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Ledare
Bästa läsare!
I slutet av juni tog vi avsked av Rumäniens EU-ordförandeskap, och som alltid
innebär ett nytt halvår ett nytt ordförandeskap. För tredje gången i landets
historia tar Finland över det roterande ordförandeskapet, denna gång med
mottot ”Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”. Jag är övertygad om att
Finland kommer att arbeta hårt för att göra EU:s globala ledarskap på
området klimatåtgärder till verklighet på fältet.
Som ni vet är hållbarhet en av prioriteringarna för min mandatperiod, och vi har i dag
helt enkelt inte något annat val än att öka hållbarheten. Ju snabbare vi går mot
hållbarhet, desto snabbare kommer det att gynna vårt samhälle.
Jag är fast övertygad om att Agenda 2030 bör bli drivkraften i EU:s beslutsprocess,
referenspunkten för de kommande åren. Att inte vidta några åtgärder medför
dramatiska konsekvenser för alla medborgare i unionen och det har vi helt enkelt inte
råd med.
För att lyckas måste vi fokusera på konkurrenskraften hos vår industri, vi behöver
investera i forskning och innovation, och framför allt behöver vi vara först med att
agera. Men låt oss inte glömma att omställningen till en klimatneutral ekonomi och ett
klimatneutralt samhälle inte kommer att kunna ske utan kostnad.
Därför måste vi se till att ingen lämnas på efterkälken och att alla företag, arbetstagare, regioner, lokalsamhällen och
medborgare förenar sina krafter och står starkare tillsammans i en ny social pakt.
Mot denna bakgrund kan jag försäkra er om att vi kommer att föra ett nära samarbete med det finländska ordförandeskapet och
Finlands dynamiska civilsamhälle för att uppnå konkreta resultat. Det råder ingen brist på utmaningar på det ekonomiska,
sociala och politiska planet, med bland annat populism, brexit och framför allt kampen mot klimatförändringarna.
De unga aktivisterna på gatorna påminner oss varje fredag om att vi inte har råd att slösa bort mer tid. Vi kan fortfarande göra
något åt situationen och EU-samarbetet är som bäst när det ökar människors möjligheter och minskar de sociala skillnaderna.
Det är nu dags att agera. Det är nu dags för ett hållbart Europa. Det är nu dags att påbörja arbetet.
Luca Jahier,
EESK:s ordförande

Kommande evenemang
22 juli 2019, Aten, Grekland
Luca Jahier, anförande vid Greklands ekonomiska och sociala råd
23–24 juli 2019
Offentlig hearing och informationsuppdrag: Utformningen av EU:s agenda för rättigheter för personer
med funktionsnedsättning 2020–2030

I korthet
EESK besöker Spanien för att bedöma nya ekonomiska modellers effekter på EU:s
inre marknad
En EESK-delegation sammanträdde nyligen med fackliga företrädare, icke-statliga
organisationer och lokala myndigheter i Malaga i Spanien som en del av en studie
om nya ekonomiska modeller vars syfte är att bedöma deras långsiktiga effekter
på EU:s ekonomiska modell.

Noria”.

En EESK-delegation bestående av Violeta Jelić (Arbetsgivargruppen), Franca SalisMadinier (Arbetstagargruppen) och Carlos Trias Pinto (gruppen Mångfald Europa)
sammanträdde den 14 juni med olika berörda parter på centret för social innovation ”La

Sammanträdet fungerade som ett institutionaliserat forum där berörda parter kunde dela med sig av sina erfarenheter och
synpunkter och diskutera förhållandet mellan nya ekonomiska modeller och konsumtionsmönster, arbetsmarknaden och hållbarhet.
Detta var det första av sju studiebesök till EU:s medlemsstater som EESK:s observationsgrupp för inre marknaden, som genomför
studien, kommer att göra med syfte att inleda en dialog med nationella berörda parter från relevanta privata och offentliga sektorer.
En rapport kommer att läggas fram i början av 2020 med praktiska rekommendationer till EU-institutionerna , i
synnerhet Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, om hur man ska bevaka effekterna av nya ekonomiska modeller på EU:s
inre marknad i syfte att framtidssäkra den . (jpf)

