
 

 

 

 

 Mötet arrangeras med bistånd av Europeiska unionen – DCI-NAED/2011/247.  

 
 

EPSU cirkulär LC nr 43 (2015) 
Till ledamöterna av EPSU:s fasta kommitté  
för stats- och europeisk förvaltning  

 
Re: NS/DG/Fair Taxation 
Kontaktperson: Nadja Salson, nsalson@epsu.org  
 
Bryssel 2015-08-03 

 
Avslutande nätverkssamarbetesmöte  

Fredagen den 9 oktober 2015, Bryssel, ITUH, sal B 
 (Brevet översätts till ES, DE, SV och FR) 

 

 
Det här är din inbjudan till en konferens, som är avslutningen på War on Want / PCS / ST / EPSU:s 
projekt: Building awareness of tax justice in Europe and Sub-Saharan Africa [Bygga upp kunskap 
om rättvisa skatter i Europa och Afrika söder om Sahara]. 
 
Nätverkssamarbetsmötet äger rum i Bryssel på International Trade Union House, boulevard du Roi 
Albert II, 5 – 1210 Bryssel, fredagen den 9 oktober 2015 (karta över området bifogas). 
 
Mötet börjar kl 09:30 och avslutas senast kl 16:30.  
 
Det föregås den 8 oktober av ett möte med fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning. En 
särskild kallelse till det mötet har skickats ut till ledamöterna. 
 
Mötet är avslutningen på ett utbildningsprojekt, som finansierats av EU och pågått i tre år, vars 
syfte är att bygga upp kunskap om rättvisa skatter i Europa och Afrika söder om Sahara, hos 
offentliganställdas fackliga organisationer. 
 
Minst 30 av delegaterna som utbildats under perioden 2013-2015 i medverkande länder, dvs. 
Österrike, Irland, Spanien, Sverige och Storbritannien kommer att delta. 
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Målsättningen är att säkerställa att delegaterna i framtiden kan fungera som utbildare för aktioner 
om rättvisa skatter.  
 
Det ska ge delegaterna tillfälle att dela med sig kunskaper och ge återkoppling om bästa praxis, i 
syfte att stärka ett nätverk för offentliganställda om rättvisa skatter i Europa.  
 
Det blir också möjligt att överlägga om aktuella initiativ på EU- och internationellt plan och 
diskutera nästa steg om hur en agenda för rättvisa skatter ska drivas vidare. 
 
Ett förslag till dagordning bifogas.  Meddela oss huruvida du är intresserad av att presentera ett 
lyckat exempel på hur ditt fackförbund bidrar till rättvisa skatter i ert land. 
 
Deltagare 
 
Mötet inriktas främst på delegaterna från länderna som deltog i projektet, dvs. Spanien, Österrike, 
Sverige, Storbritannien och Irland som medverkade i nationella och regionala möten under 
perioden 2013-2015. 
 
En summa på €232 per person görs tillgänglig för dessa delegater (högst 6 delegater per land). 
 
NEA ledamöter från länder som inte räknats upp ovan, och som är aktiva i frågor om rättvisa 
skatter och/eller organiserar skatteförvaltningar, är välkomna att delta inom ramen för antalet 
platser i lokalen. 
 
Praktiska upplysningar  
 
Tolkning har begärts till och från engelska, tyska, spanska och svenska. Vi har också bett om 
möjlighet att få tala, men inte lyssna till, franska. 
 
Om du behöver beställa rum bifogas en lista över hotell som ger rabatterat pris till EPSU/EFS.  
 
Vi ber dig fylla i och skicka in bifogade anmälningsblankett till dgassner@epsu.org senast den 4 
september. 
 
Vänliga hälsningar  
 
Jan Willem GOUDRIAAN 
EPSU:s generalsekreterare 
 
Lista över bifogade handlingar på http://www.epsu.org/a/11426   (endast för medlemmar - klicka 
på knappen uppdatera om så krävs!) Användarnamn: Workers (klicka på submit) – lösenord: 
8million (klicka på submit) 

 Anmälningsblankett  

 Förteckning över hotell och karta  

 Förslag till dagordning (EN översätts) 
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