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Den europeiska solidaritetens många ansikten 
Brexit, ekonomisk konkurrenskraft, arbetstillfällen och social trygghet, invandring, 
naturkatastrofer, rädsla: Europa står inför en oräknelig mängd utmaningar, och många 
européer är liksom jag övertygade om att EU endast kan hantera dem genom att hålla 
ihop och ta gemensamma tag.

I somras drabbades mitt hemland Portugal av förödande skogsbränder som även 
drabbade flera andra länder i södra Europa. När vi kämpade för att släcka bränderna 
fick vi uppleva vad europeisk solidaritet innebär genom den snabba hjälp vi fick via 
det EU-omfattande samordningssystemet, som hjälpte oss att hantera katastrofen. 
Många liv gick tyvärr förlorade till följd av dessa enorma katastrofer.

Den europeiska solidariteten har många ansikten, alltifrån räddningspaketet för 
euron till stödet i flyktingförläggningarna i de medlemsstater som påverkats mest 
av migrationen. Den kan också innebära att man visar upp en enad front när ledare 
från länder utanför EU försöker påverka nationella eller europeiska beslut och frågor. 
Solidariteten är inte enkelriktad: ett land kan vara mottagare vid en tidpunkt och 
sedan självt bli givare. Solidariteten inbegriper tveklöst ömsesidigt bistånd och är 
en av Europas grundvärderingar.

Till den europeiska solidariteten hör också att vi håller fast vid samma demokratiska 
regler. Européerna behöver garantier för att deras ledare kommer att upprätthålla 
demokratin, yttrandefriheten, mediernas oberoende, jämställdheten och solida-
riteten. Om dessa värden är i fara eller inte längre garanteras är det EU:s gemen-
samma skyldighet att försvara dem, även genom sanktioner eller andra åtgärder 
som föreskrivs i fördragen. När det gäller beslut som ännu inte fattats hoppas jag att 
de demokratiska principerna till slut kommer att segra i alla våra medlemsstater. Jag 
räknar med att alla medlemsstater fullgör sina skyldigheter gentemot EU:s asylsystem. 
En union kan inte fungera ordentligt om varje medlemsstat drar åt sitt eget håll.

EESK är väl medvetet om hur viktigt det är att samarbeta på lika villkor, och att finna 
bra kompromisser som fungerar väl för öst och väst, nord och syd, och som passar 
arbetstagare och arbetsgivare lika väl som konsumenter och producenter. Detta 
ställer krav på dialog, men även flexibilitet. I en union med 28 medlemmar krävs en 
vilja att lösa problem och en beredskap att ge upp sin ståndpunkt för att nå fram till 
en gemensam lösning.

När nu arbetet i Bryssel återupptas efter sommaruppehållet vill jag påminna EU:s 
ledare om deras skyldighet och ansvar gentemot sina medborgare och gentemot 
Europa som helhet. Jag är övertygad om att mina kolleger från de berörda medlems-
staterna kommer att göra sitt yttersta för att försvara de demokratiska rättigheterna 
i sina länder och stödja europeiska lösningar. Jag förväntar mig detsamma av Europas 
politiska ledare, eftersom frihet och social fred är tillgångar som är alltför viktiga för 
att sättas på spel.

Välkommen tillbaka till Bryssel!

Gonçalo Lobo Xavier
EESK:s vice ordförande
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Förfalskade produkter kostar EU 800 000 
arbetstillfällen per år
Tullunionen är avgörande 
för kampen mot 
varumärkesförfalskning.

Det tillverkas allt fler förfalskade 
varor. Även om det fortfarande 
betraktas som något som sker utan-
för EU, ökar det även inom unionen. 
Kriminella nätverk inser att varumär-
kesförfalskning är lönsamt med färre 
risker än annan verksamhet, och med 
fördelarna att transportkostnaderna är 
lägre och att man undviker tullkontrol-
ler. OECD beräknar att upp till 5 % av 
de varor som importeras till EU varje 
år är förfalskade eller pirattillverkade 
(motsvarande 85 miljarder euro), vilket 
leder till att EU förlorar cirka 800 000 
arbetstillfällen och cirka 14,3 miljarder 
i skatteintäkter årligen. Siffrorna byg-
ger i hög grad på uppskattningar men 
är mycket oroväckande.

EESK anser att EU och dess medlems-
stater inte längre bör ignorera denna 
verksamhet, och att de bör stödja 
drabbade små och medelstora företag 

och industrier genom att aktualisera, 
harmonisera och stärka regelverket. 
Antonello Pezzini (Arbetsgivargrup-
pen  – IT), föredragande för EESK:s 
yttrande om Sektorn för förfalskade 
och piratkopierade produkter , 
som antogs vid EESK:s plenarsession 
i  juli, uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att fokusera på att 
påskynda inrättandet av ett gemen-
samt europeiskt tullsystem med 
gemensamma förfaranden och instru-
ment samt enhetliga och lättillgäng-
liga databaser.

