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Mer enighet, solidaritet och konkurrenskraft 
och inga andra klassens medborgare
K o m m i s s i o n e n s  o r d f ö r a n d e 
Jean-Claude Juncker uttryckte sin 
optimism om Europa vid EESK:s plenar-
session i september. Han nämnde att 8 
miljoner nya arbetstillfällen hade ska-
pats, att budgetunderskottet minskats, 
att mer än 225 miljarder euro i investe-
ringar gjorts som en del av Junckerpla-
nen, att europeiska solidaritetskåren 
inrättats samt att EU gjort framsteg 
inom den internationella handeln. Kom-
missionens ordförande beskrev även 
sina farhågor för EESK:s ledamöter och 
uppmanade kommittén att hjälpa till 
att lösa dem: ”Den sociala pelaren är en 
hjärtefråga för mig. Jag är övertygad om 
att Europa måste bli bättre på att beakta 
den oro och de behov som de som arbe-
tar har. Annars kommer Europa att delas 
i två läger – de som är vinnarna, de som 
gynnas och de som, oavsett huruvida det 
stämmer eller inte, anser att det europe-
iska projektet har glömt bort dem.”

”Vi kommer inte att lämna er i sticket”, 
svarade EESK:s ordförande Georges 
Dassis. ”Oberoende av vilket alternativ 
för EU:s framtid som väljs vill EESK ha en 

sammanhållen och sammanhängande 
Europeisk union, en union som kan 
tillhandahålla verkligt lika möjligheter 
för alla. Kommittén är fast besluten att 
medverka till detta.” Georges Dassis 
presenterade rapporterna från de natio-
nella debatter om Europas framtid som 
EESK organiserade i 27 medlemsstater 
tidigare i år för Jean-Claude Juncker.

Jacek Krawczyk, ordförande för 
Arbetsgivargruppen, välkomnade 
kommissionens initiativ om den euro-
peiska handelsagendan och en förnyad 
industripolitik. ”Vårt mål måste vara det 
mest attraktiva ekosystemet för investe-
ringar, för att bedriva verksamhet och 

EESK:s plenarsession ger ordet till förespråkare för 
”Förbjud glyfosat”
Några veckor före kommissionens 
omröstning om en tioårig förlängning 
av glyfosattillståndet (den 4 oktober) 
organiserade EESK ett diskussions forum 
i anknytning till sin plenarsession ons-
dagen den 20 september. Två av det 
europeiska medborgarinitiativets (ECI) 
förespråkare, David  Schwartz från 
WeMove.eu och Herman van  Bekkem 
från Greenpeace, hade bjudits in för att 
presentera sina målsättningar. Medbor-
garinitiativet ”Förbjud glyfosat” föreslår 
ett förbud mot glyfosat, en reform 
av godkännandeförfarandet för 
bekämpningsmedel och bindande 
mål för hela EU om minskad använd-
ning av bekämpningsmedel.

Förespåkarna hade samlat in över 1,3 mil-
joner underskrifter under 5 månader. De 
ansåg att EU:s mål bör vara en framtid fri 
från bekämpningsmedel.

Frågan om ett eventuellt förbud mot 
glyfosat delar allmänheten över hela 
Europa, inte minst på grund av de kon-
troversiella resultaten från konsekvens-
bedömningarna. Dessa skilda åsikter 

framkom också vid en debatt som orga-
niserades i samband ett sammanträde 
i facksektionen för jordbruk, landsbyg-
dens utveckling och miljö (NAT) tidigare 
i år, samt i olika uttalanden av EESK:s 
ledamöter under plenardebatten.

Brendan Burns, ordförande för EESK:s 
NAT-sektion, satte fingret på själva kärnfrå-
gan: ”Ingen vill ha ohälsosamma kemikalier 
i miljön eller i våra livsmedel. Den debatt som 
vi organiserade den 5 april vid vårt sektions-
sammanträde, där förespråkare för initiati-
vet och lika många företrädare för och emot 
ett glyfosatförbud talade, visade att det inte 
finns någon samsyn kring de miljömässiga 
och hälsomässiga effekterna av glyfosat.”