Före detta ordföranden för EESK:s Arbetstagargrupp, Gabriele Bischoff, invald i
Europaparlamentet
Gabriele Bischoff, som fram tills nyligen var ordförande för Arbetstagargruppen i
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, har valts in i Europaparlamentet
som ledamot av S&D-gruppen. Hon ställde upp som kandidat i valet för partiet
SPD i Berlin, Tyskland.
Gabriele Bischoff, som kom till EESK 2009 i egenskap av ledamot av
förbundsstyrelsen för Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), var ordförande för
Arbetstagargruppen 2015–2019. (dm)

Dilyana Slavova deltog i ett högnivåmöte om EU-stöd till Tunisien
Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s sektion för yttre förbindelser, deltog
den 3 juli i ett internationellt evenemang som anordnades av EESK om ”The social
and solidarity economy in Tunisia: the role and support of the EU” (den sociala
och solidariska ekonomin i Tunisien: EU:s roll och stöd). Deltog gjorde även andra
framstående talare såsom Samir Taïeb, Tunisiens jordbruksminister, och Michael
Köhler, direktör för Grannskap Syd, Europeiska kommissionen.
Dilyana Slavova förklarade i sitt tal att Tunisien alltid har varit en ” viktig partner
för EESK i EuroMed-regionen” och tillade att ” de tunisiska myndigheterna och EU
är eniga vad gäller att engagera det civila samhället i frågor som rör jordbruk,
investeringar, handel och kvinnors egenmakt”.
Vad gäller en av de viktigaste aktuella frågorna, förhandlingarna om det avtal som ska ersätta Cotonouavtalet,
uppgav Dilyana Slavova att både EU:s civila samhälle, som företräds av EESK, och de tunisiska parterna skulle vilja se
” en ambitiös roll” för det civila samhället i förhandlingarna. (dgf)

EESK-nyheter
EESK uppmanar till en socialt rättvis energiomställning och en permanent dialog
med medborgarna
Vid EESK:s plenarsession i juni hölls en debatt med kommissionsledamot Maroš Šefčovič om framtiden för Europas
energiunion. Man fastställde även kommitténs ståndpunkt i fråga om den föreslagna EU-strategin för en långsiktig

minskning av växthusgasutsläppen.
EESK-ledamöterna var eniga om att omställningen till ett koldioxidsnålt Europa
bör vara socialt rättvis och effektiv och att alla aktörer behöver gå samman och
göra sin del. Kommittén betonade även behovet av åtgärder efter 2030. ”Det är
allmänt känt runt om i Europa att det finns ett akut behov av klimatåtgärder”,
sade Maroš Šefčovič, och tillade att klimatet har blivit en av de centrala
valfrågorna i EU: ”I Europa ser vi äntligen klimatförändringarna som en möjlighet
att omorganisera vår ekonomi och fastställa nya mål för den.”
Luca Jahier höll med. Han höll fast vid att målet om klimatneutralitet senast 2050
är av största betydelse för Europas framtid och undrade om det, trots de stora
framsteg som gjorts i kampen mot klimatförändringarna, fortfarande finns tillräckligt ambitiösa strategier och
resurser för bära upp den långsiktiga ambitionen att uppnå nettonollutsläpp senast 2050.
EESK välkomnade den föreslagna EU-strategin för långsiktig minskning av växthusgasutsläppen och dess mål att göra
Europeiska unionen till en klimatneutral ekonomi senast 2050. I ett yttrande som utarbetats av Pierre Jean Coulon och
Stefan Back efterlyser kommittén en permanent dialog med medborgare och en socialt rättvis omställning. Kommittén
anser även att en ny social pakt bör antas.
”En sådan omställning är möjlig och fördelaktig för Europa, men alla måste vara med – vi behöver våra förenade
krafter för att uppnå detta gemensamma mål. Vi kan inte skilja medborgarna från beslutsfattarna”, sade Pierre Jean
Coulon.
Rörlighet är av största betydelse: det är ett av de områden där framsteg behövs allra mest och där de kan
åstadkommas. ”Vi behöver hitta lösningar för att minska EU:s koldioxidavtryck utan att det får en negativ inverkan på
hela dess ekonomi och samhälle”, sade Stefan Back. ”Vi skulle kunna utforma, anta och genomföra ett system för
prissättning av koldioxidutsläpp som tar hänsyn till effekterna för företagen och medborgarna och som fullt ut
accepteras av dem”, avslutade han. (mp)