Företagen och varumärkesinnehavarna 
måste också försöka etablera partner-
skap med webbplatsleverantörer, 
skapare av innehåll, e-betalningsope-
ratörer, annonsörer och internet-
domänregister: tillsammans kan de 
åstadkomma snabba anpassningar vid 
plötsliga marknadsförändringar.

De 3  000 frizonerna i  135 olika län-
der – frizonen Tanger Med i Marocko 
ligger bara 15 km från EU – bör ägnas 
särskild uppmärksamhet, eftersom de 

ofta används för att byta ut, dokumen-
tera och märka om containerinnehåll.

EESK efterlyser en ny EU-ram för 
2018–2021, med en helt finansierad 
och samordnad handlingsplan för att 
stärka lagstiftningen mot varumärkes-
förfalskning och initiativen på EU-nivå. 
(sma)� l
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Bästa läsare!
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Michel Barnier hos EESK: ”Brexit handlar inte om att 
plocka russinen ur kakan”

“Brexit betyder osäkerhet”, sade 
Michel Barnier i början av debatten 
med EESK:s ledamöter den 6 juli, “osä-
kerhet för medborgarna, företagen och 
sysselsättningen”. Han betonade att 
hans uppgift är att förhandla utifrån 
de förslag som Storbritannien lagt 
fram, vilket innebär ingen fri rörlighet 
för EU-medborgare, helt självständig 
lagstiftning, ingen roll för EU-dom-
stolen och rätt att självständigt ingå 
frihandelsavtal, vilket skulle innebära 
att landet lämnar tullunionen och den 
inre marknaden.

I så fall skulle dock en sak vara säker, 
sade Michel Barnier, nämligen att Stor-
britannien skulle bli ett tredjeland, och 
han konstaterade följande:
�l De grundläggande friheterna – fri 

rörlighet för personer, varor och 
kapital – är odelbara.

�l Att bestämma sektor för sektor 
om man vill vara med på den inre 
marknaden är inte ett alternativ.

�l EU kommer att behålla sitt obe-
roende när det gäller att fastställa 
ekonomiska och sociala regler 
och normer som alla tredje parter 
måste respektera.

Storbritannien och EU måste vara med-
vetna om att brexit har ett pris, och det 

är förhandlingsgruppens uppgift att se 
till att detta pris blir så lågt som möjligt, 
sade Michel Barnier.

EESK-ledamöterna gav uttryck för sina 
farhågor beträffande konsumenternas 
rättigheter, sociala rättigheter och han-
delspolitik. Ledamöter från Irland och 
Nordirland tog upp frågan om lång-
fredagsavtalet, som man i huvudsak 
lyckades ingå med hjälp av EU.

Michel Barnier betonade att EU vill ha 
en rättvis, balanserad överenskom-
melse, och att ett misslyckande att 
över huvud taget nå en överenskom-
melse skulle vara den värsta tänkbara 
utgången eftersom det skulle innebära 
en återgång till gamla tiders situation 
och att handelsförbindelserna med 
Storbritannien skulle styras av WTO:s 
regler med dyrare produkter som följd.

Alla var överens om att brexit är en 
viktig fråga och att det är av intresse 
både för EU-27 och Storbritannien 
att nå en god överenskommelse, 
men att det viktigaste när allt kom-
mer omkring är Europas framtid. “Vi 
måste göra människor medvetna om 
EU-medlemskapets många fördelar. 
Brexit har mycket tydligt visat att många 
människor inte är införstådda med att 

de har EU-medlemskapet att tacka för 
dessa fördelar. I Storbritannien börjar 
många människor inse detta faktum. 
Det är nu upp till de europeiska aktö-
rerna att göra EU-27 ännu starkare och 
förbättra dess sammanhållning. EESK är 
redo att vara en central partner i denna 
process”, avslutade EESK:s ordförande 
Georges Dassis. (sma)� l

Michel Barnier, EU:s chefsförhandlare för 
brexit, tillsammans med EESK:s ordförande 
Georges Dassis
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Stöd till landsbygden: Håll det enkelt, men 
gör det bättre

Det finns skillnader mellan Europas lands-
bygdsområden, både inom och mellan med-
lemsstaterna. Det är viktigt att vara medveten 
om dessa skillnader och se till att de beaktas 
i landsbygdsutvecklingsprogrammen. I sitt 
initiativyttrande Från Cork 2.0-förklaringen 
till konkreta åtgärder, efterlyser EESK ett mer 
riktat stöd för att bidra till landsbygdsområ-
denas utveckling.

Landsbygdsutveckling är en övergripande fråga 
och kan inte bäras av Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling allena. EESK efterlyser 
en mer sammanhängande politik och en ökning 
av den andel av alla ESI-fonder som avsätts för 
landsbygdsutveckling i syfte att minska ojämlik-
heter och territoriella obalanser.

