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Leder
Kære læsere
Med udgangen af juni tog vi afsked med det rumænske formandskab for
Rådet for Den Europæiske Union, og som altid betyder et nyt halvår et nyt
formandskab. For tredje gang i historien overtager Finland det roterende
formandskab, denne gang med sloganet "Et bæredygtigt Europa, en
bæredygtig fremtid". Jeg er overbevist om, at Finland vil arbejde hårdt for at
gøre EU's globale lederskab i klimaindsatsen til en realitet.
Som I ved, er bæredygtighed en af prioriteterne for min mandatperiode, og i dag har vi
ret beset ikke noget alternativ til at optrappe bæredygtighedsindsatsen. Jo hurtigere vi
når frem til bæredygtigheden, jo hurtigere vil vores samfund kunne nyde godt af
fordelene.
Det er min faste overbevisning, at 2030-dagsordenen bør være ledetråden for EU's
beslutningstagning, referencepunktet for de kommende år. Hvis vi ikke handler, vil det
få dramatiske konsekvenser for alle EU's borgere, og det kan vi ganske enkelt ikke
tillade.
For at kunne lykkes skal vi fokusere på vores virksomheders konkurrenceevne,
investere i forskning og innovation og – først og fremmest – være de første til at flytte
os. Men vi må ikke glemme, at omstillingen til en klimaneutral økonomi ikke kan foregå uden omkostninger.
Dette er grunden til, at vi skal sikre, at ingen lades i stikken, og at alle virksomheder, arbejdstagere, regioner, lokalsamfund og
borgere går sammen i en ny socialpagt og dermed sammen bliver stærkere.
På denne baggrund kan jeg forsikre jer, at vi vil samarbejde med det finske formandskab og det dynamiske civilsamfund i
Finland om at opnå konkrete resultater. Der er ikke mangel på udfordringer, økonomisk, socialt og politisk. Udfordringerne
omfatter bl.a. populisme, brexit og kampen mod klimaforandringer.
Som de unge aktivister i gaderne minder os om hver fredag, må vi ikke spilde mere tid. Vi kan stadig gøre en forskel, og EU er
bedst, når EU styrker folks muligheder og reducerer den sociale ulighed.
Tiden er inde til handling. Tiden er inde til et bæredygtigt Europa. Lad os gå i gang med arbejdet.
Luca Jahier,
formand for EØSU
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Offentlig høring og informationsrejse: Udformning af EU's dagsorden for rettigheder for personer med
handicap 2020-2030

Kort fortalt
EØSU tager til Spanien for at vurdere virkningen af nye økonomiske modeller på
EU's indre marked
En EØSU-delegation mødtes for nylig med repræsentanter for fagforeninger,
NGO'er og lokale myndigheder i Malaga i Spanien som led i en undersøgelse af
nye økonomiske modeller, der har til formål at vurdere den langsigtede
indvirkning på EU's økonomiske model.
En EØSU-delegation bestående af Violeta (Arbejdsgivergruppen), Franca
(Arbejdstagergruppen) og Carlos (Diversitet Europa) mødtes den 14. juni med en række
forskellige interessenter på centret for social innovation "La Noria".
Mødet fungerede som et institutionaliseret forum, hvor interessenterne kunne udveksle erfaringer og synspunkter og drøfte forholdet
mellem nye økonomiske modeller og forbrugsmønstre, arbejdsmarkedet og bæredygtighed.
Det var det første af syv studiebesøg i EU-medlemsstater, som EØSU's Observatorium for Det Indre Marked (SMO) kommer til at
foretage som led i undersøgelsen, med det formål at indlede en dialog med nationale interessenter fra relevante private og offentlige
sektorer.
Der vil blive udarbejdet en rapport i starten af 2020 med praktiske anbefalinger til EU-institutionerne , navnlig
Kommissionen og Europa-Parlamentet, om hvordan man overvåger virkningen af nye økonomiske modeller på EU's indre marked med
henblik på fremtidssikring. (jpf)

Den tidligere formand for EØSU's Arbejdstagergruppe valgt til EuropaParlamentet
Gabriele Bischoff, som indtil for kort tid siden var formand for EØSU's
Arbejdstagergruppe, er blevet valgt som medlem af Europa-Parlamentet for S&Dgruppen. Hun var kandidat på SPD's liste i valgkredsen i Berlin, Tyskland.
Gabriele Bischoff, som startede i EØSU i 2009 som medlem af den føderale eksekutivkomité
i det tyske fagforeningsforbund, DGB, var formand for Arbejdstagergruppen fra 2015 til
2019. (dm)

