer att det rör sig om en säsongsanställning. Tillståndstiden
för en säsongsanställning i Sverige ha begränsats till sex månader per år.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Vi är kritiska mot att den svenska regeringen begränsade maxtiden för arbetstillstånd för
säsongsarbete till sex månader. Direktivet gav möjlighet till att bevilja tillstånd för säsongsarbete
upp till nio månader per år.

Beslut

Student- och forskardirektivet

Innebörd

Reglerar villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik,
volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Utan kommentar, då vi inte vet hur detta implementeras i Sverige ännu.
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Beslut

Revision av utstationeringsdirektivet

Innebörd

Direktivet behandlar villkoren för arbetstagare som är utstationerade i en annan medlemsstat
än den de är anställda i. Enligt bestämmelserna ska medlemsstaterna garantera utstationerade
arbetstagare vissa av de obligatoriska villkor som inhemska arbetstagare har rätt till. Det gäller
bland annat lön, arbetstid och semester. Direktivet är en central del av regelverket för EU:s inre
tjänstemarknad och är tänkt att balansera möjligheten att tillhandahålla tjänster på denna samtidigt som det fastslår skyddsnivån för de anställda som utstationeras.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Ändringarna i direktivet gynnar varken företagen eller de anställda som arbetar på EU:s inre
marknad, utan gynnar snarare de företag som vill skydda sina inhemska tjänstemarknader från
konkurrens. De nya reglerna är oklart utformade, komplicerade och administrativt betungande
att tillämpa. De tidsgränser som införs för utstationering kommer få en negativ påverkan för
möjligheterna till längre utstationeringar och därmed försvåra genomförandet av större projekt
som ofta tar lång tid att genomföra. Sammantaget kommer ändringarna att leda till en stor
osäkerhet för de drabbade företagen och de som anlitar dem. Den ökade affärsrisken och de
ökade kostnader som de nya reglerna innebär för utländska tjänsteföretag riskerar att förvärra
bristen på kvalificerad arbetskraft ytterligare i många branscher. Det kan slå mot bland annat
den svenska byggsektorn och bostadsbyggandet.

Beslut

Sociala pelarpaketet

Innebörd

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter, ”sociala pelaren”, är ett initiativ som enligt EUkommissionen syftar till att intensifiera EU:s arbete för en mer rättvis och verkligt alleuropeisk
arbetsmarknad. Pelaren är tänkt att fungera som en kompass för mer konvergens men också
som en referensram för att granska medlemsländernas sysselsättnings- och socialpolitik och för
att driva på reformprocessen på nationell nivå inom den europeiska planeringsterminen.
Pelaren är utformad som ett 20-punktsprogram av principer formulerade som rättigheter på tre
politikområden: lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt
tillräcklig och hållbar social trygghet. Allt sedan dess lansering har olika initiativ tagits för att
genomföra dessa principer. I sitt linjetal 2018 menade Jean-Claude Juncker att det är dags att
göra pelarens innehåll till bindande lagstiftning.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Risken är stor att flera av de rättsakter som presenterats tillsammans med pelaren och därefter
kommer att antas under innevarande mandatperiod (dvs. direktiv om balans arbete-privatliv,
arbetsvillkorsdirektivet, förordning om arbetsmyndighet/byrå samt rekommendation om socialt
skydd). Signalerna är att inte bara kommissionen och Europaparlamentet vill visa på framsteg/
handlingskraft utan även Tyskland och Frankrike, även om ambitionsnivåerna varierar.
Utöver att dessa frågor bättre regleras nationellt, där ansvaret för kostnader och verkställighet
ligger, är utgångspunkten för flera av initiativen andra rättstraditioner som inte bygger på autonoma sociala parter med stort ansvar och avtalsfrihet. Därmed riskerar den svenska arbetsmarknadsmodellen att beskäras, med stora störningar för gällande kollektivavtal som följd tillika
osäkerhet för svenska företag.
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Migration
Euroepiska Unionens mål var en ny politik för en säker och laglig migration.

Beslut

Inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Innebörd

Inrättande av ett starkare och smartare it-informationssystem för gränser och säkerhet, detta för
att förbättra gränsförvaltning, brottsbekämpning och terrorismbekämpning. De som innefattas
är tredjelandsmedborgare som är undantagna från kravet på visering för att passera de yttre
gränserna.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Både för- och nackdelar. Innebär en administrativ börda för resenärer. Samtidigt behov av ökad
säkerhet, vilket måste respekteras.

Beslut

Gemensam handlingsplan EU-Turkiet

Innebörd

En gemensam handlingsplan mellan EU och Turkiet angående återsändandet av migranter/
flyktingar från EU:s medlemsländer till Turkiet. Detta omfattar alla tredjelandsmedborgare som
anländer till EU från Turkiet. I nuläget har inte något större antal människor skickats tillbaka till
Turkiet.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Ett beslut som antogs när EU:s mottagande från tredje land var utsatt för stora påfrestningar.
En kompromiss!
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Skatter
Europeiska Unionens mål var att skapa en balanserad och välfungerande finanspolitik.