EESK anser att politiska beslut bör landsbygdssäk-
ras och att det finns ett akut behov av förenkling 
på alla nivåer. Kommittén stöder Cork 2.0-förkla-
ringen eftersom den innebär ett starkt stöd för en 
EU-landsbygdspolitik.

För ett hållbart jordbruk och för landsbygdsut-
veckling krävs det innovativa lösningar. Det finns 
en stor potential för klimatsmarta lösningar och 
en mer cirkulär och biobaserad ekonomi. Produk-
tion av solenergi, vindkraft, vattenkraft och bio-
energi skulle inte bara vara till gagn för klimatet 
utan också ge människor på landsbygden hållbara 
inkomster.

För att de unga ska stanna kvar på landsbygden 
och företagen ska frodas är högkvalitativ bred-
bandstäckning en nödvändighet. Där mark-
nadskrafterna inte räcker till bör EU-finansiering 
användas för att avlägset belägna samhällen ska 
få tillgång till bredband.

Jordbruksmark och skog utgör 85 % av EU:s lan-
dareal och erbjuder ett varierat landskap som 
kan bidra till att generera annan ekonomisk 
verksamhet än jordbruk, särskilt inom turism och 
rekreation.

Jordbruket är också den främsta drivkraften i över-
gången till hållbara livsmedelssystem. Genom att 
främja lokal konsumtion förkortar man leverans-
kedjan och hjälper därmed miljön. (sma)� l

EESK:s bidrag till kommissionens 
arbetsprogram för 2018

Att skapa ett positivt budskap för EU, 
stärka dess ekonomiska grund, främja dess 
sociala dimension, underlätta övergången 
till en cirkulär ekonomi med låga koldioxid-
utsläpp samt stärka och involvera civilsamhäl-
let: Dessa är huvudbudskapen i EESK:s bidrag 
till kommissionens arbetsprogram för 2018.

I detta bidrag till arbetsprogrammet för 2018, 
som antogs den 5 juli, uppmanade EESK kom-
missionen att anamma hållbar utveckling som 
en övergripande strategi för arbetet, med hän-
visning till hållbarhetens tre pelare: i) stärkandet 
av EU:s ekonomiska grund, ii) främjandet av dess 
sociala dimension, och iii) underlättandet av 
en övergång till en cirkulär ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp.

EESK lade fram detaljerade rekommendatio-
ner för åtgärder på basis av sex prioriterade 
politikområden:
�l Vidareutveckling av den inre marknaden.

�l Främjande av entreprenörskap, innovation 
och industriell utveckling.

�l EU:s sociala dimension.
�l Offentliga finanser med fokus på hållbar 

tillväxt, innovation, sysselsättning och 
sammanhållning.

�l Skydd av européerna mot säkerhetshot.
�l Utveckling av en strukturerad civil dialog.

Den 12 jul i  mötte EESK:s  ordförande 
Georges Dassis kommissionens förste vice ord-
förande Frans Timmermans för att presentera 
dokumentet för honom. Georges Dassis betonade 
fokuseringen på hållbar utveckling till följd av 
en stark koppling mellan ekonomin, sysselsätt-
ningen, människors välbefinnande och miljön.

Under detta möte tog Georges Dassis upp frågan 
om hur EESK på ett lämpligt sätt kan delta i det 
flerpartsforum för målen för hållbar utveckling 
som kommissionen håller på att inrätta. (mm)�l

Robotiseringen inom transportsektorn 
måste syfta till att skapa mervärde för 
samhället

Digitaliseringen och robotiseringen av 
transportsektorn medför många fördelar, 
men väcker även sociala farhågor som måste 
hanteras av EU:s beslutsfattare – först och 
främst hotet mot medborgarnas privatliv och 
förlusten av arbetstillfällen. Detta var EESK:s 
budskap i det banbrytande initiativyttrande 
av föredragande Tellervo Kylä-Harakka-Ruo-
nala (Arbetsgivargruppen – FI) som kommit-
tén antog vid sin plenarsession i juli.

Förbättrad tillgänglighet, ökad effektivitet, bättre 
trafiksäkerhet och minskade utsläpp är bara några 
av fördelarna med digitaliseringen och robotise-
ringen av transportsektorn. I takt med att denna 
stegvisa revolution äger rum uppenbaras dock 
även de potentiella riskerna med den. Det är 
viktigt att EU:s beslutsfattare tar itu med dessa 
farhågor så att samhället kan dra full nytta av den.

Trygghet, säkerhet och personlig integritet före-
faller vara medborgarnas främsta farhågor när det 
gäller digitala transporter. I framtiden kommer 
transporterna att vara helt datadrivna och det är 
mycket viktigt att garantera uppgiftsskyddet. Att 
stärka cybersäkerheten och ta itu med ansvarsfrå-
gor är också avgörande för att stilla allmänhetens 
oro.