EESK:s ordförande Georges Dassis 
konstaterade avslutningsvis: ”Vi är inte 
vetenskapsmän, men självklart måste 
vi acceptera de studier som finns under 
förutsättning att dessa är objektiva. Det 
allmänna intresset bör definitivt vara över-
ordnat de multinationella företagens, och 
1,3 miljoner européer kan inte ignoreras. 
Det är EU:s plikt att erbjuda medborgarna 
lösningar som bygger på vetenskapligt 
grundade argument.” (sma)� l

Det gladde mig mycket att vid vår plenarsession i september kunna välkomna 
Karl-Heinz Lambertz som nyvald ordförande för Regionkommittén. Förutom att 
våra två kommittéer är en modell för logistiskt samarbete, eftersom de delar loka-
ler och flera administrativa tjänster, har de även något annat gemensamt som är 
särskilt viktigt nu när unionen erfar problem på grund av ett avstånd till sina med-
borgare. Våra två rådgivande kommittéer företräder – vid EU:s institutioner – de 
organisationer eller institutioner som står i direkt kontakt med medborgarna där 
de bor, där de arbetar, i deras hemländer, i deras regioner, i deras städer eller kom-
muner: det civila samhällets organisationer och de lokala och regionala offentliga 
myndigheterna. Det är nu dags att dra nytta av den visdom som ligger till grund 
för inrättandet av dessa två institutioner i fördragen, till gagn för unionen och för 
var och en av dess medborgare. Det är dags att öka synergieffekterna, både för att 
de större institutionerna bättre ska förstå medborgarnas förhoppningar och för att 
medborgarnas deltagande i det europeiska projektet ska öka. Framtidens Europa 
måste vara ett Europa som står närmare sina medborgare.

Det gläder mig även mycket att ha fått välkomna Jean-Claude Juncker vid plenar-
sessionen och jag vill särskilt tacka honom, inte bara för att återigen ha kommit 
hit för att föra en dialog med det europeiska organiserade civila samhället, utan 
även för att han gjorde det direkt efter sitt tal om tillståndet i unionen inför Euro-
paparlamentet, något som jag ser som ett bevis på en verklig vilja att se till att 
öka medborgarnas engagemang i debatten och att lyssna på vad de har att säga. 
Det är en signal som han har gett oss, kommitténs ledamöter, naturligtvis, men 
kommissionens ordförande är väl medveten om att det han har att säga oss når 
långt bortom den lokal där vår plenarsession hålls.

Jean-Claude Juncker upprepade inte inför oss det tal som han hade hållit, men han 
betonade vissa punkter och lyssnade på representanterna för det civila samhället 
när de talade om det som ligger dem särskilt varmt om hjärtat. Det framkom ett 
verkligt hopp om att få det europeiska projektet tillbaka på rätt spår, i linje med 
dess grundläggande principer. En sak var tydlig, och det var att kommitténs tre 
grupper, arbetsgivarorganisationerna, fackföreningarna och övriga socioekono-
miska organisationer eller medborgarorganisationer, tydligt kommer att ställa sig 
bakom kommissionen när den begär mer sammanhållning, enighet, solidaritet 
och effektivitet från medlemsstaternas sida. De är eniga om att unionen har en 
framtid och är villiga att delta i dess utformning och att genomföra den på fältet.

Georges Dassis,
EESK:s ordförande
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Förlusten av biologisk mångfald 
hotar vårt livsuppehälle

EESK höjde en varnande röst under en sommar med 
extrema väderhändelser. Åtskilliga förslag som lagts 
fram av EESK för att förbättra naturskyddet har ännu 
inte lett till några åtgärder. ”Vi uppmanar än en gång 
kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa 
ett snabbt och konsekvent genomförande av stra-
tegin för biologisk mångfald, inte minst fågel- och 
habitatdirektiven och vattendirektivet”, sade EESK:s 
ledamot Lutz Ribbe (Övriga intressegrupper, DE) 
med hänvisning till sitt yttrande om EU:s politik 
för biologisk mångfald.

EESK efterlyser en särskild Natura 2000-budget 
och anser att biologisk mångfald bör göras till 
en övergripande fråga

Syftet med Natura 2000-nätverket är att bevara 
sällsynta och unika biotoper. I dag är nästan alla 
Natura 2000-områden skyddade, men det är endast 
ett fåtal som åtnjuter permanent rättsligt skydd och 
som har förvaltningsplaner. ”Detta är ett tecken på 

oförmåga, eller bara okunskap, från EU:s och många 
av medlemsstaternas sida. Vi vet att EU står inför 
många utmaningar. Men vi får inte glömma att 
den biologiska mångfalden är vårt livsuppe-
hälle, och en fortsatt plundring av vår natur 
innebär att det kommer att försvinna”, varnade 
Lutz Ribbe. Natura 2000-områdena finansieras för 
närvarande nästan uteslutande av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling, vilket ofta 
leder till en intressekonflikt. Därför efterlyser EESK 
en extra Natura 2000-budget.

