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De första stegen på vägen mot en europeisk pelare för sociala rättigheter
I mars la Kommissionen fram ett första utkast till ett en sådan pelare med principer för väl
fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem. Idén om en europeisk pelare för sociala
rättigheter presenterades av Juncker i hans tal i september 2015. Där tryckte han på att EU behöver
intensifiera arbetet för en rättvis och verkligt europeisk arbetsmarknad som tar hänsyn till
förändringarna såväl i samhället och i arbetslivet.

Förslaget till en europeisk pelare för sociala rättigheter ska komplettera det som redan uppnåtts
gemensamt inom EU för att komma till rätta med de problem som uppstod eller förstärktes av
finanskrisen, såsom fattigdom, hög arbetslöshet, social utestängning, och ojämlikhet. Därtill har
Europa att hantera andra stora förändringar som globalisering, digitalisering och flyktingsituationen.
Kommissionen föreslår att inledningsvis arbetet sker inom euroområdet men att andra EU-länder
kan delta om de vill. 

I det första utkastet har 20 områden identifierat utifrån mål och principer i fördraget och
internationella konventioner. De områdena har delats in i tre grupper: 
- sysselsättning, utbildning, kompetens och livslångt lärande
- sociala rättigheter i arbetslivet, t ex anställning, hälsa och säkerhet, representation, minimilön
- sociala rättigheter i samhället utanför arbetsplatser, såsom hälso- och sjukvård, sjukförsäkring,
arbetslöshetsersättning, pension, barn- och äldreomsorg.

Ett offentligt samråd har inletts som kommer pågå fram till slutet av 2016 och avslutas med en
konferens i december. Avsikten är att granska EU:s nuvarande sociala regelverk och diskutera nya
arbetsmönster och samhällsutveckling. Utifrån synpunkter från andra EU-institutioner, myndigheter
och parlament i EU-länderna, arbetsmarknadens parter och andra aktörer, civilsamhället m fl. avser
kommissionen att presentera ett samlat förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter i
början av 2017.

Slutligen hur berör detta oss, Sverige är inget euroland. På kort sikt är det en process inom
euroområdet men där finns dock starka länkar till frågan på vilken nivå beslut och åtgärder tas och
inte minst till hur EU- instrument och resurser för ett sammanhållet och inkluderande EU används.
Principerna i en pelare för social rättigheter kommer att bli vägledande och på sikt av stor relevans
även för länder utanför eurokretsen.

Zofia Tucinska
Mid Sweden European Office

Läs mer...

Bryssel idag – åter till det ”normala”
Läget i Bryssel efter de förskräckliga
attentaten 22 april är att det mesta har
återgått till det normala. Normalt i det att det
är full verksamhet i skolor, på arbetsplatser
och inom EU-arbetet. Intensivt arbete pågår
för att återställa kommunikationerna till
Bryssel. Bilden av Bryssel idag kan
kompletteras med bilder som denna. En stad
med blommande träd och grönska full med
människor med stark vilja att inte låta sig
hindras av de som vill förstöra och sprida
rädsla. Vi jobbar på och välkomnar er från
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regionen i att delta i arbetet på plats. 

Läs mer...

Bortom BNP: Kommissionen
publicerar nytt index för social
utveckling
DG Regio publicerade i mitten av mars ett nytt
utkast till index för sociala och miljömässiga
framsteg i 272 NUTS-2 regioner inom unionen.
Indexet är en del av Kommissionens roadmap
Beyond GDP och syftar till att ge ett bredare
underlag än enbart ekonomiska mått inför
utvärderingen av nuvarande programperiod
2014-2020 och nästkommande period 2021-
2027. 

Utkastet kommer under våren och sommaren
att bearbetas av intressenter och berörda
institutioner och planeras sedan att presenteras
i en reviderad version inför Open Days i slutet
av oktober 2016. 

Läs mer...

Regeringens prioriteringar för EU
under 2016 
Halverat antal prio-områden, migrationspolitiken
överst på agendan och ett genomgående stort
fokus på jobb- & tillväxtfrågor samt klimat- &
energiutmaningen - det är några av nyheterna i
regeringens nyligen publicerade prioriteringar
för sitt arbete gentemot den Europeiska
Unionen under 2016. 

Läs mer...

Aktuella samråd & seminarier
Pelare för Sociala Rättigheter
Mellan den 8 mars och 31 december håller
Kommissionen ett öppet samråd om sociala
rättigheter inom euroområdet. 

Inom Bioekonomi
Mellan den 10 februari och 10 maj håller
Kommissionen ett öppet samråd hållbara
strategier för bioenergi efter 2020. 

SKL om aktuellt inom EU (webbsänt)
Den 15 april anordnar SKL ett webbsänt
seminarium på temat "på gång inom EU". 

TEN-T Days 2016 i Rotterdam
Nu öppnar registreringen för TEN-T days 2016,
som i år hålls på plats i Rotterdam mellan 20-22
juni. Året konferens kommer bland annat att
fokusera på utvecklingen av de transeuropeiska
transportkorridorerna, införandet av ERTMS och
arbetet med Motorways of the Sea. 

Läs mer...
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Läs mer...

Lycka till Martin!
I början av mars höll vi på kontoret en
avtackning för Martin Karlsson tillsammans med
våra vänner från Mid Norways brysselkontor. Vi
vill gemensamt tacka honom för en strålande
insats på Mid Sweden European Office och
önska honom all lycka i sitt nya uppdrag för EU-
Kommissionen i Bishkek, Kirgizistan.

Läs mer..

Migration - ny Dublinförordning 
Den 6 april annonserade Kommissionen de
första reformidéerna för den nuvarande
Dublinförordningen. Kommissionen överväger
två olika scenarier för det framtida
migrationssystemet. Det första innebär en
fortsättning på den nuvarande förordningen,
med mer stöd till länderna vid unionens yttre
gränser vid kriser. Det andra scenariot innebär
ett upphävande av nuvarande förordning och
introducering av obligatoriska och automatiska
omfördelningssystem inom unionen. 

Läs mer...
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