Dilyana Slavova deltager i et møde på højt plan om EU-støtte til Tunesien
Dilyana Slavova, formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser, deltog i et
internationalt arrangement i EØSU's bygning den 3. juli om "Den sociale økonomi
og solidaritetsøkonomien i Tunesien: EU's rolle og støtte", med deltagelse af
andre talere på højt niveau, herunder Samir Taïeb, Tunesiens landbrugsminister,
og Michael Koehler, direktør for det sydlige naboskab i Kommissionen.
I sin tale sagde Dilyana Slavova, at Tunesien altid har været "en central partner for EØSU i
euromiddelhavsregionen", idet hun tilføjede, at "de tunesiske myndigheder og EU er enige,
når det drejer sig om at inddrage civilsamfundet i spørgsmål om f.eks. landbrug,
investeringer, handel og kvinders muligheder".
Med hensyn til et af de vigtige aktuelle spørgsmål, aftalen efter Cotonou og genforhandling,
sagde Dilyana Slavova, at både EU's civilsamfund, repræsenteret i EØSU, og de tunesiske partnere ønsker, at civilsamfundet får en
"ambitiøs plads" i forhandlingerne.(dgf)

EØSU-nyt
EØSU efterlyser en socialt retfærdig energiomstilling og en permanent dialog
med borgerne
EØSU's juniplenarforsamling dannede ramme for en debat med kommissær Maroš Šefčovič om fremtiden for EU's energiunion,
ligesom udvalget fastlagde sin holdning til den foreslåede EU-strategi for den langsigtede reduktion af drivhusgasemissionerne.

Der var i EØSU enighed om, at omstillingen til et kulstoffattigt Europa skal være socialt retfærdig og effektiv, samtidig med at alle
aktører skal slå kræfterne sammen og gøre deres del. Endvidere understregede EØSU
behovet for handling efter 2030. "Der er i Europa en almindelig anerkendelse af, at der er et
hastende behov for klimatiltag", sagde og tilføjede, at klima var blevet et af de centrale
valgtemaer i EU, og at "vi i EU endelig ser på klimaforandringerne som en mulighed for at
definere nye mål for og omorganisere vores økonomi."
Luca Jahie var på samme bølgelængde. Han fastholdt, at målet om klimaneutralitet i 2050
er afgørende for Europas fremtid, og rejste spørgsmålet om, hvorvidt der – trods de store
fremskridt, der er gjort i kampen mod klimaforandringerne – stadig vil være tilstrækkeligt
ambitiøse politikker og ressourcer til at understøtte den langsigtede ambition om at nå
nettonulemissioner i 2050.
EØSU gav sin støtte til den foreslåede EU-strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner og strategiens målsætning om at
gøre EU til en klimaneutral økonomi i 2050. I en udtalelse udarbejdet af Pierre Jean Coulon og Stefan Back, efterlyser udvalget en
permanent dialog med borgerne og en socialt retfærdig omstilling. Udvalget argumenterer ydermere for, at der bør vedtages en ny
socialpagt.
"En sådan omstilling er mulig og vil være til gavn for EU, men alle skal med ombord – vi skal alle slå vores kræfter sammen om at nå
dette fælles mål. Vi må ikke adskille borgerne fra beslutningstagerne", sagde Pierre Jean Coulon.
Mobilitet er nøglen. Det er et af de områder, hvor der er størst behov for fremskridt, og hvor der kan gøres fremskridt. "Vi skal finde
løsninger til at reducere EU's CO2-aftryk, uden at det får negative virkninger for hele EU's økonomi og samfund", sagde Stefan Back.
"Vi kunne udforme, vedtage og gennemføre et system for fastlæggelse af prisen på kulstof, der tager hensyn til følgerne for
erhvervslivet og borgerne, og som accepteres fuldt ud af disse", konkluderede han. (mp)

EØSU opfordrer EU-lederne til at styrke euroens internationale rolle
EØSU har en nyligt vedtaget opfordret EU-lederne til at øge indsatsen for at
styrke euroens internationale rolle. En stærk euro vil bidrage til EU's borgeres og
virksomheders trivsel, fastholde fælles værdier og fremme fælles interesser,
argumenterer EØSU.
EØSU fastholder desuden, at yderligere foranstaltninger til at i sidste ende vil give euroen en
stærkere international placering. EØSU fremsætter i sin udtalelse en række anbefalinger,
der går længere end Kommissions forslag.