Den biologiska mångfalden måste också beaktas på 
andra politikområden – inte minst inom jordbruks-
sektorn, som orsakar de största påfrestningarna på 
jordens ekosystem. ”Vi hoppas att halvtidsöversynen 
av de ekologiska fokusarealerna och den kommande 
reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
också kommer att fokusera på uppnåendet av målen 
för biologisk mångfald”, sade Lutz Ribbe. (sma)� l
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EESK uppmanar kommissionen att bättre 
främja EU:s sockerindustri
När betsockerproduktionskvoterna upphör i okto-
ber kommer den europeiska sockerindustrin att 
befinna sig i en helt ny situation. Huruvida denna 
nya utmaning kommer att bli en framgångs-
saga beror i hög grad på hur EU stöder Europas 
betsockerproducenter och sockerbetsodlare.

EESK antog, strax före avskaffandet av kvoterna 
för betsockerproduktion den 1 oktober 2017, ett 
yttrande på eget initiativ på temat ”Industriell 
omvandling inom EU:s betsockerindustri”. 
Slutet på betsockerproduktionskvoterna kommer 
att ge sockerindustrin i EU en möjlighet till obe-
gränsad sockerexport. ”Detta är en enorm chans för 
EU:s sockerproducenter, men för att helt kunna dra 
nytta av denna liberalisering behöver de Europeiska 
kommissionens fulla stöd”, menar EESK:s ledamot 
José Manuel Roche Ramo (Övriga intressegrup-
per, ES), föredragande för EESK:s yttrande. EESK 
anser att EU bör vara mer försiktig i  fråga om 

handelsliberalisering i förhandlingarna om nya fri-
handelsavtal. ”Kommissionen måste hantera socker 
som en känslig fråga i sina frihandelsförhandlingar 
och bevara EU:s sockertullar.”

Medföredragande Estelle Brentnall (CCMI-de-
legat, BE) betonade betsockerindustrins viktiga 
bidrag till sysselsättningen och den ekonomiska 
aktiviteten på landsbygden och efterlyste mark-
nadsverktyg i den gemensamma jordbrukspoli-
tiken som stöder fortsatt sockerproduktion i EU:s 
medlemsstater.

Med en total årsproduktion på cirka 17,2 mil-
joner ton är EU världens ledande producent 
av betsocker. Sockerproducenterna köper upp 
omkring 107 miljoner ton sockerbetor varje år från 
runt 137 000 europeiska odlare. EU:s sockerindu-
stri står för 28 000 direkta och 150 000 indirekta 
arbetstillfällen. (sma)� l

Kritiskt tänkande och en känsla av 
samhörighet är viktiga vapen mot 
radikalisering
Att fokusera på social integration av ungdomar, 
hjälpa dem att utveckla en känsla av identitet och 
lära dem att tänka kritiskt hör till de viktigaste 
inslagen i framgångsrikt förebyggande av radi-
kalisering, visade en hearing som anordnades av 
EESK i september.

Hearingen om Det civila samhällets roll när 
det gäller att förebygga radikalisering bland 
ungdomar visade också att samhället har en ten-
dens att agera endast efter att något har inträffat 
och att det inte finns någon samordnad strategi 
mellan olika myndigheter.

En av talarna vid hearingen var Jessica Soors, chef 
för enheten för avradikalisering i den belgiska 
staden Vilvoorde som har det högsta antalet 
utländska stridande jämfört med andra städer 
i Europa. Hennes främsta råd till lokalsamhällena 
var att de måste vara förberedda på att bekämpa 
radikalisering, vilket hennes stad inte var när unga 
invånare började åka iväg för att strida i utländska 
konflikter.

Jessica Soors sade att arbetet mot radikalisering 
inte bör inledas med enskilda fall eller brottsbe-
kämpning, utan med förebyggande åtgärder som 
bör inledas i skolan.