EESK uppmanar EU:s ledare att stärka eurons internationella roll
I ett nyligen antaget yttrande uppmanade EESK EU:s ledare att förbättra sina
ansträngningar att stärka eurons internationella roll. En stark euro skulle bidra
till EU-medborgarnas och företagens välstånd, upprätthålla gemensamma värden
och främja gemensamma intressen, anser EESK.
Kommittén vidhåller att ytterligare åtgärder för att stärka den ekonomiska
tillväxten och motståndskraften samt anpassningsförmågan hos euroområdets
ekonomier i slutändan skulle leda till en starkare internationell roll för euron.
Rekommendationerna i EESK:s yttrande går längre än kommissionens förslag.
Stärkt social sammanhållning, ekonomisk konvergens, konkurrenskraft och
innovation bör ligga till grund en starkare ekonomi inom euroområdet som stärker den gemensamma valutan .
Skillnaderna mellan och inom medlemsstater måste minskas eftersom dessa begränsar EU:s ekonomiska resultat.
EESK efterlyser även en mer enhetlig hållning i den internationella diplomatin och en mer proaktiv inställning till att
främja gemensamma intressen. Detta skulle kunna leda till fler handelsmöjligheter.
Fullbordandet av den ekonomiska och monetära unionen och
bankunionen är en annan tydlig prioritering för EESK. Här
rekommenderar kommittén att man undersöker hur mer
likvida och säkrare eurotillgångar skulle kunna skapas.
Dessa skulle kunna motverka den nuvarande
fragmenteringen av statsobligationsmarknaden i
euroområdet, som skadar marknadens förtroende för den
gemensamma valutan.
Läs mer om EESK:s rekommendationer för att stärka den
internationella användningen av euron och de många
fördelar som detta skulle medföra för EU:s medborgare och
företag. (jk)

Makroregionala strategier: EESK kräver förbättringar
EESK uppmanar till en förbättring av de makroregionala strategierna och lägger i
ett förberedande yttrande fram en uppsättning politiska förslag på hur deras
fulla potential kan förvserkligas.
Förslagen, som lades fram i juni, bygger på en ingående analys av de befintliga
makroregionala strategierna. Analysen visade att de har fungerat som ett
användbart verktyg för sammanhållningspolitiken och att de har stärkt
integrationen och samarbetet hittills. De har dock inte infriat förväntningarna om
att bidra till att minska de sociala och territoriella skillnaderna och främja den
miljömässiga hållbarheten.
För att förbättra strategiernas effekt när det gäller att minska skillnaderna
rekommenderar kommittén att man ska förbättra framför allt kommunikationen och konnektiviteten mellan
samarbetsparterna och uppmuntra ett ökat deltagande av det civila samhällets organisationer i genomförandet och
övervakningen av strategierna.