økonomiske resultater.

social samhørighed, økonomisk konvergens, konkurrenceevne og innovation bør .
Forskellighederne i og mellem medlemsstaterne skal mindskes, da de begrænser EU's

EØSU efterlyser også en mere ensrettet tilgang til internationalt diplomati og en mere proaktiv holdning til fremme af fælles
interesser. Det kunne føre til flere handelsmuligheder.
er en anden klar prioritet for EØSU. EØSU anbefaler i den henseende
at undersøge mulighederne for at skabe . Dette kunne modvirke den
nuværende opsplitning af euroområdets statsobligationsmarked,
som skader markedets tillid til den fælles valuta.
Læs mere om EØSU's anbefalinger til styrkelse af den internationale
brug af euroen og de talrige fordele, det vil medføre for EU's borgere
og virksomheder. (jk)

Makroregionale strategier: EØSU presser på for forbedringer
EØSU opfordrer til, at de makroregionale strategier forbedres, og fremlægger i en
sonderende udtalelse en række politiske forslag til, hvordan strategiernes fulde
potentiale kan udnyttes.
Forslagene, som blev fremlagt i juni, er baseret på en dybtgående analyse af de
eksisterende makroregionale strategier. Analysen viste, at strategierne hidtil har været et
nyttigt redskab for samhørighedspolitikken og forbedret integrationen og samarbejdet, men
at de ikke har levet op til forventningerne om at bidrage til at reducere de sociale og
territoriale forskelle og fremme den miljømæssige bæredygtighed.
Med henblik på at forbedre strategiernes bidrag til at mindske forskellene anbefaler
udvalget, at man først og fremmest forbedrer kommunikationen og konnektiviteten mellem
samarbejdspartnere og opmuntrer til i større grad at inddrage civilsamfundsorganisationer i gennemførelsen og overvågningen af
strategierne.
De politiske beslutningstagere skal derfor styrke de politiske interventioner, fremme et aktivt engagement for så vidt angår
makroregionale strategier og reducere den administrative byrde. Indførelse af funktionsdygtige netværk, sammenkoblinger og en
velfungerende forvaltning af eksisterende databaser er et andet vigtigt aspekt.
EØSU mener, at kommunikationen om makroregionale strategier skal forbedres, så strategierne bliver mere synlige, netværk

fremmes, og deltagelsen øges.
Netværk og klynger for arbejdsmarkedets parter, lokale socioøkonomiske aktører og civilsamfundsorganisationer, både i geografisk
forstand og i relation til sektorerne, bør prioriteres. Deres inddragelse i beslutningstagningen, planlægningen og evalueringen af
politikkerne vil være særdeles nyttig for gennemførelsen af de makroregionale strategier og kan desuden fremme samhørigheden og
den sociale og miljømæssige bæredygtighed.
Endelig foreslår EØSU effektive netværk i relation til uddannelsesaktiviteter. Sådanne netværk kan også bidrage til at forbedre
resultaterne med hensyn til miljømæssig bæredygtighed. (jk)

Tour de France-start – EØSU er vært for arrangement om ren mobilitet
For at markere starten på Tour de France organiserede EØSU den 3. juli en
præsentation af en bog om den italienske cykelmester og helt fra krigstiden Gino
Bartali med forfatteren, journalist Alberto Toscano. Arrangementet omfattede
endvidere en debat om ren mobilitet.
"Gør gode gerninger, men tal ikke om det", plejede Gino Bartali, den italienske
cykelmester, tredobbelt vinder af Giro d'Italia og dobbelt vinder af Tour de
France, at sige. Hans historie fortælles i Alberto Toscanos bog A Bike against Nazi
Barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali, der blev
præsenteret i EØSU den 3. juli.
Gino Bartali var modstander af Mussolinis styre og reddede hundredevis af jøders
liv under holocaust ved at agere kurér og transportere fortrolige dokumenter tusinder af kilometer på sin cykel under
påskud af at køre lange træningsture, som han var kendt for. Han var en diskret helt, der aldrig talte om sine
aktiviteter i krigstiden, end ikke efter at 2. Verdenskrig var slut.
Arrangementet i EØSU omfattede endvidere en debat om ren
mobilitet med deltagelse af bl.a. Luca Jahier , EØSU's
formand,Pierre Jean Coulon, formand for EØSU's TENsektion, og Philippe Close, borgmester i Bruxelles.
Hensigten var ikke alene at sætte fokus på sport og grønne
transportformer, men også på menneskelige værdier. (mp)