Hur arbetsmarknaden och arbetets karaktär kom-
mer att påverkas är en annan stor oroskälla för 
allmänheten. Obemannade transporter och den 
ökande användningen av robotteknik inom termi-
nalverksamhet kommer att innebära förluster av 
arbetstillfällen. Men även om robotar stjäl arbets-
tillfällen, kommer de också att skapa nya, särskilt 
inom kommunikationsteknik, digitala tjänster, 
elektronik och robotteknik. Fysiskt arbete och 
rutinuppgifter kommer att minska medan pro-
blemlösning och kreativa arbetsuppgifter kom-
mer att få en allt större roll. Det är därför viktigt 
att ta itu med kompetensbrister och anpassa 
utbildningssystemen för att möta efterfrågan på 
ny kompetens. (dm)� l

EESK SETT INIFRÅN
Årlig verksamhetsrapport 2016

Broschyren ”EESK sett inifrån – Årlig verksam-
hetsrapport 2016” har nyligen publicerats. 
Denna version av 2016 års verksamhetsrapport 
riktar sig till allmänheten.

Den innehåller diagram och annan grafik som 
illustrerar EESK:s arbete och finns tillgänglig 
på sex språk: engelska, franska, tyska, spanska, 
italienska och polska. Broschyren kan beställas 
i pappersform från: http://www.eesc.europa.eu/
en/general-contact-form

Broschyren och hela rapporten finns tillgänglig 
via följande länkar:

Broschyren: http://www.eesc.europa.eu/sites/
default/files/resources/docs/qe-02-17-705-
en-n.pdf

Hela texten (endast på engelska): http://www.
eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/
docs/aar2016.pdf (jp)� l

EESK uppmanar EU 
att erkänna de små 
och medelstora 
företagens mångfald 
i lagstiftningen

Små och medelstora företag utgör ryggraden 
i EU:s ekonomi och har en enorm potential när 
det gäller att bidra till dess utveckling. Detta 
är självklart för EESK, som arbetar aktivt för att 
förmå EU-institutionerna och medlemsstaterna 
att utveckla kraftfulla strategier till stöd för små 
och medelstora företag.

I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen 
i juli (föredragande: Milena Angelova, Arbets-
givargruppen – BG), uttryckte EESK oro över att 
utformningen och genomförandet av politiken 
för små och medelstora företag kännetecknas 
av ineffektivitet, vilket dämpar deras effekt, och 
uppmanade kommissionen att ta itu med detta.

EESK lovordade det senaste årtiondets insatser för 
att sätta små och medelstora företag i centrum 
för den ekonomiska politiken, men betonade att 
EU:s politik siktar alltför brett och inte tar hänsyn 
till de små och medelstora företagens mångfald.

EU:s politik för små och medelstora företag bör 
undersöka de särskilda behoven hos mikroföre-
tag, familjeföretag, ”traditionella” företag, företag 
inom den sociala ekonomin, fria yrken, egenföre-
tagare och så vidare, vilkas rättsliga former och 
funktionssätt ofta ser mycket olika ut.

EESK uppmanade också kommissionen att 
bedöma om den nuvarande definitionen av små 
och medelstora företag motsvarar deras mång-
fald, sektorsdynamik och särdrag.

Små företag och mikroföretag är ofta omedvetna 
om befintliga stödmekanismer. Det finns också 
stora brister i kommunikationen mellan de poli-
tiska beslutsfattarna och de små och medelstora 
företagen, och detta bör åtgärdas snarast.

Som en aktiv förkämpe för de små och medelstora 
företagen i EU har EESK redan antagit ett antal 
yttranden om hur ramen för dessa stödstrategier 
bör se ut, till exempel om översynen av småfö-
retagsakten (2011), tillgång till finansiering, Cos-
me-programmet, små och medelstora företag och 
globala möjligheter (2012) samt smart lagstift-
ning (2013). (mq)� l
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Föredraganden för yttrandet, Sofia Björnsson 
(Övriga  intressegrupper – SE) under debatten

Föredraganden för yttrandet Milena Angelova 
(Arbetsgivargruppen – BG) vid plenarsessionen i juli

2

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.41485
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.41485
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.43878
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.41416
http://www.eesc.europa.eu/en/general-contact-form
http://www.eesc.europa.eu/en/general-contact-form
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/aar2016.pdf
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/aar2016.pdf
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/aar2016.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.38014
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.15924
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.15924
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.22362
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.21051
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.21051
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.20977
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.20977
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.27309
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.27309


EU måste ta itu med frågan om skrotning av 
fartyg

EU har den kapacitet och tekniska kunskap som 
krävs för att reparera och underhålla fartyg och 
olje- och gasplattformar. Det finns starka ekono-
miska incitament för att EU ska upprätthålla och 
utöka en specialiserad återvinning för off-shore-
industrin. Kommissionen måste ge kraft åt förord-
ningen om återvinning av fartyg genom att införa 
ett finansiellt instrument som kan uppmuntra 
återvinning vid EU-godkända anläggningar.