Beslut

Mervärdesskattedirektivet

Innebörd

Direktivet ämnar till att skapa ett enhetligt skattesystem där normalskattesatsen för mervärdesskatt inte ska vara lägre än 15 %. Detta innefattar hela EU och påverkar både företag och privatpersoner.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Svenskt Näringsliv har inget att erinra mot en standardskattesatsbegränsning om 15 %.

Beslut

E-handelsdirektivet

Innebörd

Förslag för att modernisera momsreglerna vid gränsöverskridande e-handel. Vidareutveckling
av 2015 års regler avseende telekommunikations-, sändnings- och elektroniska tjänster. Implementeras i två steg, med mindre förändringar avseende tröskelvärden 2019 och 2021 omfattas
all distansförsäljning av varor.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Svenskt Näringsliv välkomnar de föreslagna förändringarna, med reservation för vissa förbättringsområden rörande avdragsrätt inom MOSS-systemet och att MOSS-systemet bör vara
kompatibelt oberoende av företagens affärssystem. Vidare inför implementeringen av nya regler
finns frågetecken kring förmedlingsbegrepp och definitioner av plattform/marknadsplats.

Beslut

Lägre moms på e-publikationer: böcker, tidningar och tidskrifter

Innebörd

Ett direktiv som fastställer en lägre momssats på elektroniska publikationer exempelvis böcker,
tidningar och tidskrifter. Detta innefattar alla företag som hanterar olika typer av publikationer.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Svenskt Näringsliv stödjer de föreslagna förändringarna av mervärdesskattedirektivet. Däremot
har vi avseende denna fråga, efterfrågat en enkel och tydlig EU-regel gällande bedömning av
huvudsaklighets- och delningsprincipen. Under den specifika frågan om e-publikationer har
huvudsaklighets- och delningsprincipen varit föremål för flertalet prövningar. Synpunkterna
avseende detta är även av stor vikt att förenkla även i ett större perspektiv, till följd av digitaliseringen och att varor och tjänster allt mer är svårare att skilja åt.
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Beslut

Ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller harmonisering och
förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet för beskattning
av handel mellan medlemsstaterna

Innebörd

Direktiv som syftar till att förenkla EU:s momsregler avseende fyra specifika frågor inom ramen
för den pågående momsreformen.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Svenskt Näringsliv stödjer borttagandet av kravet om “certified taxable person” så att alla företag
har möjlighet att nyttja besluten. Däremot finns vissa frågetecken i beslutens praktiska innebörd
avseende bevis för gemenskapsinterna transaktioner, där de anförda förenklingarna inte bedöms
underlätta för företagen.

Beslut

Åtgärdspaketet mot skatteflykt

Innebörd

Åtgärder för att öka transparensen och främja bekämpandet av skatteflykt. Paketet innefattar
bland annat: utökat utnyttjande av kopplingen mellan reglerna mot penningtvätt och reglerna
om skattetransparens. Förbättra informationsutbytet om verkligt ägande. Öka tillsynen av dem
som möjliggör och som främjar aggressiv skatteplanering och förbättra skyddet av visselblåsare.
Detta omfattar alla svenska företag.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Svenskt Näringsliv stödjer generellt åtgärder mot skatteflykt men har varit kritiska mot flera av
de förslag som presenterats. Exempel: automatiskt utbytet av förhandsbesked, land-för-land
rapportering och skatteflyktsdirektivet (ATAD), då vi anser att reglerna är alltför långtgående
och väsentligt ökar den administrativa bördan för företagen. Dessutom har vi kritiserat det
faktum att EU går längre och hårdare fram än vad som är befogat med anledning av OECD:s
BEPS förslag.
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EUs inre marknad
Den inre marknaden med den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och människor
har bidragit och bidrar fortfarande till en starkare ekonomi i EU. Detta i takt med en
ökad globalisering. Den inre marknaden bidrar till en ekonomisk tillväxt i alla medlemsstater och skapar nya möjligheter för företag och konsumenter.
Kapitalmarknadsunionens mål är att få ett starkare kapitalflöde över gränserna, förenkla för företag att få
tillgång till finansiering, skapa en variation i finansieringskällor och minska finansmarknadens fragmentering.
Konsumentlagstiftningen måste vara anpassad till ett digitalt samhälle, vilket innebär att konsumentskyddet
måste stärkas för varor, tjänster och livsmedel. EU behöver även en bättre tillsyn och konsumentupplysning.

Beslut

Kommissionens förordning genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget - Allmänna gruppundantagsförordningen (GBER)

Innebörd

Förordningen är särskilda bestämmelser för olika stödkategorier: regionalstöd, stöd till SME,
SMEs tillgång till finansiering, forskning, utveckling, innovation, utbildning, arbetstagare med
funktionshinder, miljöskydd, skador som orsakats av vissa naturkatastrofer, fransport för personer
i avlägsna områden, kulturarv, hamnar, bredbandsinfrastruktur, regionala flygplatser, idrottsoch multifunktionell rekreationsinfrastruktur. Denna förordning tillämpas på individuell nivå.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Det är en utvidgning av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) som möjliggör
att flera redan från början godkända stödåtgärder inte behöver anmälas och godkännas av EUkommissionen. Detta frigör resurser för att fokusera på de olagliga och skadliga stöden istället.
En ren effektivitetsåtgärd.

