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Inre marknad och konkurrens
EU-kommissionens investeringsplan
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@stockholmregion.org
Kommissionen presenterade den 13 januari en ny investeringsplan, ”Junckerplanen” kallad, som har
godkänts av rådet och nu ska behandlas av Europaparlamentet. Syftet med investeringsplanen är att
öka investeringarna för att skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa. Den viktigaste delen av
investeringsplanen är den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Investeringarna
beräknas uppgå till totalt 315 miljarder euro under de tre kommande åren. EFSI ska finansiera
högriskprojekt gällande infrastruktur, forskning och innovation, förnyelsebar energi samt
energieffektiviseringar. Europakontoret rapporterar löpande om särskilda händelser av särskild vikt
för Stockholmsregionen.
Den 28 maj kunde rådet, Europaparlamentet och kommissionen enas om hur Europeiska fonden för
strategiska finansieringar (EFSI) ska finansieras. Men först ska det gemensamt framförhandlade
förslaget godkännas av medlemsländernas finansministrar (ECOFIN) den 19 juni och av
Europaparlamentets plenum den 24 juni. Om det gemensamma förslaget går igenom kommer det
vara möjligt att söka finansiering för projekt från och med september i år.
Som tidigare rapporterat motsatte sig Europaparlamentet att medel skulle tas ur EU:s ramprogram
för forskning och innovation Horisont 2020 och infrastrukturfonden Connecting Europe Facility (CEF)
för att finansiera den bärande fonden av planen, Europiska fonden för strategiska investeringar
(EFSI). Kommissionen presenterade då, sent omsider, ett kompromissförslag under förhandlingarna
där ytterligare 1 miljard euro tas ur EU:s budgetmarginaler istället från Horisont 2020 och CEF. De
förhandlande europaparlamentarikerna ville ta två miljarder euro ur budgetmarginalerna, men
kunde acceptera det lagda förslaget som en godtagbar kompromiss.
Kommissionen och den Europeiska investeringsbanken har nu startat rekryteringsprocessen till den
styrningsgrupp som ska avgöra vilka projekt som ska få finansiering av EFSI.
Hållpunkter:




Slutet av juni 2015: Europaparlamentet och rådet röstar om det framförhandlade förslaget.
September 2015: Investeringsplanen förväntas vara operationell.
Sommaren 2016: Kommissionen och rådet genomför en översyn av investeringsplanen.
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EU:s digitala inre marknad
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@stockholmregion.org
EU:s ambition för den digitala inre marknaden är omfattande och det är en av den nya EUkommissionens viktigaste prioriteringar. Frågan är omfattande och rör ett flertal områden. En fråga
av särskilt intresse är kommissionens förslag om en ny dataskyddsförordning som ska ersätta
direktivet från 1995. Beroende på hur förordningen utformas kan den få konsekvenser för exempelvis
bedrivandet av hälso- och sjukvård samt klinisk forskning i regionen, detta genom möjliga
inskränkningar i hanteringen av personuppgifter. Förordningen har därför ansetts prioriterad att
bevaka och påverka av SEF:s medlemmar.
Den 6 maj presenterades strategin för den digitala inre marknaden1. Strategin omfattar 16 initiativ
med nya lagförslag, översyner samt andra icke-lagstiftande åtgärder. Varje initiativ ska presenteras
separat senare under 2015 och 2016. Strategin fokuserar på tre övergripande områden: förbättra
företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder
för gränsöverskridande verksamhet, skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och
innovativa tjänster, samt maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis
investeringar i IT-infrastruktur, digitala kunskaper och offentliga e-tjänster.
Kommissionen har mottagit kritik för att strategin inte fokuserar tillräckligt på regional och lokal nivå,
men det finns flera förslag som trots allt har bäring för kommuner och landsting. Främst handlar det
om punkt 4.2 om interoperabilitet och standardisering samt punkt 4.3 om ett inkluderande esamhälle med fokus på e-förvaltning (4.3.2).
Inom ämnet interoperabilitet lade kommissionen 2010 fram förslaget "European Interoperability
Framework" och sen dess har även medlemstaterna instämt med kommissionen i behovet av att
uppnå driftskompabilitet mellan olika system. Denna ram ska nu uppdateras och utvecklas.
Kommissionen vill att utvecklingen av e-förvaltningssystem ska ske i samråd för att försäkra effektiv
kommunikation mellan olika system. Kommissionen menar att standardisering spelar en avgörande
roll i en framgångsrik utveckling av t.ex. e-hälsa och e-transport och kommer därför arbeta för att
öka ICT-standardiseringarna.
Inom e-förvaltning finns sedan tidigare EU:s e-förvaltningsstrategi för 2010-2015, som var ett verktyg
för att koordinera samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen i syfte att digitalisera den
offentliga förvaltningen. Kommissionen vill utveckla och fördjupa detta arbete i den nya strategin
som ska gälla för 2016-2020. Detta ska göras genom sammankoppling av företagsregister,
utvecklingen av en s.k. ”Once Only Principle” samt en ”Single Digital Gateway”. Syftet med ”Once
Only Principle” är minskad byråkrati genom att medborgare och företag endast ska behöva förse den
offentliga förvaltningen med information en gång och inte behöva skicka in samma information och
fylla i samma formulär flera gånger. Med ”Single Digital Gateway” vill kommissionen skapa
plattformar i varje medlemstat där medborgare och företag kan få tillgång till all nödvändig
information för att starta och driva företag i andra medlemsländer och/eller över landsgränser.
1