Vid två evenemang som anordnades av EESK 
och De grönas Europaparlamentsledamöter 
Margrete  Auken (DK), Pascal  Durand (FR) och 
Bart  Staes (BE) i  slutet av juni lyfte man fram 
behovet av att Europeiska kommissionen vidtar 
omedelbara åtgärder.

EU:s förordning om återvinning av fartyg från 
2013 förbjuder visserligen “strandning” (nedmon-
tering av fartyg på stränder) och fastställer regler 
för en säker och hållbar återvinning av europeiska 
fartyg och flytande olje- och gasplattformar, men 
den uppnår inte sitt syfte eftersom den internatio-
nella sjörätten underlättar flaggskifte.

I ett yttrande från 2016 av föredragande 
Martin  Siecker (Arbetstagargruppen  – NL) 
och medföredragande Richard  Adams 
(CCMI-delegat  – UK), förordar EESK ett finan-
siellt incitament inom ramen för förordningen 
om återvinning av fartyg för att effektivt hindra 
fartygsägare från att flagga ut fartyg till länder 

utanför EU. Det finansiella instrument som EESK 
föreslår, och som nu stöds av de tre Europaparla-
mentsledamöterna från De gröna, föreskriver en 
särskilt avgift för varje fartyg, som hålls som depo-
sition av ett större finansinstitut. Kapitalet skulle 
byggas upp genom att fartygsägarna varje gång 
ett av deras fartyg angör en hamn i EU betalar en 
lämplig avgift till en fond som är kopplad till det 
specifika fartyget i syfte att finansiera en säker och 
hållbar återvinning av fartyget.

Företrädare för återvinningsindustrin och ham-
nar i EU har bekräftat att de har den kunskap 
som krävs för att montera ned fartyg i enlighet 
med EU:s bestämmelser och är villiga att inves-
tera och skapa hållbara arbetstillfällen inom EU. 
Europeiska fartygsägare har emellertid gjort 
starka invändningar mot detta med hänvisning 
till att IMO:s Hongkongkonvention har fastställt 
tillräckliga standarder för att sätta stopp för det 
missbruk som deltagarna har påvisat. Det finns 
dock tydliga bevis för att “varv” som godkänts 
enligt Hongkongkonventionen inte lever upp till 
ens den lägsta grad av efterlevnad som krävs.

Strandning i Sydasien är det farligaste arbetet 
i hela världen, enligt internationella arbetsorga-
nisationen, ILO. De senaste 30 åren har de allra 
flesta fartyg som tagits ur drift skrotats där, av 
oskyddade arbetare som monterat ned dem 
i tidvattenområden, vilket orsakat enorma miljö-
skador. (sma)� l

DET CIVILA SAMHÄLLETS DAGAR 2017
Den 26–27 juni stod 

EESK värd för det civila 
samhällets dagar 2017. 
Denna viktiga samman-
komst för civilsamhäl-
lesorganisationer från 
hela Europa mynnade ut 
i ett starkt bidrag från det 
civila samhället till den 
debatt som kommissionen 
inlett med sin vitbok om 
EU:s framtid. Man efter-
lyste kraftfullt nya politiska 
impulser för att ge ny fart 
åt ett EU som grundar sig 
på våra grundläggande 
värderingar och uttryckte ett tydligt åtagande 
från det civila samhällets organisationer att fort-
sätta framåt på denna väg. Ett antal viktiga krav 
och åtaganden från det civila samhällets sida (se 
http://bit.ly/2vWVffV) antogs och lades fram för 
EU:s beslutsfattande institutioner i fyra komplice-
rade frågor: populismen, den tekniska revolutio-
nen och dess effekter på arbete och demokrati, 
civilsamhällsorganisationernas egenmakt och den 
sociala och territoriella sammanhållningen.

I sitt öppningsanförande uppmanade EESK:s 
ordförande Georges Dassis det civila samhällets 
organisationer att spela en ledande roll i dessa 

avgörande tider, och hänvisade till den växande 
populismen.

Federica Mogherini, EU:s höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, framhöll vik-
ten av deltagandedemokrati. Hon uppehöll sig 
vid det civila samhällets roll i migrationskrisen och 
föreslog att EESK skulle utarbeta ett yttrande om 
kostnaderna för utebliven migration: “Eftersom 
mitt intryck är att om alla migranter försvann från 
den ena dagen till den andra, så skulle flera sektorer 
i våra ekonomier rasa samman dagen därpå”, sade 
hon. Hennes idé fångades genast upp av EESK:s 
ordförande, Georges Dassis. (mr)� l

Turkiet uppmanas att häva 
undantagstillståndet så snart som möjligt

De pågående förhandlingarna om utvidgning, 
viseringsliberalisering och tullunionen kan endast 
fortskrida om det råder en anda av respekt för de 
medborgerliga friheterna, menar EU:s och Turki-
ets organisationer