Beslut

Förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya
livsmedel

Innebörd

Förordningen omfattar de varor som släpps ut på marknaden i unionen, inklusive nya livsmedel
som importeras från tredjeländer. Livsmedel som är avsedda att användas för tekniska ändamål,
klonade djur och GMO omfattas inte av denna förordning. Det gäller att se över, förtydliga och
uppdatera de kategorier av livsmedel som är nya livsmedel, inklusive nanomaterial. I denna förordning bör det därför anges att ett livsmedel bör betraktas som nytt om det framställs genom
en produktionsprocess som före den 15 maj 1997 inte användes i unionen. Nya livsmedel från ett
tredjeland bör ha konsumerats i landet i minst 25 år som en del av den vanliga kosthållningen.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Det gamla regelverket för nya livsmedel innebar en komplex och ofta mycket tidskrävande
process för att få en produkt eller process godkänd inom EU. Den har varit ett tydligt exempel
på EU-lagstiftning med hämmande effekt på forskning och innovation, samt har inneburit en
konkurrensnackdel för europeiska företag gentemot övriga världen.
Det har länge rått relativt samförstånd om att regelverket behöver uppdateras för att påskynda
godkännanden och därigenom stimulera forskning och innovation inom livsmedelsindustrin.
Uppdateringen av regelverket innebär att godkännandeprocessen centraliseras på EU-nivå med
tydliga tidsgränser, samt specialregler för livsmedel som redan används på ett säkert sätt i tredje
land. Intentionen med den nya lagstiftningen är på så sätt lovvärd, sedan återstår det att se vilken
skillnad som uppkommer i praktiken (började gälla 1/1 2018 så det är ännu för tidigt att säga).
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Beslut

Innebörd

Ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av
marknaden för inrikes persontrafik på järnväg
Förordningen är till för att fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet för att
främja järnvägstransportens utveckling som ett trovärdigt alternativ till andra transporträtt.
Om medlemsstater öppnar inrikes persontrafik på järnväg borde det inverka positivt på det
gemensamma euro-peiska järnvägsområdet. Den allmänna trafikplikten bör ligga i linje med
kollektivtrafik politiken. När policydokument för kollektivtrafik utarbetas bör berörda parter
som transportföretag, infrastrukturförvaltare, arbetstagarorganisationer och företrädare för
användarna av kollektivtrafiken höras i enlighet med nationell rätt. Socialt skydd för anställda,
långsiktig finansiering och konkurrensutsatt anbudsförfarande är bara några exempel om
förordningens tillsatta ramverk för inrikes persontrafik.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Ett steg i att ta bort hinder på den inre marknaden till nytta för Sverige och EU:s företag och
medborgare.

Beslut

Ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för
inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen

Innebörd

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde med gemensamma bestämmelser har i takt med
ökning av personaltrafiken inte hållit jämna steg med utvecklingen. Genom detta direktiv införs
ytterligare krav för att säkerställa infrastrukturförvaltarens oberoende. Medlemsstaterna bör ha
frihet att välja mellan olika organisatoriska modeller, allt från fullständig strukturell åtskillnad till
vertikal integration. Vidare bör medlemsstaterna inrätta en nationell ram för bedömning av intressekonflikter. Direktivet skapar ett ramverk för bl.a. infrastrukturförvaltare och att regleringsorganen bör ha befogenhet för att hindra förekomsten av diskriminering.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer
Beslut

Innebörd

Ett steg i att ta bort hinder på den inre marknaden till nytta för Sverige och EU:s företag och
medborgare.

Inre marknadsstrategin - Att förbättra den inre marknaden – bättre
möjligheter för individer och företag
Syftet med denna strategi är att säkerställa att värdefulla naturresurser bevaras samtidigt som
man främjar konkurrenskraft, innovation och jobbskapande inom design, tillverkning, användning, reparation och återvinning av varor samt inom avfallshantering, skapa skydd för individer
och en bättre fungerande marknad. En rättvisare inre marknad där människor är säkra på att
deras rättighet i egenskap av arbetstagare inre undergrävs. Paketen kretsloppsekonomin (ger
Europa konkurrensfördelar), arbetstagarnas rörlighet (stödjer arbetskraftens rörlighet via bättre
samordning av de sociala trygghetssystemen och en särskild översyn av direktivet om utstationerade arbetstagare) och ett förenklingspaket (för SME gällande e-handel) kommer att planeras/
antas. Vidare ska strategin förbättra villkoren för nystartade företag i EU (uppfylla lagstadgade
krav) och skapa en ny fond för de nyetablerade. Minska administrativa hinder via den digitala
tekniken och företagsinsolvens. Investeringsplan och kapitalunionen kommer att underlätta för
företagens tillgång till finansiering inom EU.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Ett steg i att ta bort hinder på den inre marknaden till nytta för Sverige och EU:s företag och
medborgare.
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Beslut

Direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts
och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet

Innebörd

Ny bankkrislagstiftning (BRRD och SRMR) som EP just kommit överens med rådet om men
ännu inte röstat. Ytterligare steg mot stabilare banksystem. Regelverket innebär i korthet att
staten kan ta kontroll över en bank som har så allvarliga problem att de kan hota den finansiella
stabiliteten.