Meddelande om strategin för den digitala inre marknaden: http://ec.europa.eu/priorities/digital-singlemarket/docs/dsm-communication_en.pdf
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Kommissionen vill även verka för en fullskalig e-upphandling i EU, då detta utgör en grund för esamhället och man menar att det kommer gynna små- samt nystartade företag.
Europakontoret avser återkomma när mer information finns tillgänglig och inför samrådsprocessen
av dessa initiativ.
Dataskyddsförordningen2
Efter en lång process i rådet där dataskyddsförordningen behandlats talar nu mycket för att 15-16
juni blir det datum då rådet kommer överens om sin slutliga position inför de trepartssamtal
(triloger) med Europaparlamentet och kommissionen som förväntas starta i juli i år.
Enligt rättsrådet på Sveriges EU-representation David Harrby är det stort politiskt tryck på att rådet
nu kommer överens och från svensk sida är man generellt rätt nöjd med utfallet av förhandlingarna
så länge de olika partiella överenskommelserna inte ändras. Vad gäller pseudonymisering blir inga
krav inskrivna, till skillnad från Europaparlamentets betänkande.
Målet med trilogerna är nu att komma överens innan årsskiftet, men troligtvis kommer man att dra
över tiden.
Hållpunkter:
 Juni 2015: Preliminär tidpunkt för när rådet ska enas om en allmän inriktning angående
dataskyddsförordningen, d.v.s. en gemensam ståndpunkt inför trilogförhandlingarna
med Europaparlamentet och kommissionen.
 Hösten 2015: Trilogförhandlingar mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet
om dataskyddsförordningen.
 Årsskiftet: Målet är att dataskyddsförordningen ska vara slutförhandlad, men de flesta
tror det kommer ta längre tid.

Miljö, energi och klimat
Översyn av direktivet om omgivningsbuller
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
Direktivet om omgivningsbuller befinner sig f.n. i en s.k. REFIT-fas och utvärderas under 2015. En
översyn gjordes under 2012 där Europaföreningen deltog med ett yttrande.
Som en del i REFIT-processen lanserade kommissionen en studie i april för att grundligt utvärdera
bullerdirektivet. Europakontoret kontaktades då av kommissionen med konsekvensen att Stockholms
stad och Stockholms läns landsting nu har besvarat studien.
Som Europakontoret tidigare rapporterat vill kommissionen även arrangera en workshop med
intresserade aktörer i Bryssel under 2015. Europakontoret har nu fått en inbjudan till denna
2

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-i-digital-singlemarket/action-12-review-eu-data-protection-rules
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workshop, en inbjudan som har vidarebefordrats till medlemmarna. Workshopen kommer att äga
rum den 22 eller 23 september.
Hållpunkter:
 2015: Workshop i Bryssel med eventuellt deltagande från Stockholmsregionen.
 2016: Utvärderingen förväntas bli klar.