Medier bør ophøre med at anskue handicap som et velgørenhedsanliggende
Europæiske medier – har med deres ofte endimensionelle eller medlidende
fremstilling af personer med handicap spækket med myter og misforståelser og
deres stadig utilstrækkelige tilbud af nyheder og underholdning, der lever helt op
til kriteriet om fuld tilgængelighed – fortsat lang vej at gå, før de formidler
handicapområdet på korrekt og inkluderende vis.
Den centrale rolle, som medier spiller for at øge bevidstheden om rettigheder for personer
med handicap og bekæmpe den stigmatisering og de fordomme mod personer med
handicap, som stadig gennemstrømmer det europæiske samfund, var hovedemnet på den
høring om formidling af rettigheder for personer med handicap, der blev afholdt i Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) den 28. juni i Bruxelles.

"Kommunikation om rettigheder for personer med handicap bør ses som en vigtig del af det bredere spørgsmål om, hvordan vi
portrætterer diversiteten i vores samfund som helhed. Dette er epicentret for vores demokratiske værdier. Dette vil blive et af de
vigtigste emner i de kommende år ," sagde EØSU-medlem Ioannis Vardakastanis, da han åbnede arrangementet.
Høringen havde deltagelse af EØSU-medlemmer og repræsentanter fra forskellige ikkestatslige organisationer, der støtter personer

med handicap. Den Europæiske Radiounion (EBU) og instituttet for mediediversitet (MDI), en medievagthund, der fremmer ansvarlig
mediedækning af diversitet, var også repræsenteret. (ll)

Adgang for alle til grundlæggende tjenesteydelser
Bedre gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder med fokus
på fremme af grundlæggende tjenesteydelser var et af hovedemnerne på
plenarforsamlingen i juni, hvor medlemmerne vedtog en initiativudtalelse om
emnet. Udtalelsen var udarbejdet af Raymond Hencks og Krzysztof Balon.
EØSU understreger, at alle skal have adgang til grundlæggende tjenesteydelser, herunder
vand, energi og transport, da de er afgørende for social retfærdighed.
Nogle af disse tjenesteydelser er ikke tilstrækkeligt reguleret og gennemført i
medlemsstaterne, fremhævede Raymond Hencks. "Vi kræver, at alle får adgang til
grundlæggende tjenesteydelser", sagde han, men tilføjede, at dette ikke vil være
tilstrækkeligt. "Der er også brug for at afklare, hvad der menes med grundlæggende
tjenesteydelser, og træffe konkrete foranstaltninger for at komme de eksisterende mangler
til livs og sikre, at disse tjenesteydelser fungerer efter hensigten og opfylder brugernes
behov."
EØSU bifalder derfor, at det 20. princip i den sociale søjle bekræfter retten til adgang til
grundlæggende tjenesteydelser. "Disse tjenesteydelser er helt afgørende for social
retfærdighed og bygger på princippet om ligebehandling af brugerne og forbud mod enhver form for forskelsbehandling eller
udelukkelse samt princippet om universel adgang til økonomisk overkommelige tjenesteydelser af høj kvalitet," gentog Krzysztof
Balon. (mp)