Vad tycker SN

Gul

Svenskt Näringslivs
kommentarer

Stabilare banksystem, bra!

Beslut

Förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa
avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

Innebörd

PSD2 är ett nytt betaltjänstdirektiv som öppnar upp för konkurrens på betaltjänstmarknaden
så att tex Fintech-företag kan konkurrera med traditionella banker. PSD2 även kallat det andra
betaltjänstdirektivet, ska underlätta gränsöverskridande betalningar och andra finansiella tjänster
inom EU samt öka konkurrensen inom sektorn genom att främja nya innovativa betalningar.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Principiellt bra med ökad konkurrens. Det finns dock diverse frågetecken vad avser säkerheten
vid betaltjänster, betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster etc.

Beslut

Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) för att stimulera
forskning och innovation i Europa

Innebörd

EFSI bör vara en del av en övergripande strategi för att ta itu med osäkerheten kring offentliga
och privata investeringar och minska investeringsgapen i Europa. Det handlar om att finna
finansiering för investeringar, få investeringar att nå den reala ekonomin och förbättra investeringsklimatet i unionen. Strategin bör främja konkurrenskraft och återhämtningen, samt minska
arbetslösheten och stärka konkurrenskraften. EFSI ska stödja strategiska investeringar men också
projekt inom den inre marknaden, transport, telekommunikation och energiinfrastruktur

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Tanken med EFSI är bra, liksom de mål som satts ut. Bra också att EFSi ska prioritera finansiering
för små företag, och att den huvudsakligen ska arbeta med samfinansiering med andra aktörer
för att få större utväxling.
Den tveksamhet som ändå finns gäller dels bristen på utvärdering, dels att alla de olika EUinsatserna blir svåra att överblicka. Det är inte heller helt klart hur EFSI ska kopplas till det
investeringsskydd/stabiliseringsinsatser etc som nu diskuteras.
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Beslut

Innebörd

Direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd
know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen
anskaffas, utnyttjas och röjs
Det finns skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftning när det gäller skydd mot att företagshemligheter olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs av andra personer. Samtliga medlemsstater
har inte antagit nationella definitioner av t.ex. begreppet företagshemligheter. Kunskapen om
skyddets omfattning inte är lättillgänglig och skyddets omfattning skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Vidare saknas civilrättsliga rättsmedel vid olagligt anskaffande av företagshemligheter.
Detta leder till uppsplittring av den inre marknaden. Direktivet skapar en enhetlig definition av
företagshemligheter, rättsmedel som kan bestå i att hindra röjande företagshemligheter (omfattar
ej info som rör allmänintresse), hindra olagligt utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet
etc. Direktivet omfattar också import.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

En utökad harmonisering av skyddet för företagshemligheter är i sig mycket efterlängtad. De
stora skillnaderna mellan skydden i medlemsstaterna innebar stora problem. Inte minst innebar
det ökade transaktionskostnader i och med att skillnaderna medförde att olika typer av sekretessavtal behövdes i alla medlemsstater.
Direktivet har dock flera brister. En brist är att centrala delar inte omfattas överhuvudtaget. Hit
hör arbetstagares ansvar för vad de gör med arbetsgivarens företagshemligheter. I svensk rätt
har lagstiftaren valt en konstruktion som innebär att svenska arbetstagare har betydligt mindre
omfattande ansvar än i de andra medlemsstaterna. Här hade harmonisering varit önskvärd.
En annan brist med direktivet är själva begreppet. I medlemsstaterna var det tidigare stora skillnader i synen på vad företagshemligheter är och kan vara. Skillnaderna gäller allt från synen på
vad information är rättsligt till vilken typ av information som omfattas (teknisk, kommersiell
och/eller administrativ). Direktivet ger ingen vägledning i detta hänseende, vilket leder till en
stor rättsosäkerhet. Vi måste helt enkelt avvakta avgöranden från EUD innan vi vet vad som
omfattas av begreppet. Eftersom begreppet är helt avgörande för direktivets tillämpning är
denna situation olycklig.