Paketet om cirkulär ekonomi
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
Den 2 juli 2014 antog EU-kommissionen ett paket innehållande olika förslag för att skapa en mer
cirkulär ekonomi i EU. I paketet ingår lagförslag i syfte att skärpa avfallsmålen i befintliga direktiv,
ett meddelande om cirkulär ekonomi (även kallad kretsloppsekonomi), samt kompletterande
kommunikationer om initiativ för grön sysselsättning, en grön handlingsplan för små och medelstora
företag, och möjligheter till resurseffektivitet i byggnadssektorn. Förslagen har nu officiellt dragits
tillbaka och EU-kommissionen aviserar istället att man kommer att lägga fram ett nytt, mer ambitiöst
förslag i slutet av året, ett förslag som bl.a. kommer att innehålla lagstiftningsförslag på
avfallsområdet.
Som tidigare rapporterats meddelade kommissionen i december 2014 tillbakadragandet av sitt
lagförslag som skulle revidera ett flertal direktiv som rör avfallshanteringen. Skälet till
tillbakadragandet var att de föreslagna revideringarna innehöll orealistiska målsättningar vad gäller
avfallsmål, då skillnaden mellan olika medlemsstaters förutsättningar för att uppnå målen helt enkelt
var för stora. Samtidigt som förslaget drogs tillbaka förklarade kommissionen att man skulle ersätta
detta med ett nytt, mer ambitiöst, initiativ för att främja den cirkulär ekonomi i slutet av 2015.
Den 28 maj öppnade kommissionen ett samråd3 för att samla in synpunkter för att ta fram det nya
förslaget. Det nya förslaget kommer att bestå av ett reviderat lagförslag om avfall, som enligt
tjänstemän på kommissionen, kommer att ta hänsyn till förutsättningarna i de olika
medlemsstaterna i större utsträckning än tidigare, och ett meddelande med en handlingsplan för den
cirkulära ekonomin för resten av denna kommissions mandatperiod. Handlingsplanen kommer att
omfatta hela värdekedjan, och fokusera på konkreta åtgärder med tydligt EU-mervärde, som syftar
till att främja en cirkulär ekonomi. Här ingår åtgärder för intelligent produktutformning,
återanvändning och reparation av produkter, hållbar konsumtion, smart användning av råvaror,
starkare marknader för sekundära råvaror och sektorsspecifika åtgärder.
Då ett samråd pågick under 2013 om avfallsmålen, samt då det redan gjorts konsekvensbedömningar
i frågan som kommissionen kan basera sitt nya förslag på, kommer det nyöppnade samrådet enbart
att fokusera på andra aspekter som rör övergången till en cirkulär ekonomi. Man utökar därmed
undersökningens räckvidd till andra delar av ekonomin (t.ex. produktions- och konsumtionsfaserna)
och till den generella förutsättningsramen (t.ex. innovation och investeringar).

3

http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
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En konferens kommer att arrangeras den 25 juni i Bryssel där man även kommer att informera
ytterligare om cirkulär ekonomi-paketets framtid. Europakontoret återkommer i nästa
månadsrapport med mer information.
Hållpunkter:
 Maj: En färdplan för hur det fortsatta arbetet kommer att se ut publiceras av kommissionen.
 25 juni: Stakeholder-konferens i Bryssel
 Vår/sommar: Konsultationsperiod inför publicerandet av det nya cirkulär ekonomi-paketet.
 Slutet av 2015: Nytt cirkulär ekonomi-paket ska presenteras.