Opfordring til EU's ledere om at gøre EU til verdensmester i bæredygtig udvikling
De nationale økonomiske og sociale råd og Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg sendte et budskab til EU's ledere fra Rom, hvor de mødtes den
13.-14. juni for at diskutere deres rolle i Europas bæredygtige udvikling og den
europæiske søjle for sociale rettigheder.
Debatten fandt sted på det årlige møde for formændene og generalsekretærerne for EØSU
og de europæiske økonomiske og sociale råd fra EU's medlemsstater, som blev arrangeret i
fællesskab af EØSU og Italiens økonomiske og sociale råd (CNEL).
Hovedtalerne ved åbningsseancen, der blev overværet af Italiens præsident, Sergio
Mattarella, omfattede Italiens udenrigsminister, Enzo Moavero Milanesi, og formanden
for CNEL, Tiziano Treu.
EØSU's formand, Luca Jahier, opfordrede det nye Europa-Parlament og den fremtidige Kommission til at udvise et fast og beslutsomt
lederskab, således at EU kan blive verdensmester i bæredygtig udvikling.
De centrale konklusioner af debatten, der efterfølgende blev sendt til de vigtigste EU-institutioner, var som følger:
FN's 2030-dagsorden skal være EU's overordnede prioritet i det kommende årti med henblik på at tackle fem grundlæggende
omstillinger:
økonomisk omstilling
energi- og miljøomstilling
omfattende social omstilling
demokratisk og deltagelsesmæssig omstilling og
geopolitisk omstilling af de internationale relationer.
2030-dagsordenen er en win/win-strategi:
for arbejdsgiverne, eftersom kampen om konkurrenceevnen vil blive ført på globalt plan i sektorer, der er tilknyttet
dagsordenen for bæredygtig udvikling
for arbejdstagerne, da flere af målene for bæredygtig udvikling er forbundet med EU's sociale dimension
for civilsamfundet, som – hvis det inddrages fuldt ud i styringen – kan få en afgørende rolle i overvågningen af
gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling.
Der skal udformes en køreplan for at styrke implementeringen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, hvoraf betydelige
elementer endnu i vid udstrækning mangler at blive taget op.
Processen for det europæiske semester bør også tilpasses til 2030-dagsordenen.
40 % af EU's samlede budget for 2021-2027 bør afsættes til bæredygtig udvikling.
Den tiltrædende Kommission bør have en næstformand med ansvar for at indarbejde målene for bæredygtig udvikling i alle
EU's politikker.
Dette er et håbets og modstandsdygtighedens projekt, som har potentiale til at befæste enheden og solidariteten i EU og
samtidig mobilisere civilsamfundet og navnlig de unge.
De økonomiske og sociale råd kunne agere som råd for borgerinddragelse og udstyres med den opgave at organisere offentlige
høringer om nye bæredygtige udviklingsmodeller.
Som verdens største økonomi bør EU gennem sin handelspolitik spille en central rolle for at fremme dagsordenen for
bæredygtig udvikling på globalt plan.
De fuldstændige konklusioner fra mødet kan fås her. (dm)

EU bør reagere mere omfattende på overtrædelser af retsstatsprincippet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har opfordret EU til at indtage en
mere proaktiv rolle i håndteringen af det stigende antal overtrædelser af
retsstatsprincippet i EU, da der er fare for, at problemet eskalerer til en reel krise
for demokratiet og de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.
I en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i juni, bad EØSU
civilsamfundsorganisationerne om at engagere sig mere effektivt og direkte i udarbejdelsen
og gennemførelsen af foranstaltninger, der skal modvirke, at retsstatsprincippet bliver
undergravet i EU. Mange af disse organisationer skaber opmærksomhed og fungerer som
observatører eller forkæmpere for rettigheder og er derfor ofte de første, der mærker
konsekvenserne af autoritære regimer.
EØSU understregede, at udvalget har en særlig rolle og pligt til at handle, hvis dets egne medlemmers aktiviteter og aktiviteterne i
civilsamfundet som helhed er i fare i EU, og efterlyste bedre beskyttelse af civilsamfundsorganisationerne og andre med vigtige
offentlige overvågningsfunktioner såsom journalister, whisteblowere og menneskerettighedsforkæmpere.
Udtalelsen er EØSU’s bidrag til overvejelserne om en yderligere styrkelse af retsstatsprincippet i EU, som Kommissionen for nylig har
udarbejdet en meddelelse om, hvor den opfordrer alle interessenter til at bidrage til debatten.
EØSU glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at anvende
de tilgængelige midler til at styrke retsstaten i medlemsstaterne,
men bemærker dog også en række mangler, når det kommer til at
forebygge eller afhjælpe massive angreb på grundlæggende
rettigheder og friheder.(ll)