Beslut

Direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet

Innebörd

Förslag för att hantera problemen med nödställda lån/non performing loans.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Bra ambition men osäkert på hur detaljerna egentligen ser ut.
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Beslut

Konkurrensrättsmyndigheters förstärkning

Innebörd

Sedan 2003 har nationella konkurrensmyndigheter ökat verkställigheten av EU: s konkurrensoch antitrustregler avsevärt. Varje år sker dock förluster på € 181-320 miljarder som uppkommer på grund av oupptäckta karteller, vilket ökar priserna med mellan 17% och 30% i genomsnitt. I mars 2017 föreslog kommissionen ett nytt direktiv för att alla konkurrensrättsmyndigheter ska ha effektiva utrednings- och beslutsfattande verktyg. En sådan förstärkning kommer
att införa avskräckande böter och ha väl utformade förmåner och tillräckligt med resurser för
att självständigt tillämpa EU: s konkurrensregler.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Skälet till detta är att processen med att ta fram direktivet har präglats av total mörkläggning.
Näringslivet har hållits helt utanför trots påpekande från såväl SN som från BusinessEurope.
Detta har lett fram till ett resultat där befogenheterna för de nationella konkurrensmyndigheterna har stärkts väsentligt jämfört med tidigare och där det råder en avsaknad av hänsyn
till näringslivets behov och verklighet. SN är för en tydlig och enhetlig tillsyn, men den måste
ske på ett proportionerligt sätt. Med de förstärkta befogenheterna finns en risk att det uppstår
en obalans. Det är dock positivt att den svenska delegationen (med stöd av inspel från SN via
BusinessEurope) fick igenom ett undantag för den svenska regeln om att det krävs samtycke för
att ta med sig material etc från företaget. Det har dessutom tillkommit förstärkta regler avseende
böter som är mycket långtgående och som även kan träffa näringslivsorganisationer utöver
enskilda företag.

Beslut

Direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och
sammanlänkade researrangemang

Innebörd

Paketresor behandlar konsumenträttigheter och turism. Skillnader i resenärsskyddsregler mellan
olika medlemsstater avskräcker resenärer i en medlemsstat från att köpa paketresor och sammanlänkande researrangemang i en annan medlemsstat. Den avskräcker likaså arrangörer och
återförsäljare. Syftet med detta direktiv är att anpassa skyddets omfattning för att ta hänsyn till
denna utveckling och förbättra rättssäkerheten för resenärer och näringsidkare, att bidra till en
väl fungerande inre marknad och uppnåendet av en enhetlig konsumentskyddsnivå i synnerhet
ett ramverk för information till resenären.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Direktivet är kostnadsdrivande och svårtolkat både för konsumenter och företag.
Det kan i många fall vara svårbegripligt vad som omfattas av begreppen sammanlänkade researrangemang och ”click-through-bokning”. Detta medför att många konsumenter inte heller
förstår sina legala rättigheter på området, eftersom den förklarande information som måste ges
konsumenten också måste bli omfattande.
Denna informationsproblematik läggs på företagen. Dessutom kan inte det företag som är mottagare av en click-through-bokning säkert veta om den sammantagna bokningen verkligen utgör
en paketresa (paketreselagen) eller inte (konsumentlagstiftningen), vilket medför stor osäkerhet
rörande företagets skyldigheter i det enskilda fallet, t ex vad som gäller vid konsuments avbokning.
Därutöver är detta en ytterligare regelbörda som genererar kostnadskrävande administrativt
arbete hos berörda tjänsteleverantörer i besöksnäringen.
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Bolagsrätt
Målet har varit att skapa ett effektivt bolagsrättsligt system för att skapa ett positivt
företagsklimat på den inre marknaden i hela EU. Syftet med harmoniseringen av
bolagsrätten har varit att främja förverkligandet av etableringsfriheten och genomföra den grundläggande rättighet som fastställs i artikel 16 i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna.

Beslut

Penningtvättsdirektivet

Innebörd

Detta direktiv (fjärde penningtvättsdirektivet) syftar till att ytterligare förstärka ramverket för
bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och innehåller bl.a. regler för att öka
insynen i vem/vilka som ytterst äger eller kontrollerar juridiska personer. Syftet är att försvåra
att juridiska personer används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Juridiska personer
åläggs att till ett nationellt centralt register lämna uppgift om vem/vilka som är dess verkliga
huvudmän. Behöriga myndigheter i medlemsstaterna och den som kan visa ett berättigat
intresse ska få tillgång till uppgifter i registret.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Svenskt Näringsliv har tidigare motsatt sig införandet av ett centralt aktieägarregister bl.a. därför
att finns beaktansvärd risk att sådant register skulle kunna missbrukas i brottsliga syften, att
personer i registret blir mer utsatta för kidnappning, utpressning eller annan brottslighet om
informationen om ägarförhållandena finns samlad på ett ställe och särskilt om den är offentlig.
Även ökad risk för intrång i enskildas integritet. Åberopade skäl har alltjämt bärighet. Tveksamt
om reglerna för användning av uppgifterna är tillräckligt restriktiva för att undvika spridning
och olovlig användning.