De politiska beslutsfattarna måste därför stärka de politiska åtgärderna och öka det aktiva åtagandet när det gäller
makroregionala strategier samt minska byråkratin. Inrättande av fungerande nätverkssamarbete, sammanlänkning
och hantering av befintliga databaser är en annan viktig aspekt.
EESK anser att kommunikationen om makroregionala strategier måste förbättras för att öka synligheten för dessa
strategier och främja nätverksarbete och deltagande.
Nätverks- och klustersamarbete bland arbetsmarknadens parter, lokala socioekonomiska aktörer och
civilsamhällesorganisationer bör prioriteras både geografiskt och sektoriellt. Deras deltagande i beslutsfattandet,
planeringen och utvärderingen av politiken är till mycket stor nytta för genomförandet av makroregionala strategier,
och kan även öka sammanhållningen och den sociala och miljömässiga hållbarheten.
Slutligen föreslår EESK effektiva nätverk för utbildningsaktiviteter. Dessa skulle också kunna bidra till att förbättra
resultaten när det gäller miljömässig hållbarhet. (jk)

Storstilad start för Tour de France – EESK står värd för evenemang om ren
rörlighet
För att uppmärksamma starten av Tour de France stod EESK värd för en
presentation av en bok om den italienske tävlingscyklisten och krigshjälten Gino
Bartali, med bokens författare, journalisten Alberto Toscano, den 3 juli. Vid
evenemanget hölls även en debatt om ren rörlighet.
”Man bör göra gott, men man bör inte tala om det”, som Gino Bartali brukade
säga. Den italienske tävlingscyklisten vann Giro d’Italia tre gånger och Tour de
France två gånger, Hans livsgärning porträtteras i Alberto Toscanos bok A Bike
against Nazi Barbarism, the incredible destiny of the champion Gino Bartali, som
presenterades vid EESK den 3 juli 2019.
Gino Bartali var motståndare till Mussolinis regim och han räddade hundratals
judar till livet i Italien under förintelsen genom att agera kurir och transportera hemliga dokument på sin cykel
tusentals kilometer under de långa träningspass som han var känd för. Han var en försynt hjälte som aldrig talade om
sina insatser under kriget, inte ens när andra världskriget var över.
Vid EESK:s evenemang hölls även en debatt om ren rörlighet
med bland andra Luca Jahier, EESK:s ordförande, Pierre Jean
Coulon, ordförande för EESK:s TEN-sektion och ,
borgmästare för centrala Bryssel. Syftet var att
uppmärksamma inte bara idrotten och gröna transportsätt
utan även mänskliga värden. (mp)

Medierna bör sluta att skildra funktionsnedsättningar ur ett
välgörenhetsperspektiv
Med sina ofta endimensionella eller ”tycka synd om”-skildringar av personer med
funktionsnedsättning, kryddade med myter och missuppfattningar, och sitt
alltjämt otillräckliga utbud av nyheter och underhållningsprogram som uppfyller
kriterierna för full tillgänglighet, har de europeiska medierna fortfarande en lång
väg kvar att gå innan deras rapportering om funktionsnedsättningar är korrekt
och inkluderande.
Media har en central roll när det handlar om att öka medvetenheten om
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och om att bekämpa den
stigmatisering och de fördomar mot personer med funktionsnedsättning som
fortfarande genomsyrar alla delar av det europeiska samhället. Denna fråga stod
på dagordningen vid en hearing om Att kommunicera rättigheter för personer

med funktionsnedsättning som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén den 28 juni i Bryssel.

”Att rapportera om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör betraktas som en viktig del av den bredare
frågan om hur vi skildrar hela mångfalden i vårt samhälle. Detta är de demokratiska värdenas epicentrum. Detta
kommer att bli en av de viktigaste frågorna under de närmaste åren ” menade EESK-ledamoten Ioannis Vardakastanis i
sitt öppningsanförande vid evenemanget.
Hearingen samlade EESK-ledamöter och representanter från olika icke-statliga stödorganisationer för personer med
funktionsnedsättning. Deltog gjorde även Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) och Media Diversity Institute (MDI),
som bevakar medierna och uppmuntrar en ansvarsfull medierapportering kring mångfald. (ll)