Paketet för renare luft i Europa
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
EU-kommissionen presenterade den 18 december 2013 ett paket med förslag till åtgärder för renare
luft i Europa. Stockholmsregionens Europakontor var under arbetet med att ta fram förslag till ny
lagstiftning i tät kontakt med kommissionen för att lyfta fram Europaföreningens åsikter om ny
lagstiftning samt för att informera om de åtgärder med att förbättra luften som pågår i regionen.
Kommissionens förslag ligger i linje med regionens åsikter. Europakontoret följer nu förhandlingarna
som nu inleds med rådet och Europaparlamentet gällande de två direktiv som ingår i luftpaketet och
som är intressanta att följa: Det s.k. takdirektivet som rör nationella utsläppstak (NEC-direktivet)
samt MCP-direktivet som rör minskning av utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar.
Takdirektivet (”NEC-direktivet”)
EU-kommissionens förslag till nytt takdirektiv (”National Emission Ceilings Directive”, ”NECdirektivet” kallat) behandlas just nu i Europaparlamentet. Ansvarig rapportör i Europaparlamentet är
Julie Girling (Storbritannien, ECR-gruppen) och ansvarigt utskott är ENVI.
Som Europakontoret skrev i marsrapporten presenterade Girling sitt förslag till betänkande4 i mars
och i maj kom övriga ledamöter i ENVI med ändringsförslag.
Bland ändringsförslagen kan man bl.a. notera formuleringar som rör sjöfartens och svaveldirektivets
roll i att uppnå god luftkvalitet. Flertalet ledamöter yrkar också på att jordbrukssektorns behov och
särskilda förutsättningar ska beaktas på ett bättre sätt. Det finns även ändringsförslag som rör
specifika väderförutsättningar och de begränsade möjligheter som då kan finnas att nå upp till
godkända värden (Här föreslås då att den berörda medlemsstaten kan uppfylla åtagandena genom
att ta fram ett genomsnitt för sina nationella årliga utsläpp för året i fråga och ett eller två
föregående år - under förutsättning att detta genomsnitt inte överstiger åtagandet).
Röstning i ENVI kommer nu att ske innan sommaren och trilogsamtal med rådet och kommissionen
inleds troligtvis till hösten.
Ett beslut i Europaparlamentets plenum förväntas äga rum den 8 september.
4

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE551.932+01+DOC+PDF+V0//SV&language=SV
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Direktivförslaget om minskning av utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar (”MCPdirektivet”)5
Rådet
antog
en
allmän
riktlinje
i
december
förra
året
angående direktivförslaget om minskning av utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar, ett
förslag som också är en del av luftvårdspaketet.6 Förslaget har under våren behandlats i
Europaparlamentet, parallellt med NEC-direktivet.
ENVI:s rapportör Andrzej Grzyb (EPP) presenterade den 6 februari sitt yttrande.7 ENVI tog ställning till
detta yttrande den 6 maj och röstade då för Grzybs förslag med en stor majoritet8.
ENVI vill i sitt yttrande att medlemsländerna nu ska bli tvungna att införa utsläppstak för svaveldioxid
och kväveoxid för alla medelstora förbränningsanläggningar. Man röstade även för att anpassa
systemet till anläggningarnas s.k. termiska in-effekt för att på så sätt minska den administrativa
bördan för småföretag.
Gryzb kommer nu att föra Europaparlamentets talan i de förhandlingar med rådet som inleddes den
21 maj.
Hållpunkter:





Senvår/sommar 2015: Europaparlamentets ENVI-utskott röstar om NEC-direktivet
Senvår/sommar 2015: Europaparlamentet och rådet förhandlar om MCP-direktivet
Sommaren/hösten 2015: Trilogförhandlingar om NEC-direktivet inleds.

Energiunionen
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
Den 25 februari presenterade EU-kommissionen ett av sina allra viktigaste förslag på ett område man
förklarat är högprioriterat. Det handlar om en konkret strategi för genomförandet av Energiunionen,
en union som enligt kommissionen ska utgöra ett verktyg för att reformera det sätt på vilket EU
producerar, konsumerar och transporterar energi. Genomförandet av Energiunionen ska leda till att
alla inom EU får tillgång till säker, hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt överkomlig energi.
Många delar av Energiunionen är intressanta, inte minst de EU-initiativ som rör
energieffektiviseringsåtgärder. Kommissionen har aviserat översyner av befintliga direktiv på
området och man har även särskilt pekat ut bostäder som ett område där enormt mycket kan göras
vad gäller energieffektivisering.