EØSU vil støtte det finske formandskabs klimaindsats
At forpligte EU til en betydelig reduktion af emissionerne med henblik på at opnå
klimaneutralitet i 2050 er hovedformålet for Finlands EU-formandskab, der blev
indledt den 1. juli. EØSU vil støtte formandskabets klimaindsats og videreføre sit
eget arbejde med at tilvejebringe en gunstig EU-ramme for klimainitiativer fra
borgere og lokalsamfund.
De øvrige prioriteter for Finlands formandskab er at styrke fælles værdier og retsstaten,
gøre EU mere konkurrencedygtig og socialt inkluderende, styrke EU's position som global
leder inden for klimatiltag og garantere borgernes sikkerhed.
Finland vil i sin formandsperiode stå over for mange udfordringer, herunder brexitprocessen
og forhandlingerne mellem medlemsstaterne om EU's kommende flerårige finansielle ramme (FFR). EØSU vil med udgangspunkt i sine
politiske anbefalinger om FFR efter 2020 og navnlig de sektorspecifikke forslag vedrørende udgiftsprogrammerne bestræbe sig på at
øve en positiv indflydelse på forhandlingerne, med henblik på at disse kan afsluttes rettidigt.
Finland vil i overensstemmelse med sit slogan "Et bæredygtigt Europa, en bæredygtig fremtid" fremme en miljøvenlig mødekultur ved
at holde mange af sine møder i Helsinki, hvor seks uformelle ministermøder vil finde sted, og ved at servere finsk postevand i karafler
og lokalt fremstillede økologiske fødevarer for deltagerne.
Også EØSU vil afholde flere møder i EU-formandslandet. EØSU's præsidium har allerede holdt møde i Helsinki den 6. juni, og EØSU's
tre grupper har planlagt at holde møder i Finland i de kommende måneder (Arbejdsgivergruppen: 8.-9. oktober, Arbejdstagergruppen:
9. oktober, Diversitet Europa: 16.-17. september). Det er tredje gang, Finland bestrider det roterende formandskab, siden landet
trådte ind i EU i 1995. De forrige gange var i 1999 og 2006. For yderligere oplysninger om EØSU's aktiviteter under det finske
formandskab, se venligst den særlige brochure på: https://bit.ly/2XHm6xb.(ml)

Nyt fra grupperne
Lavere selskabsskatter styrker investeringer, viser ny studie
af EØSU's Arbejdsgivergruppe
Selskabsskatter er den skatteform, der er mest skadelig for økonomisk vækst. Modsat den almindelige antagelse har
der ikke i de seneste 40 år været nogen nedgang i indtægterne fra selskabsskat i forhold til BNP. Lande, som i de
seneste år har reduceret deres faktiske selskabsskattesatser, har oplevet stigende investeringer i de efterfølgende år.
Dette er nogle af konklusionerne i en ny studie, der var bestilt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på
anmodning fra Arbejdsgivergruppen.
Høje selskabsskattesatser kan hæmme virksomhedernes aktiviteter ved at gøre visse investeringsprojekter urentable, hvorved
skattegrundlaget og dermed skatteindtægterne indskrænkes. I gennemsnit fører en stigning i skattesatsen for direkte udenlandske
investeringer (FDI) på 1 procentpoint til, at FDI reduceres med 3,7 %.
Analyser viser endvidere, at selskabsskattesænkninger ikke nødvendigvis fører til et mærkbart minus i de offentlige finanser, men i
realiteten kan være så godt som selvfinansierende. I seks lande førte nedsættelser af selskabsskatten til øgede indtægter. Lavere

selskabsskatter betyder mere vækst – en reduktion af skattesatsen med 10 procentpoint
kan øge den årlige vækst med 1-2 procentpoint.
"Studien skal være et nyttigt og pålideligt redskab i diskussionerne om beskatning. Dette er
særlig vigtigt i EU's nuværende situation, hvor offentlighedens opfattelse af beskatningen af
virksomheder (navnlig store multinationale selskaber) forvrænges og udnyttes af
populister", sagde Krister Andersson, næstformand for Arbejdsgivergruppen. Studien
fremlægger data og konkrete eksempler, der kan imødegå dette narrativ.
Mens skattesatserne er faldet betydeligt over de seneste 40 år, er indtægterne fra
selskabsskat som andel af BNP fortsat på et niveau, der svarer til niveauet i 1980'erne.
Indtægterne fra selskabsskat ligger for det meste på omkring 2-3 % af BNP, mens
indtægterne fra indkomstskat, moms og lønskat tilsammen er på over 30 %.
Studien kan downloades på EØSU's websted via følgende link: https://europa.eu/!NB43bP (lj)