Väsentliga tjänster bör göras tillgängliga för alla
Ett bättre genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter med
särskild inriktning på främjandet av väsentliga tjänster stod på dagordningen vid
plenarsessionen i juni, där ledamöterna antog ett yttrande på eget initiativ i
frågan, med Raymond Hencks och Krzysztof Balon som föredragande.
EESK understryker att alla måste ha rätt att ta del av väsentliga tjänster såsom
vatten, energi och transporter, som enligt kommitténs mening är nödvändiga för
social rättvisa.
Vissa av dessa tjänster regleras inte eller genomförs inte i tillräcklig utsträckning
i medlemsstaterna, betonade Raymond Hencks. ”Vi vill att de väsentliga
tjänsterna görs tillgängliga för alla”, sade han, men tillade att detta inte skulle
vara tillräckligt. ”Själva tanken med väsentliga tjänster måste också tydliggöras
och konkreta åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med de nuvarande
bristerna och garantera att dessa tjänster fungerar väl och i enlighet med
användarnas behov.”
EESK välkomnar därför att princip 20 i den sociala pelaren bekräftar rätten till
väsentliga tjänster. ”De är en viktig komponent för den sociala rättvisan och bygger på principen om likabehandling av
användare, med ett förbjud mot alla former av diskriminering eller utestängning av varje tänkbart slag, och på
principen om allmän tillgång till tjänster som är ekonomiskt överkomliga och av god kvalitet” upprepade Krzysztof
Balon. (mp)

EU:s ledare uppmanas att göra Europa världsledande i fråga om hållbar
utveckling
De nationella ekonomiska och sociala råden och Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén (EESK) skickade ett budskap till EU:s ledare från Rom, där de
möttes den 13–14 juni för att diskutera sin roll när det gäller en hållbar utveckling
i Europa och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
Diskussionen var en del av det årliga mötet mellan ordförandena och
generalsekreterarna i EESK och de nationella ekonomiska och sociala råden i EU:s
medlemsstater, som EESK anordnade i samarbete med Italiens ekonomiska och
sociala råd (CNEL).
Bland huvudtalarna vid öppningssessionen, där Italiens president Sergio
Mattarella närvarade, fanns Italiens utrikesminister Enzo Moavero Milanesi och
ordföranden för CNEL, Tiziano Treu.
EESK:s ordförande Luca Jahier uppmanade det nya Europaparlamentet och den framtida kommissionen att utöva ett
starkt och beslutsamt politiskt ledarskap för att göra det möjligt för Europa att bli världsledande i fråga om hållbar
utveckling.
De viktigaste slutsatserna från diskussionen, som översändes till EU:s viktigaste institutioner, var följande:
FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling måste vara EU:s övergripande prioritet för nästa decennium för att ta itu
med fem grundläggande omvandlingar:
en ekonomisk omvandling,
en omvandling på energi- och miljöområdet,
en omfattande social omvandling,
en demokratisk och deltagandebaserad omvandling och
en geopolitisk omvandling vad gäller internationella förbindelser.
Agenda 2030 är en strategi som alla vinner på:
Arbetsgivarna, för att kampen om konkurrenskraften kommer att föras på global nivå inom sektorer med
koppling till agendan för hållbar utveckling.
Arbetstagarna, för att flera av målen för hållbar utveckling är kopplade till EU:s sociala dimension.
Det civila samhället, som om det involveras fullt ut i styrningen, kan komma att bli avgörande för en reell
övervakning av genomförandet av målen för hållbar utveckling.
En färdplan behöver utarbetas för att främja genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter ,
där flera delar fortfarande återstår att ta itu med.
Den europeiska planeringsterminen bör också anpassas till Agenda 2030.
40 % av EU:s sammanlagda budget för 2021–2027 bör gå till hållbar utveckling.
Den tillträdande kommissionen bör ha en vice ordförande med ansvar för att integrera målen för hållbar
utveckling i all EU-politik.
Detta är ett projekt som bygger på hopp och motståndskraft och som har potential att befästa enigheten och
solidariteten inom EU, mobilisera det civila samhället och de unga i synnerhet.
De ekonomiska och sociala råden skulle kunna agera som råd för civilt deltagande med ansvar för att organisera