Beslut

Aktieägarrättighetsdirektivet

Innebörd

Det övergripande målet med direktivet är att öka aktieägarnas engagemang i bolagen. För att
uppnå detta måste medlemsstaterna enligt direktivet införa lagregler som ålägger intermediärer
och aktiebolag skyldigheter dem emellan samt regler om aktieägares rätt att rösta om börsbolags
ersättningspolicy, om information i ersättningsrapport och om transparens och godkännande av
närståendetransaktioner m.m.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Ingen invändning mot syftena att få en aktiv ägarstyrning och ökad öppenhet och åtgärder
som främjar aktieägarengagemang över nationsgränserna, men då det inte påvisats något
marknadsmisslyckande i Sverige på de områden som berörs av direktivet befarades betydande
risk för nya administrativa bördor och ökade kostnader för bolag och andra aktörer på värdepappersmarknaden utan motsvarande nytta. Dessa risker har besannats genom antagandet av
direktivet som innehåller mycket tvingande detaljreglering som i vissa delar är oförenlig med
den framgångsrika svenska bolagsstyrningsmodellen. Svenskt Näringsliv är av samma skäl också
kritisk till såväl Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1212 om fastställande av
minimikrav för genomförande av bestämmelser i direktivet, som dess utkast till riktlinjer för
ersättningsrapport.
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Beslut

Innebörd

Marknadsmissbruksförordningen (MAR)
MAR är direkt tillämplig i medlemsstaterna och ersätter tidigare EU-direktiv. Förordningen
innehåller omfattande regler om förbud mot insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt
röjande av insiderinformation, men också detaljerade regler om offentliggörande av insiderinformation och krav på administrativa sanktioner vid sidan av straffrättsliga påföljder. Syftet
är att ytterligare harmonisera och effektivisera medlemsstaternas regelverk på området.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Svenskt Näringsliv har varit starkt kritisk till, bl.a. definitioner, de hiskeliga nivåerna på sanktionsavgifter och att den europeiska värdepappersmyndigheten Esma getts så stora befogenheter
att införa nivå 2-regler med många administrativt betungande detaljregleringar till oklar nytta.
En ny rapport från Esma visar att inom EU ålades sanktionsavgifter för marknadsmanipulation
i 35 fall år 2017, varav svenska Finansinspektionen stod för 29 (=83 % av samtliga). För andra
överträdelser än insiderhandel och marknadsmanipulation ålades sanktionsavgifter i 107 fall år
2017, varav Finansinspektionen stod för 77 fall (= 72 % av samtliga).
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Energi, klimat och miljö
Europeiska unionen strävar efter en miljömässigt hållbar, konkurrenskraftig och säker
energiförsörjning. På klimatområdet ligger EU:s ambitioner i global framkant med höga
ambitioner och välutvecklade ram- och regelverk. Energi- och klimatpolitiken är sammanlänkande och under senare år har dessa områden knutits allt närmare varandra.
Energiunionen är en ramstrategi för ett 40-tal olika initiativ på energi- och klimatområdet och har under mandatperioden varit ett av EU-kommissionens flaggskeppsinitiativ. EU:s miljöarbete har pågått under lång tid, och har
succesivt skapat en gemensam grund för medlemsstaterna. Under de senaste åren har fokus framförallt varit på
resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Beslut

Antagande av paketet om cirkulär ekonomi

Innebörd

Innehåller en stor bredd av fokusområden och en handlingsplan med åtgärder för att behålla
värdet av material och produkter så länge som möjligt och på detta sätt minska avfallsmängderna,
tillgodose framtida resursbehov och bidra till minskad klimatpåverkan. Arbetet med cirkulär
ekonomi bedöms kunna öka antalet jobb, förbättra europeisk industris konkurrenskraft genom
innovation.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Vi är positiva till att kommissionen anger en riktning för cirkulär ekonomi och arbetar strukturerat med frågan. I paketet ingår en stor bredd av frågor som nu detaljstuderas och i sin tur
leder till mer detaljerade åtgärder och lagförslag. Vi följer detta arbete och yttrar oss i olika
frågor.

Beslut

Beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet
som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om
klimatförändring

Innebörd

Parisavtalet slöts vid FN:s klimatmöte 2015, och ersätter från 2021 Kyotoprotokollet som det
internationella klimatramverket. Bland annat innehåller Parisavtalet ett långsiktigt mål om att
med god marginal hålla den globala temperaturökningen under 2 °C över förindustriell nivå
och att göra ansträngningar för att begränsa den till 1,5 °C över förindustriell nivå. För att uppnå
detta mål kommer parterna att utarbeta, meddela och upprätthålla successiva nationellt fastställda bidrag. Från och med 2023 måste Parisavtalets parter göra en global översyn vart femte
år baserad på de senaste vetenskapliga rönen och det dittills uppnådda genomförandet. Inventeringen omfattar en bedömning av framstegen och en översyn av åtaganden för utsläppsminskningar, anpassning och stöd.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Vi stödjer Parisavtalet och är mycket positiva till att EU ratificerade avtalet snabbt och har
påbörjat genomförandet av den lagstiftning som behövs för dess implementering.