Vid inledningen av det 36:e sammanträdet i den 
gemensamma rådgivande kommittén EU-Turkiet 
välkomnade EESK:s ordförande Georges Dassis 
Turkiets minister för Europafrågor, Ömer Çelik, 
och framhöll att “trots de nuvarande spänningarna 
är dialog absolut nödvändigt, i synnerhet i svåra 
tider som dessa” och han gav uttryck för sina far-
hågor beträffande den rådande situationen i Tur-
kiet. ”EESK uttrycker sin solidaritet och sitt fulla stöd 
till de turkiska organisationer i det civila samhället 
som försvarar demokratin. Vi hoppas återigen få se 
ett Turkiet som är helt demokratiskt”, sade Georges 

Dassis avslutningsvis. Ömer Çelik sade: “Vi är 
engagerade i EU-processen och vår målsättning 
är att bli en fullvärdig medlem – andra former av 
samarbete intresserar oss inte”. Den rådgivande 
kommittén upprepade sitt starka fördömande 
av kuppförsöket, men betonade att rätten till en 
rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande 
bör respekteras och att alla åtgärder som vidtas 
bör syfta till att ytterligare stärka demokratin, 
de medborgerliga rättigheterna och den sociala 
sammanhållningen, med respekt för universella 
grundläggande rättigheter, domstolsväsendets 
oberoende och rättsstaten. Man uttryckte även 
stor oro över gripandena och massavskedan-
dena av offentliganställda. Den gemensamma 
rådgivande kommittén sammanför företrädare 
för det organiserade civila samhället i EU och 
Turkiet. (ks)� l

EESK efterlyser en långsiktig handlingsplan 
för den sociala ekonomin senast 2018

Vid andra upplagan av EESK:s evenemang 
”Europadagen för företag inom den sociala 
ekonomin” deltog över 130 företrädare för den 
sociala ekonomin, som uppmanade de politiska 
beslutsfattarna att trappa upp sina satsningar på 
att främja den sociala ekonomins utveckling.

I sitt öppningsanförande efterlyste EESK:s vice 
ordförande Michael Smyth en långsiktig färdplan 
för den sociala ekonomin som en del av kommis-
sionens arbetsprogram för 2018.

Vid evenemanget presenterades fyra fallstudier av 
innovativa nystartade europeiska sociala företag:
�l PermaFunghi (Bryssel), ett projekt i stadsmiljö 

som går ut på att odla svamp i kaffesump och 
samtidigt skapa hållbara arbetstillfällen för 
lågutbildade personer.

�l Solidarity Salt (Grekland) har som målsättning 
att stärka flyktingkvinnors egenmakt och 
utveckla den lokala ekonomin. Gourmethavs-
salt utvinns i grekiska saliner och förpackas 
i handgjorda påsar.

�l HopHopFood (Paris) syftar till att skapa solida-
ritetsområden för personer som befinner sig 
i en sårbar situation ur livsmedelssynpunkt 
och samtidigt minska avfallet med hjälp av 
en digital plattform.

�l 6zero1 (Luxemburg) är en inkubator för 
företag inom den sociala ekonomin som ger 
stöd till entreprenörer i form av utbildning, 
finansiering och rådgivning för att utveckla 
ekonomiskt hållbara verksamhetsformer.

Dessa framgångsrika exempel utgjorde en inspi-
rationskälla till workshoppar vid vilka man
�l betonade behovet av att skydda den soci-

ala ekonomins företag genom att skapa lika 
villkor och sätta stopp för missbruk av van-
liga företag (workshop om nya ekonomiska 
modeller),

�l påpekade att EU:s migrationspolitik bör 
förbättras för att göra det lättare att snabbt 
komma in på arbetsmarknaden samt att 
medierna bör delta genom att sprida posi-
tiva nyheter (workshop om migranters 
integrering),

�l efterlyste ett projekt på EU-nivå och lokal 
nivå för att sprida god praxis när det gäller 
kostnadsfria insatser för den sociala ekono-
min som bygger på att företag involveras 
(workshop om territoriell sammanhållning).

Kommittén har arbetat med den sociala ekonomin 
i mer än 10 år, och har skapat synergier med EU:s 
institutioner för att främja detta område. (mr)�l

Debatt om Europas framtid: EESK efterlyser 
en känsla av gemensamt syfte

När EU beslutar om sin framtida väg bör 
man sträva efter att skapa en känsla av 
gemensamt syfte, som återspeglar den känsla 
som inspirerade dess grundare och som kän-
netecknat dess viktigaste landvinningar.

I sin resolution om kommissionens vitbok om 
EU:s framtid framhöll EESK att denna känsla 
av gemensamt syfte inte skulle kunna uppnås 
genom ett val mellan de fem scenarier som lagts 
fram. Kommissionen bör i stället söka svar genom 
att studera exempel från EU:s 60-åriga historia.