Andra talare sade att skolorna bör ägna mer upp-
märksamhet åt att lära ut social kompetens och 
medborgarkunskap och fokusera på mångfald 
och aktivt medborgarskap. Att öka komplexiteten 
i tänkandet och utveckla ett kritiskt tankesätt från 
tidig ålder är också några av de starkaste vapnen 
mot radikaliseringens fälla.

Bland talarna fanns företrädare för Europeiska 
kommissionen, utbildningsexperter och företrä-
dare för organisationer som arbetar med formell 
eller icke-formell utbildning för ungdomar.

EESK håller på att utarbeta ett yttrande om denna 
fråga som ska antas i december. (ll)� l

Nya arbetsformer – möjligheter och utmaningar
En av EESK:s plenarsammanträdesdebatter i sep-
tember fokuserade på nya arbetsformer. I det 
antagna yttrandet om nya arbetsformer och 
färdigheter (föredragande Ulrich Samm, Arbets-
givargruppen, DE) pekar EESK på framväxten av 
många atypiska arbetsformer, såsom deltids-
arbete, arbete för flera uppdragsgivare och s.k. 
crowdworking, där arbetstagare erbjuder sina fär-
digheter på internetplattformar som ett nätverk 
av högutbildade och specialiserade yrkesutövare. 
Alla berörda aktörer bör samordna sina insatser 
för att bättre hantera de sammanhängande soci-
ala riskerna – att tillhandahålla social trygghet 
och undvika fattigdom måste ges hög prioritet. 
EESK konstaterar att automatisering och robo-
tar också får en allt större inverkan på arbetet. 
Robotar skulle kunna påverka ekonomin positivt 
i ett åldrande samhälle, men de påverkar även 
arbetstillfällena: den sociala dialogen i denna 
fråga måste ske på ett tidigt stadium. I framtiden 
kommer livslångt lärande och fortbildning att bli 
nödvändigt för alla. Av denna anledning måste 
man se till att alla arbetstagare kan delta i traditio-
nell, företagsbaserad utbildning. Utvecklingen på 
lång sikt, å andra sidan, kan bäst hanteras genom 
den allmänna utbildningen.

I sitt yttrande om Arbetsmarknadsparternas 
och de andra civilsamhällsorganisation-
ernas roll och möjligheter mot bakgrund 
av de nya arbetsformerna (föredragande: 
Franca Salis- Madinier, Arbetstagargruppen, FR) 
betonar EESK att de viktigaste målen och princi-
perna för social dialog och kollektivförhandlingar 
fortfarande är giltiga i denna tid av långtgående 
förändringar för arbetstagarna. Deras roll är inte 
att motsätta sig förändringar utan att styra dem, 
i syfte att dra full nytta av dem och samtidigt se 
till att arbetstagarnas grundläggande rättigheter 
fortfarande respekteras. Det finns behov av led-
ning som präglas av deltagande, ett fastställande 
av gemensamma spelregler, en anpassning av 
den sociala dialogen och sökande efter innovativa 
lösningar. Digitaliseringen har långtgående kon-
sekvenser för arbetet – den kan ge vissa arbets-
tagare möjlighet till självbestämmande och en 
bättre balans mellan arbetsliv och privatliv, men 
kan även innebära en hälsorisk om den inte han-
teras väl. I Europa finns det redan goda exempel 
på hur man kan hantera kraven och utmaningarna 
i den digitala tidsåldern. (sg)� l

Utstationerade arbetstagare: det hög tid 
att se över direktivet
EESK:s ordförande Georges Dassis har tillsam-
mans med ordföranden för Frankrikes råd för 
ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor, 
Patrick Bernasconi, undertecknat ett gemen-
samt uttalande där de efterlyser en grundlig 
översyn av EU:s lagstiftning om utstatione-
ring av arbetstagare för att motverka social 
dumpning. De menar att EU alltid bör sträva 
efter en uppåtgående harmonisering och kon-
vergens av arbets- och levnadsvillkoren i EU, 
och uppmanar med kraft de medlemsstater 
som motsätter sig reformen att inte göra det. De 
två ordförandena uppmanar EU:s lagstiftare att 
säkerställa utstationeringens tillfälliga karaktär 
och medlemsstaterna att samla in tillgängliga 

uppgifter för att bekämpa bedrägerier och illojal 
konkurrens från företag som bildats enbart i syfte 
att utnyttja löneklyftorna mellan EU:s medlems-
stater. De efterlyser även praktiska åtgärder för 
att se till att arbetstagarna ingår i ett socialt 
trygghetssystem före utstationeringen och infö-
randet av ett europeiskt kort för utstationerade 
arbetstagare för att underlätta kontroller och 
förfaranden. De insisterar även på att direktivet 
ska kunna tillämpas på transportsektorn.