offentliga samråd om nya modeller för hållbar utveckling.
EU måste, som världens största ekonomi, med hjälp av sin handelspolitik spela en avgörande roll för att främja
agendan för hållbar utveckling på global nivå.
De fullständiga slutsatserna från mötet finns här. (dm)

EU bör bemöta överträdelser av rättsstatsprincipen på ett mer övergripande sätt
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har uppmanat EU att anta en mer
proaktiv strategi för att ta itu med det ökande antalet överträdelser av
rättsstatsprincipen runt om i EU, med tanke på att de skulle kunna trappas upp
till en fullskalig kris i fråga om demokrati och grundläggande rättigheter och
friheter.

ner på.

I ett yttrande som antogs vid EESK:s plenarsession i juni framförde kommittén
åsikten att det civila samhällets organisationer bör involveras på ett mer direkt
och effektivt sätt i utformningen och genomförandet av skyddsåtgärder med
syftet att motverka undergrävandet av rättsstatsprincipen i EU. Många av dessa
organisationer arbetar med att öka medvetenheten och spelar rollen som väktare
eller förkämpar, och därför är det ofta dem som auktoritära regeringar först slår

EESK har en särskild roll att spela och en skyldighet att agera när dess egna ledamöters – och det övergripande
civilsamhällets – verksamhet hotas inom EU, och därför efterlyste kommittén ett bättre skydd för det civila samhällets
organisationer samt för andra viktiga aktörer som fungerar som offentlighetens övervakningsorgan, såsom
journalister, visselblåsare och människorättsförsvarare.
Yttrandet är EESK:s bidrag till den diskussion om hur rättsstatsprincipen kan stärkas ytterligare inom EU som
kommissionen tog initiativ till i ett nyligen antaget meddelande i vilket alla berörda parter uppmanades att bidra till
debatten.
EESK välkomnade kommissionens insatser för att stärka
rättsstatsprincipen i medlemsstaterna med hjälp av alla till
buds stående medel, men konstaterade att de har vissa
brister när det gäller att förebygga eller komma till rätta
med medvetna attacker mot grundläggande rättigheter och
friheter.(II)

EESK redo att stödja det finländska ordförandeskapets klimatåtgärder
Att få EU att åta sig att minska utsläppen avsevärt för att uppnå klimatneutralitet
senast 2050 är det främsta målet för Finlands EU-ordförandeskap, som inleddes
den 1 juli. EESK kommer att stödja ordförandeskapets klimatåtgärder och
fortsätta sitt eget arbete för att skapa en EU-ram som möjliggör klimatinitiativ
ledda av medborgare och lokalsamhällen.
De andra prioriteringarna för det finländska ordförandeskapet är att stärka
gemensamma värderingar och rättsstatsprincipen, göra EU mer
konkurrenskraftigt och socialt inkluderande, stärka EU:s ledande internationella
ställning i klimatarbetet och fullt ut skydda medborgarnas säkerhet.
Under sitt ordförandeskap kommer Finland att behöva ta itu med stora utmaningar, bland annat att övervaka
brexitprocessen och förhandlingarna mellan medlemsstaterna om EU:s nästa fleråriga budgetram. På grundval av sina
politiska rekommendationer om den fleråriga budgetramen efter 2020, och i synnerhet de sektorsspecifika
lagstiftningsförslagen om utgiftsprogrammen, kommer EESK att försöka utöva ett positivt inflytande på
förhandlingarna så att de kan avslutas i tid.
I linje med sitt motto Ett hållbart Europa – en hållbar framtid kommer Finland att fokusera på att främja en miljövänlig
möteskultur genom att hålla många av sina möten i Helsingfors, där sex informella ministermöten kommer att äga
rum, och genom att servera deltagarna finländskt kranvatten i karaff samt lokalproducerad ekologisk mat.
EESK kommer också att hålla flera möten i ordförandelandet. EESK:s presidium sammanträdde i Helsingfors redan den
6 juni, och dess tre grupper har planerat att hålla möten i Finland under de kommande månaderna
(Arbetsgivargruppen den 8–9 oktober, Arbetstagargruppen den 9 oktober, Mångfald Europa den 16–17 september). Det
här är tredje gången Finland innehar det roterande ordförandeskapet sedan landet gick med i EU 1995. De tidigare
omgångarna var 1999 och 2006. För mer information om EESK:s aktiviteter under det finländska ordförandeskapet, se
den särskilda broschyren på https://www.eesc.europa.eu/sv/node/71981.(ml)