Beslut

Beslut om Air Quality Package, sk TAK-direktivet

Innebörd

De olika länderna har fått tak på de nationella utsläppen av NoX och partiklar. Därefter har
nationell fördelning mellan sektorer genomförts.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Överlag blev det en någorlunda rättvis fördelning av utsläppen för Sverige.
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Beslut

Direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara
energikällor

Innebörd

EU har ett mål för andelen förnybar energi. Europeiska rådet enades 2014 om att detta mål
skulle vara 27 %, men målet har under förhandlingar av detta direktiv höjts till 32 %. Direktivet
syftar till att skapa förutsättningar för att nå detta mål och att på ett proportionerligt sätt ta itu med
de befintliga hindren för införande av förnybar energi, administrativt krångel och behovet av att
förbättra kostnadseffektiviteten, bland annat genom att utarbeta gemensamma bestämmelser
om stödsystem Olika åtgärder och lösningar på medlemsstatsnivå skulle sannolikt leda till snedvridning och försvåra integreringen av den inre energimarknaden. Direktivet fastslår även mål
för andelen förnybara bränslen i transportsektorn samt hållbarhetskriterier för bioenergi.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Det färdigförhandlade direktivet innehåller både ok/bra och mindre bra delar.
Positivt:
• Det fanns stora farhågor kring hur hållbarhetskriterier för biomassa skulle landa. De
landade i slutändan relativt bra, och bedöms få liten påverkan på svenska aktörer.
• Det fanns i kommissionens förslag ett antal detaljerade regler för ex utformning av stödsystem, som vi var kritiska till. Många av dessa tonades ned under förhandlingarna och
blev i slutändan ok.
Mindre positivt:
• Vi har sedan länge varit kritiska till ett särskilt mål för förnybart då det snarast är ett medel
för andra mål och leder till suboptimering. I förhandlingarna höjdes målet, vilket förstärker
detta ytterligare.
• Tak på grödebaserade biodrivmedel som riskerar leda till en fördyrning av omställningen
mot en fossilfri transportsektor i Sverige.

Beslut

Direktiv om ändring av direktivet om energieffektivitet 2012/27/EU

Innebörd

Ett direktiv som syftar till att främja en effektivare energianvändning i EU och säkerställa att
EU:s mål om energieffektivitet nås. Ökad energieffektivitet kan sänka energikostnader för
användarna, minska EU:s importberoende av energi samt minska miljöpåverkan från energiproduktion och -användning. Direktivet innehåller bland annat mål för energieffektivitet på
EU-nivå samt ställer krav på energibesparingar i medlemsländerna. Vid översynen har endast
delar av direktivet reviderats.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Det nya direktivet bedöms inte innebära några större förändringar jämfört med det tidigare direktivet, som fungerat relativt bra i Sverige undantaget enstaka delar. Hur Sverige väljer att implementera de nya reglerna kommer att avgöra hur märkbara effekterna blir av det nya direktivet.
Den del av energieffektiviseringsdirektivet som vi sedan tidigare varit mest missnöjda med
(artikel 8 om energikartläggning i stora företag) inkluderades inte i revideringen.
Vi har sedan länge varit kritiska till att EU har ett särskilt mål för energieffektivisering, eftersom
energieffektivisering är ett medel för andra mål och snarast riskerar leda till suboptimering.
EU:s mål sätter också ett tak för energianvändningen i EU, vilket riskerar hämma tillväxten.
Under förhandlingarna höjdes målet ytterligare, vilket förstärker detta.
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Beslut

Innebörd

Direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar
Direktivet som reglerar EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. EU:s utsläppshandelssystem är
indelat i handelsperioder. Nuvarande period avslutas efter 2020, varför en revidering av direktivet med fastställande av regler för perioden 2021-2030 var nödvändig. Direktivet behövde även
ändras för att vara i linje med det klimatmål till 2030 som europeiska rådet enades om 2014.
Exempel på nyheter i direktivet är att det fastslås hur stor andel av utsläppsrätterna som ska
auktioneras ut på marknaden, och hur stor andel som ska tilldelas gratis till energiintensiva
industrier som är utsatta för risk för koldioxidläckage samt ändrade regler för tilldelning av
gratis utsläppsrätter till industrin. 2015 beslutades att en marknadsstabilitetsreserv skulle
inrättas med start 2019 i syfte att bortföra det överskott av utsläppsrätter som uppstått från
marknaden, därefter har regler om överföring till reserven samt annullering av utsläppsrätter
i densamma tillkommit.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Det var en lång och svår process att nå en överenskommelse kring EU ETS. Under förhandlingarna fanns förslag på bordet som Svenskt Näringsliv var mycket kritiska till. Många av dessa
städades bort under förhandlingarna. Utifrån det blev resultatet i slutändan relativt ok.
Svenskt Näringsliv är i grunden positiva till EU ETS då det är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen efter en förutbestämd bana. Det bör därför även fortsättningsvis vara det centrala
klimatstyrmedlet för de ingående sektorerna.
En oroande trend under förhandlingarna har varit ett större fokus på priset, snarare än att låta
handelssystemet verka som det kostnadseffektiva marknadsbaserade styrmedel det är.
Även om förhandlingarna är avslutade pågår fortsatt arbete med att färdigställa regelverken
kring industrins fria tilldelning, som också den är av stor betydelse. Exakt hur utfallet blir är
således ännu oklart. Det återstår också att se vad effekterna av den automatiska annulleringen av
utsläppsrätter blir.
Positivt:
• Industrin får fortsatt fri tilldelning, för att säkra konkurrenskraften (regler dock ej helt
klara)
• Flexibilitet kring andelen utsläppsrätter som går till auktionering och fri tilldelning, vilket
var en huvudfråga för industrin.
Negativt:
• Införandet av marknadsstabilitetsreserv samt automatisk annullering av utsläppsrätter i
reserven.
• Ingen framgång vad gäller kompensation för industrins indirekta kostnader på elpriset som
systemet ger upphov till.
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Beslut