Resolutionen, som antogs vid EESK:s plenar-
session i  juli, utarbetades på grundval av en 
begäran från kommissionens ordförande Jean-
Claude Juncker i april, och var EESK:s första bidrag 
till den EU-omfattande debatten om Europas 
framtid. Kommittén anordnade även nationella 
debatter med representanter för det civila sam-
hället i 27 medlemsstater. Slutsatserna från dessa 
kommer att ingå i ett yttrande i denna fråga som 
kommer att utarbetas senare i år.

Kommittén förklarade att EU behöver övergri-
pande strategier och en samstämmig ansats. En 
verklig debatt om framtiden bör även inriktas 
på en bättre fördelning av den politiska makten 
generellt. Den traditionella åtskillnaden mellan 
den nationella nivån och EU-nivån bör försvinna.

Kommittén är medveten om att en differentierad 
integration ibland kan vara nödvändig och att ett 
fördjupat samarbete mellan vissa medlemsstater 
på specifika områden skulle kunna hjälpa till att 
övervinna hinder eller främja en positiv dynamik 
i EU:s integrationsprocess. Vi betonar dock starkt 
behovet av att främja konvergens inom unionen 
och undvika fragmentering och splittring.

EESK har föreslagit att Europaparlamentet ska 
spela en central roll i  utformningen av EU:s 
framtida riktning, med hjälp av de nationella 
parlamenten. Kommittén förespråkar en djupare 
integration, en gradvis utveckling mot en politisk 
union med en stark social dimension, ett fördjupat 
EMU och mer sammanhängande styrning. (ll)�l
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EESK:s praktikanter våren 2017 fick 
vid EESK:s plenarsession i juli möjlig-
het att presentera resultaten av sin 
rapport om EU i  medierna och de 
sociala medierna ur ett ungdomsper-
spektiv (“The EU in the media and 
social media: A youth perspective”). 
Syftet med rapporten är att ge rekom-
mendationer till EESK:s ledamöter och 
till EU-institutionerna om hur EU kan 
förbättra sin strategi när det gäller 
medier och sociala medier för att 
bättre kunna nå ut till ungdomar.

Deutsche Welle Global Media Forum
EESK har för tredje gången del-

tagit i Deutsche Welle Global Media 
Forum (GMF). Evenemanget handlade 
framför allt om identitet och mångfald 
och ägde rum i Bonn den 19–21 juni. 

EESK-ledamöterna deltog i  olika 
paneler och bidrog med det civila 
samhällets perspektiv och nådde ut 
till omkring 600 journalister och 1 500 
andra deltagare.
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EESK:s vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier i juryn för 
Europeiska huvudstaden för frivilligarbete 2019

Gonçalo Lobo  Xavier, EESK:s vice 
ordförande med ansvar för kommu-
nikation, har – för andra året i rad – 
erbjudits att ingå i den jury som ska 
välja ut den europeiska huvudstaden 
för frivilligarbete 2019. Den 30 juni 
publicerades listan över finalisterna: 

Augsburg (Tyskland), Cascais (Portu-
gal) och Košice (Slovakien). Den slutliga 
vinnaren kommer att tillkännages den 
1 eller 2 december 2017. För ytterligare 
information, se http://www.cev.be/
european-volunteering-capital-2019/.

I KORTHETSmarta lösningar för 
hållbara och inkluderande 
samhällen
av Övriga intressegrupper

Inom ramen för det estniska EU-ord-
förandeskapet anordnade EESK:s 
grupp Övriga intressegrupper ett extra 
sammanträde i Estlands huvudstad Tal-
linn den 12 september 2017.

Konferensen “Smarta lösningar för 
hållbara och inkluderande samhällen” 
fokuserade på att främja e-tjänster, 
e-förvaltning, stadsutveckling och 
digitala lösningar. Man undersökte 
deras roll när det gäller att stimulera 
innovation och skapa ett hållbart och 
inkluderande EU – ett centralt inslag 
i det nuvarande estniska ordförande-
skapets arbetsprogram.

Över 100 lokala aktörer i  det civila 
samhället och sakkunniga del-
tog i  evenemanget. Konferensens 

inledningsanfö-
rande hölls av Luca 
Jahier, ordförande 
för gruppen Övriga 
intressegrupper, 
och huvudanfö-
randen hölls av 
Indrek Saar, Est-
lands kulturminister, och Arnold Rüü-
tel, tidigare estnisk president.

Konferensen var uppdelad i två paral-
lella workshoppar, av vilka den ena 
gav tillfälle att fokusera på smart tek-
nik som bidrar till en balanserad social 
utveckling medan den andra handlade 
om smarta lösningar för ett hållbart 
jordbruk.

Fokus för workshop 1 låg på
�l utvecklingen av e-hälsovårdstjäns-

ter,

�l e-lösningar och tekniska hjälpme-
del för missgynnade grupper, samt

�l fördelarna med inkluderande 
samhällen.