Nyheter från grupperna
Sänkta bolagsskatter leder till ökade investeringar visar en färsk studie
från EESK:s arbetsgivargrupp
Bolagsskatter är den skattetyp som påverkar den ekonomiska tillväxten mest
negativt. Tvärtemot allmänhetens uppfattning har det inte skett någon minskning
av bolagsskatteintäkterna i förhållande till BNP de senaste 40 åren. Länder som
under de senaste åren har minskat sina effektiva bolagsskattesatser har sett
ökade investeringar under de följande åren. Detta är några av slutsatserna i en
färsk studie som utarbetats på uppdrag av Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén på begäran av Arbetsgivargruppen.
En hög bolagsskattesats kan hämma affärsverksamheten genom att göra vissa
investeringsprojekt olönsamma, med konsekvensen att skattebasen minskar och
således även skatteuppbörden. I genomsnitt leder en ökning med en
procentenhet av skattesatsen på utländska direktinvesteringar till en minskning
av utländska direktinvesteringar med 3,7 %.
Analysen visar också att sänkta bolagsskatter inte nödvändigtvis leder till
betydande underskott i de offentliga finanserna, utan att de faktiskt i stort sett
finansierar sig själva. I sex undersökta länder ledde sänkta bolagsskattesatser till
ökade skatteintäkter. Lägre bolagsskatter innebär ökad tillväxt – en sänkning av
skattesatsen med 10 procentenheter kan öka den årliga tillväxten med 1–2
procentenheter.
”Studien syftar till att fungera som ett användbart och tillförlitligt verktyg i
diskussionen om beskattning. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av den
situation som vi har i dag i Europeiska unionen, där allmänhetens uppfattning om
beskattningen av företag (särskilt stora multinationella företag) snedvrids och utnyttjas av populister”, förklarade
Krister Andersson, vice ordförande i Arbetsgivargruppen. Studien innehåller data och konkreta exempel som
motbevisar detta budskap.
Skattesatserna har sjunkit betydligt de senaste fyrtio åren, men intäkterna från bolagsskatter som andel av BNP
ligger kvar på ungefär samma nivå som på 1980-talet. Bolagsskatteintäkterna är oftast i storleksordningen 2–3 % av
BNP medan skatteintäkterna från löner, moms och arbetsgivaravgifter tillsammans står för mer än 30 %.
Studien kan laddas ned från EESK:s webbplats på följande länk: https://europa.eu/!NB43bP (lj)