5

Förslaget heter på engelska “Proposal for a directive on the limitation of emissions of certain pollutants into
the air from medium combustion plants” och kallas därför ”MCP-direktivet”.
6
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/146360.pdf
7
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE546.891+01+DOC+PDF+V0//EN
8
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIMPRESS%2b20150506IPR51206%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=SV
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EU-kommissionär med ansvar för energiunionen, Maroš Šefčovič, genomför just nu en turné9 runtom
i Europa. Syftet med turnén är att studera intressanta energiprojekt, ”best practices”, som sedan kan
spridas mellan medlemsstaterna. Den 29-30 juni besöker Šefčovič Sverige och Europakontoret
undersöker just nu möjligheterna för att han ska kunna besöka intressanta projekt i
Stockholmsregionen dessa datum.
Hållpunkter:
 29-30 juni Maroš Šefčovič besöker Sverige
 Senare under 2015: Behandling av förslaget om Energiunionen i rådet resp. i
Europaparlamentet.
 13 oktober: Nylansering av borgmästaravtalet/Covenant of Mayors.
 December: Klimattoppmöte i Paris.

Övriga frågor
EU:s urbana agenda
Kontaktperson på Europakontoret: gustaf.lundgren@stockholmregion.org
EU-kommissionen har inlett diskussioner om att ta fram en EU-strategi för städer eller urban agenda
som den även kallas. Bakgrunden är att trots att städers och storstadsregioners betydelse för den
ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen sedan länge är välkänd, har det politiska gensvaret
varit långsamt och splittrat med många, dåligt samordnade, sektoriella initiativ. I juli 2014 antog EUkommissionen ett meddelande och öppnade samtidigt ett samråd. Baserat på föreningens tidigare
antagna yttranden har Europakontoret svarat på EU-kommissionens samråd.10 Samrådet avslutades
den 26 september 2014 och EU-kommissionen har nu publicerat svaren.

Resultatet av höstens samråd publicerat
Vid ”Cities Forum” i Bryssel den 2 juni presenterades resultaten ifrån höstens samråd. Detta
dokument visar bl.a. att det råder enighet om att EU på olika sätt kan bistå europeiska städer i
arbetet med gemensamma utmaningar och på så sätt också bidra till ett förverkligande av
kommissionens prioriteringar. De som svarat anser vidare att den urbana agendan på olika sätt ska
bekräfta den viktiga del som städerna i Europa utgör vid implementering av politiska målsättningar.
Den urbana agendan ska även bistå städerna i arbetet med olika aktuella samhällsutmaningar t.ex.
sociala frågor, arbetslöshet osv.
En majoritet av de som svarat vill inte se någon ny lagstiftning men anser att den befintliga
lagstiftningen kan förbättras och på ett bättre sätt anpassas till den faktiska situationen i Europas
städer. EU ska enligt respondenterna inte få ytterligare inflytande i urbana frågor, men man menar