Fokus för workshop 2 låg på
�l innovation och hållbarhet inom 

jordbruket,
�l EESK:s syn på hållbart jordbruk och 

innovation, samt
�l enkla digitala lösningar för smart 

jordbruk. (cl)� l

Den digitala revolutionen påverkar 
arbetets organisation och 
kompetensbehoven samt kräver att 
företagen anpassar sig
av Arbetsgivargruppen

Framtidens arbetsmarknad 
kommer att ha behov av arbets-
tagare med digitala färdigheter 
och entreprenörskompetens och 
kommer också att efterfråga kre-
ativitet. Digitaliseringen har gjort 
att arbetets organisation känne-
tecknas av en ökad flexibilitet som 
påverkar när, var och hur uppgif-
terna utförs. Detta är bara några 
av de viktigaste slutsatserna i den 
nyligen publicerade studien Impact 
of digitalisation and the on-demand 
economy on labour markets and 
the consequences for employment 
and industrial relations (Digitalise-
ringens och beställningsekonomins 
effekter på arbetsmarknaderna och 
konsekvenserna för sysselsättningen 

och förhållandet mellan arbetsmark-
nadens parter).

I studien undersöks digitaliseringens 
effekter på sysselsättningen, företagen 
och relationerna på arbetsmarknaden 
när det gäller skapande, omvandling 
eller förlust av arbetstillfällen, arbetsta-
garnas och arbetsgivarnas förändrade 
roller och förändringarna i  arbetets 
organisation.

Till skillnad från många andra studier 
som tidigare gjorts på området, där 
man framför allt undersökt perspekti-
vet för de arbetstagare eller arbetare 
som bjuder ut sin arbetskraft på onli-
neplattformar, läggs i  denna studie 
särskild tonvikt vid de aspekter som är 
relevanta för arbetsgivare, sektorer och 
företag av alla storlekar.

Studien har utarbetats för Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén på 
begäran av Arbetsgivargruppen av ett 
forskarlag från Centre for European 
Policy Studies (CEPS). Dokumentet kan 
laddas ner via följande länk. (lj)� l

Mot radikalisering och terrorism, 
låt oss försvara våra demokratiska 
värderingar!
av Arbetstagargruppen
De senaste terroristattackerna i Brys-
sel, Paris, Åbo och Barcelona, som vål-
lat ett stort antal människors död och 
allvarligt skadat ännu fler, har återi-
gen visat att Europa fortsätter att vara 
en måltavla för våld och barbariska 
handlingar.

Terroristerna försöker gå till direkt 
angrepp mot vårt demokratiska system 
och våra friheter, vår fredliga samexis-
tens, våra värderingar och den respekt 
för mångfald som dessa inbegriper.

Därför måste vårt europeiska samhälle 
komma med ett gemensamt och enat 
svar. De politiska partierna, fackfören-
ingarna, företagen och det civila sam-
hällets organisationer måste nu när 
de konfronteras med denna tragedi 
tala med en och samma röst och med 
bestämdhet framhålla att attackerna 
och hoten inte skrämmer oss och inte 
kommer att kunna förstöra vårt demo-
kratiska system och vårt sätt att leva 
tillsammans.

Samtidigt måste vi också vända ryggen 
mot dem som försöker att utnyttja 
denna situation för politiska ändamål 

och att exploatera dessa mord för att 
gå till angrepp mot migranter och flyk-
tingar och främja främlingsfientlighet 
och rasism.

Låt oss enas för att försvara våra demo-
kratiska värderingar, mot den radika-
lisering och terrorism som vi kraftfullt 
fördömer!� l

Visning av filmen “Cérbh é Colombanus”
Den 20 september 2017 kl. 18.30 

kommer den sista filmen i samband 
med 60-årsjubileet av undertecknan-
det av Romfördraget att visas. Det är en 
produktion från BBC med inriktning på 
Columbanus, en irländsk missionär från 
500-talet som kartlade Europa innan 
Europa existerade genom att resa från 

land till land i syfte att grunda kloster. 
Irlands förra president Mary McAleese 
har rest genom Irland, Frankrike, Öster-
rike, Schweiz och Italien och upptäckt 
att ett öppet förhållningssätt till mång-
fald skulle kunna vara till stor nytta för 
dagens Europa, som på många håll är 
splittrat.

EESK:s matsal tilldelas märkningen “Bra mat”
EESK:s och ReK:s gemensamma mat-

sal tilldelades nyligen märkningen “Bra 
mat” av miljömyndigheten i Bryssel för 
kvaliteten på den mat som den serverar 
och för sin omsorgsfulla hantering av 
livsmedelsavfall. I miljömyndighetens 

nyhetsbrev publicerades en intervju 
med Silvia Staffa, ansvarig för EESK:s 
miljö- och cateringtjänster, och 
Catherine Van Ranst, ansvarig för pro-
jekt för hållbara livsmedel vid ReK, som 
kan läsas här: http://bit.ly/2uF7YFl

Indrek Saar (Estlands kulturminister), Arnold Rüütel (Estlands 
tidigare president), Luca Jahier (ordförande för Övriga 
intressegrupper, EESK)
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