Beslut om ändring av direktiv om avfall (del i paketet för cirkulär ekonomi)

Innebörd

Ändringarna innebär bland annat förändrade skrivningar om biprodukter och när avfall upphör
att vara avfall. I direktivet har också beslutats att Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, ska ta
fram en databas där särskilt farliga ämnen ska rapporteras för samtliga producerade och importerade produkter. Syftet är att ge återvinningsindustrin och konsumenter information om detta.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Förändringarna om bl a biprodukter är bra och stödjer övergången till en mer cirkulär ekonomi.
Även andra delar av direktivet är bra. Vi är däremot mycket kritiska till databasen som beslutades
i trilogen och inte har konsekvensbedömts. Databasen kommer att innebära stor administration
för företagen och nyttan är tveksam. Återvinningsindustrin hävdar att de inte kommer att kunna
använda informationen, de behöver info på annat sätt.

Beslut

Beslut om en strategi för plast (del i paketet för cirkulär ekonomi)

Innebörd

Strategin syftar till att minska nedskräpningen av plast, med särskilt fokus på marin nedskräpning, minska användningen av engångsplast, åka återvinningen och användningen av återvunnen plast. Strategin innehåller också en lista med åtgärder. Under 2018 har stort fokus varit på
att ta fram ett direktiv om engångsplast som bl a innebär förbud för vissa engångsartiklar av
plast, producentansvar för ytterligare produkter mm.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Överlag är det bra att EU tar ett samlat grepp om plastfrågan och hanterar problemen med
nedskräpning. Frågan om engångsplast har hanterats mycket forcerat och utan ordentliga
konsekvensbedömningar. Beslut om ett direktiv för engångsplast togs den 20 december 2018.

Beslut

Förordning om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av
växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring
av förordning (EU)

Innebörd

Till 2030 ska EU:s utsläpp av växthusgaser ha minskat med minst 40 %. Detta mål är uppdelat
mellan de sektorer som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, och de sektorer som inte
ingår, den s.k. icke-handlande sektorn. Målet för de icke-handlande sektorerna fördelas enligt
detta direktiv mellan EU:s medlemsländer genom bindande utsläppsminskningsmål på nationell
nivå. De sektorer som ingår i den icke-handlande sektorn är exempelvis byggnader, jordbruk,
avfallshantering och transporter.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Det hade varit önskvärt att ansvaret hade fördelats jämnare mellan EU:s medlemsländer, istället
för de mycket stora skillnader som nu är. T ex har Sverige fått ett mål på 40 %, samtidigt som
Bulgarien inte behöver minska sina utsläpp fram till 2030 alls. Ett större fokus på kostnadseffektivitet och en princip om att alla länder bör bidra på ett mer likvärdigt sätt hade varit önskvärt.
Samtidigt är det mål som Sverige tilldelats på 40 % betydligt lägre än det nationella mål på 63 %
som Sverige själva antagit. Därför bedöms effekterna för Sverige bli små. Därför har vi heller inte
aktivt engagerat oss i förhandlingarna.
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Industriellt försvarssamarbete
EU:s krishanteringsförmåga måste utvecklas. Civila och militära resurser ska bidra till
att bygga upp en gemensam säkerhets- och försvarspolitik.

Beslut

Förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt
utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften
och innovationsförmågan inom unionens försvarsindustri

Innebörd

Genom denna förordning inrättas ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram. Ett
vidare syfte med programmet i synnerhet är att fördjupa samarbetet mellan företag i de olika
medlemsstaterna. En åtgärd bör endast få finansiering inom ramen för programmet om den ska
genomföras av ett konsortium som består av minst tre företag som är baserade i minst tre olika
medlemsstater. Kommissionen ska inrätta ett tvåårigt arbetsprogram i enlighet med målen för
programmet. Arbetsprogrammet biträds av en kommitté med företrädare från medlemsstaterna.

Vad tycker SN
Svenskt Näringslivs
kommentarer

Förslaget var inte optimalt utifrån vårt perspektiv då en förutsättning för att ta del av forskningsanslagen var att alla involverade parter skulle vara inom EU – och utifrån svenskt perspektiv
skulle det vara önskvärt att kunna ha med tredje stater, som t.ex. USA och i framtiden (om
Brexit blir verklighet) UK.
Denna trend mot ett ”Fortress Europe” och ”Strategic Autonomy” går mot våra intressen, då vår
fortsatta framgång är beroende av internationella samarbeten med internationellt teknologiskt
ledande parter.
Däremot har Sverige en förhållandevis stor försvarssektor, så fonden i sig är positiv.
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