9

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm#tour
Europakontorets svar finns att läsa här:
http://www.stockholmregion.org/download/18.3f2e0608148b605b641ba701/1411999680736/Stockholmsregi
onens+yttrande+ang%C3%A5ende+de+urbana+aspekterna+i+EUs+politik.pdf
10
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att dialogen mellan EU och Europas städer kan förbättras i syfte att försäkra att beslut inom EU har
en positiv inverkan vad gäller urban utveckling.
Allt detta stämmer väl överens med den uppfattning som Stockholmsregionens Europaförening
uttryckte i det yttrande som skickades in till kommissionen i höstas.
Mot denna bakgrund föreslår kommissionen nu att ändamålet med den urbana agendan ska vara att
genomföra åtgärder inom de politikområden där EU verkligen kan åstadkomma faktiska förändringar.
Genom att koncentrera åtgärderna kring ett antal prioriterade områden är kommissionens ambition
att inom en snar framtid kunna fastställa positiva resultat. I detta sammanhang utgör kommissionens
program om bättre lagstiftning en viktig del. I samband med att lagstiftning utarbetas inom EU eller
att EU beslutar om åtgärder inom vissa områden är det enligt kommissionen viktigt att fastställa på
vilket sätt Europas städer kan komma att påverkas av dessa. Nya lagstiftningsförslag får t.ex. inte stå i
konflikt med en positiv stadsutveckling. Allt detta är också synpunkter som Europaföreningen
framförde i sitt yttrade i höstas.
När den urbana agendan nu ska genomföras är det, enligt kommissionen, viktigt att kunna fastställa
vilka resultat som uppnås samt att man ska kunna jämföra utvecklingen mellan olika städer.
Kommissionen uppmanar därför medlemsländerna att kontinuerligt utbyta information angående
vilka framsteg som uppnås. Redan befintlig kunskap måste också sammanställas för att kunna
tillhandahållas på ett lättillgängligt sätt, menar man.
Kommissionen arbetar nu vidare med frågan, tillsammans med rådet och Europarlamentet. Detta
arbete syftar till att man under det nederländska EU-ordförandeskapet våren 2016 ska enas kring en
”slutgiltig” urban agenda.
Hållpunkter:
 10 juni: Beslut i rådet angående den urbana agendan
 Våren 2016: Under det nederländska EU-ordförandeskapet planeras den urbana agendan att
sjösättas.
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EU:s jämställdhetsstrategi 2016-2020
Kontaktperson på Europakontoret: jacob.tyren@stockholmregion.org
2010 antog kommissionens en jämställdhetsstrategi för 2010-2015. Syftet är att minska löneklyftorna
mellan kvinnor och män, få in fler kvinnor på beslutsfattande poster och minska det könsrelaterade
våldet. Kommissionen ser inte jämställdhet som bara en grundläggande rättighet utan också som en
viktig fråga för att skapa tillväxt och konkurrenskraft för EU. Fler kvinnor måste ut på
arbetsmarknaden för att nå målen i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. Kommissionen föreslog under
2010 bl.a. åtgärder för att få in fler kvinnor på beslutsfattande poster samt ville vidta åtgärder för att
öka företagandet och egenföretagandet bland kvinnor. Kommissionen ville också göra insatser mot
våld i hemmet. Nu arbetar kommissionen med att ta fram en ny strategi som ska gälla för 2016-2020.
Det förs diskussioner om strategin ska innefatta både jämställdhet mellan kvinnor och män samt för
HBTQ-personer, eller om en gemensam strategi för alla diskrimineringsgrunder ska läggas fram.
Kommissionen lanserade därför under konferensen ”Forum on future of gender equality” den 21 april
ett samråd11.
Kommissionen rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män som består av
företrädare från medlemsländerna, arbetsmarknadens parter på EU-nivå liksom civilsamhället
träffades den 21 maj för att diskutera jämställdhetsstrategin.
Europakontoret har informerats av personer som deltog att kommissionstjänstemän på plats inte
ville uppge huruvida det ens kommer bli en ny strategi, och när i sådana fall den kan komma att
presenteras. Salla Saastamoinen, direktör på avdelningen för jämställdhet på kommissionens
generaldirektorat för rättsliga frågor uppgav att de arbetar utifrån att en strategi ska presenteras i
slutet av året, trots att de är medvetna om att det eventuellt inte kan komma presenteras någonting
alls. Kommitténs ledamöter uttryckte generellt ett stort missnöje med detta, och poängterade att en
strategi behövs liksom efterfrågas av medlemsstaterna.
Hållpunkter:
 21 april-21 juli 2015: Samrådet ”jämställdhet mellan män och kvinnor i EU” hålls.
 Slutet av 2015: Eventuellt presenteras en ny jämställdhetsstrategi.

11

Samråd om ”jämställdhet mellan män och kvinnor i EU”: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/genderequality/opinion/150421_en.htm
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