Debatt i EESK:s arbetstagargrupp om sysselsättning, konvergens och sociala
rättigheter i Rumänien
av EESK:s arbetstagargrupp
Arbetstagargruppen höll ett extra sammanträde i Bukarest, Rumänien den 25
juni, där man diskuterade arbetstagarrättigheter och social konvergens: ett
Europa med gemensamma värderingar. Oliver Röpke, ordförande för
Arbetstagargruppen, gratulerade det rumänska ordförandeskapet till flera
resultat som är avgörande för att förbättra arbetstagarnas liv, såsom inrättandet
av Europeiska arbetsmyndigheten och direktiven om balans mellan arbete och
privatliv samt öppna och förutsägbara arbetsvillkor.
Diskussionerna var inriktade på de viktigaste utmaningarna i samband med
arbetskraftens rörlighet, sysselsättning och konvergens i fråga om sociala rättigheter i Europeiska unionen. MariusConstantin Budăi, Rumäniens minister för sysselsättning och social rättvisa, underströk att ekonomisk konvergens
behövdes och framför allt att löneklyftan mellan länder i västra och östra Europa måste överbryggas.
Flera talare hänvisade till den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som, om den genomförs korrekt, skulle kunna
leda till uppåtgående konvergens. Ledande företrädare för fem rumänska fackförbund framhöll de
sysselsättningsrelaterade och sociala utmaningarna i Rumänien, närmare bestämt de höga fattigdomsnivåerna, de
låga lönerna, problem i samband med kollektivförhandlingar och den sociala dialogen samt den omfattande
emigrationen.
Angående arbetskraftens rörlighet påpekade de att även om detta kan bidra till ekonomisk tillväxt och till att ta itu
med kompetensbristerna i EU kan förlusten av alltför många kvalificerade arbetstagare ha en negativ effekt i
hemländerna, såsom i Rumänien där tre miljoner människor har emigrerat i jakten på bättre levnadsvillkor. (mg)
Mer information finns här.

Arno Metzler, ordförande för gruppen Mångfald Europa, deltar i UNAF:s stämma
av EESK-gruppen Mångfald Europa
Den 22–23 juni höll Frankrikes nationella förbund för familjeorganisationer (UNAF) sin stämma i staden Reims. Arno
Metzler inbjöds att delta i evenemanget av Christiane Basset, vice ordförande i UNAF och medlem i grupp III. Det
huvudtema som diskuterades var deltagandedemokrati och de förmedlande organens roll.

Under stämman talade Arno Metzler, på gruppen Mångfald Europas vägnar, om hur Europa lyssnar på det organiserade
civila samhället. I sitt tal om familjepolitik meddelade han att gruppen Mångfald
Europa kommer att hålla en konferens om New Role Models for Societies in
Europe (nya förebilder för samhällen i Europa) den 12 november 2019.

”Jag undrar varför vi inte har en strategi för familjepolitik på EU-nivå. Det finns
ett behov av att överbrygga den klyftan, eftersom familjen är en viktig del av det
europeiska kulturarvet: den är det kitt som håller samman det civila samhället
och dess organisationer”, sade Arno Metzler. Han tillade att han skulle vilja
uppmana grupp III ”att på europeisk nivå ta initiativ till att sammanföra alla dem
som bidrar till att göra det möjligt för familjer att leva i Europa och skyddas.”
De 600 deltagarna välkomnade varmt idéen om en europeisk familjeriksdag – med den europeiska
landsbygdsriksdagen (ERP), som inrättades av Staffan Nilsson, som förebild. UNAF:s ordförande lovade att stödja och
utveckla denna europeiska familjeriksdag och att uppmana andra europeiska familjenätverk att göra detsamma. (jh)

Snart på EESK / kulturella evenemang
EESK visar upp Finlands kultur under en särskild kväll
EESK anordnar en finländsk afton den 17 juli för att markera starten på Finlands
ordförandeskap för Europeiska unionens råd. På programmet står musik och
danser som är typiska för Finlands kultur och traditioner.
Dansaren Meri Pajunpää kommer att uppträda med sin strukturerade
improvisationsdans till tonerna av Netta Skogs digitala dragspel. (ck)
För mer information, se:
För att anmäla dig, klicka här.
För att se hela kvällens program, klicka här
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