EØSU's Arbejdstagergruppe drøfter beskæftigelse, konvergens og sociale
rettigheder i Rumænien
af Arbejdstagergruppen i EØSU
Arbejdstagergruppen holdt et ekstraordinært møde i Bukarest, Rumænien, den
25. juni med fokus på arbejdstagerrettigheder og social konvergens: et EU med
fælles værdier. Oliver Röpke, formanden for Arbejdstagergruppen, lykønskede
det rumænske formandskab med en række resultater, som er vigtige for at
forbedre den arbejdende befolknings liv, som f.eks. oprettelsen af Den
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og direktiverne om balance mellem
arbejds- og privatliv og gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår.
Diskussionerne koncentrerede sig om centrale udfordringer vedrørende
arbejdskraftmobilitet, beskæftigelse og konvergens for sociale rettigheder i EU. Marius-Constantin Budăi , Rumæniens minister for
beskæftigelse og social retfærdighed, understregede, at der er brug for økonomisk konvergens, og især at lønforskellene mellem de
vestlige og de østlige lande bør nedbringes.
Flere talere henviste til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som – hvis den implementeres behørigt – kan føre til opadgående
konvergens. Lederne af de fem rumænske fagforeningsforbund pegede på Rumæniens beskæftigelsesmæssige og sociale
udfordringer, navnlig udbredt fattigdom, lave lønninger, problemer med kollektive overenskomstforhandlinger og social dialog og en
omfattende udvandring.
Med hensyn til arbejdskraftmobilitet pointerede de, at selv om dette kan bidrage til at fremme økonomisk vækst og tackle manglen på
kvalifikationer i EU, kan tabet af et for stort antal kvalificerede arbejdstagere få negative virkninger for hjemlandene, således som det
har været tilfældet i Rumænien, hvor tre mio. mennesker er emigreret i håbet om at finde bedre levevilkår. (mg)
Flere oplysninger kan fås her

Arno Metzler, formand for Gruppen Diversitet Europa, deltager i UNAF's
(sammenslutningen af familieorganisationer) generalforsamling.
Af gruppen Diversitet Europa under EØSU
Den 22. og 23. juni holdt den franske landssammenslutning af
familieorganisationer (UNAF) generalforsamling i Reims. Arno Metzler var indbudt
til arrangementet af Christiane Basset, der er næstformand for UNAF og medlem
af Gruppe III. Hovedemnet var deltagelsesdemokrati og de formidlende organers
rolle.
Arno Metzler talte på vegne af gruppen Diversitet Europa til de forsamlede om, hvordan
EU lytter til det organiserede civilsamfund. I sin tale om familiepolitik meddelte han, at
gruppen Diversitet Europa holder en konference med titlen New Role Models for
Societies in Europe (nye rollemodeller for samfundet i Europa) den 12. november 2019.

"Jeg undrer mig over, at vi ikke har strategi for familiepolitik på EU-plan. Det må vi rette op på, for familien er et vigtigt element i den
europæiske kulturarv: Familien er limen, der holder civilsamfundet og civilsamfundsorganisationerne sammen", sagde Arno Metzler.
Han tilføjede, at han vil opfordre gruppe III "til at tage initiativ til på EU-plan at samle alle dem, der er med til at gøre det muligt for
familier at leve og opnå beskyttelse i EU".
De 600 deltagere var i høj grad positivt stemt over for idéen om et europæisk familieparlament – efter samme model som Det
europæiske landdistriktsparlament, som Staffan Nilsson er idémand bag. Formanden for UNAF lovede at støtte og udvikle dette
europæiske familieparlament og opfordre andre europæiske netværk for familier til at gøre det samme. (jh)

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer
EØSU præsenterer Finlands kultur under særligt aftenarrangement
EØSU organiserer en finsk aften den 17. juli for at markere indledningen af
Finlands formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. Aftenen vil byde på
musik og dans, der er typisk for Finlands kultur og traditioner.
Danseren Meri Pajunpää vil optræde live med brug af en teknik, der går ud på struktureret
improvisation, akkompagneret af Netta Skogs digitale harmonika. (ck)
Yderligere oplysninger kan fås her:
For tilmelding, klik her.
For aftenens fulde program, klik her
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