Hela uttalandet kan läsas via följande länk: http://
www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/
posted-workers-its-high-time-revise-directive  
(dm/pa)� l

Välkommen 
till EESK:s 
nya 
webbplats!
EESK:s nya webbplats lan-
serades i augusti 2017. Det 
är nu helt följsam, dvs. den 
kan användas via alla dato-
rer och mobila enheter. För 
att förbättra webbplatsens 
användarvänlighet har 
också det antal språk som 
den är tillgänglig på setts 
över: Man kan nu navigera 
på webbplatsen och läsa de 
allmänna presentationerna 
av kommitténs verksamhet 
och organ på 23 språk. Sid-
ornas struktur och innehåll 
har omprövats, förenklats och uppdaterats för att ge snabbare och enklare tillgång till EESK:s arbete. (kf)

Ta en titt på http://www.eesc.europa.eu/!� l
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för handel. Ett ekosystem som passar alla typer av 
företag: inom industrin eller tjänstesektorn, på såväl 
lokal som global nivå.” Han tillade att arbetet med 
att stärka den monetära unionen och utveckla dess 
styrning måste fortsätta och att EU:s inre marknad 
måste fullbordas.

Gabriele Bischoff, ordförande för Arbetstagar-
gruppen, delade ordförande Junckers oro kring 
den växande klyftan i  Europa: ”Vi välkomnar 
verkligen att du lägger vikt vid enigheten och vi är 
djupt bekymrade över splittringen inom Europa. EU 
kommer inte att ha någon framtid utan en stark 
social dimension och solidaritet. Därför behöver 
vi en konkret social agenda med en färdplan för 
hur den europeiska pelaren för sociala rättig-
heter ska genomföras.” Hon påpekade att det 

inte får finnas några andra klassens medborg-
are i EU och underströk behovet av att se över 
utstationeringsdirektivet.

Luca Jahier, ordförande för Övriga intressegrup-
per, tackade kommissionens ordförande för att 
denne hade tagit på sig den mycket ambitiösa 
uppgiften att blåsa nytt liv i  EU-projektet och 
främja en gemensam syn på Europa. ”EU är en 
gemenskap av värderingar och i dagens läge behö-
ver vi ett mer ambitiöst och mer demokratiskt EU som 
blickar framåt, bortom brexit. Så låt oss tillsammans 
verka för ett medborgarkonvent 2018. Låt kultur och 
hållbar utveckling stå i centrum för EU:s politik och 
prioriteringar.” Han framhöll också att 2018, Euro-
paåret för kulturarv, innebär ett tillfälle att mobi-
lisera positiva krafter för EU:s framtid. (sg)� l

Forts. från sidan 1
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De politiska ledarna i EU, Latinamerika och 
Västindien borde sätta värde på det civila 
samhället
Vid sin plenarsession i september antog EESK ett 
yttrande om Nya förutsättningar för de stra-
tegiska förbindelserna mellan EU och Celac 
och det civila samhällets roll (föredragande: 
Mário Soares, Arbetstagargruppen, PT). I yttrandet 
efterlyser EESK ett fördjupat partnerskap mellan EU 
och Celac, som bygger på ett heltäckande ramavtal 
som omfattar handlingsprinciper för politisk dialog, 
samarbete och hållbar utveckling. För att förhand-
lingar mellan EU och Latinamerika och Västindien 
överhuvudtaget ska kunna bedrivas framgångsrikt 
är det dock mycket viktigt att ha en strukturerad 
form för dialog med det organiserade civila sam-
hället. När det gäller frihandelsavtal specifikt bör 
det organiserade civila samhället verkligen göras 
delaktigt i alla skeden av förhandlingarna, genom-
förandet av avtalen och utvärderingen av dem.

EESK uppmanar alla politiska ledare i EU och Latin-
amerika och Västindien att erkänna och visa sin 
uppskattning för det civila samhällets deltagande. 
Det kommer att säkerställa att största möjliga 
antal medborgare deltar i beslutsprocessen. EESK 
har vid flera tillfällen pekat på bristen på allmän 
tillgång till information som ett av de största 
problemen vid övervakningen av EU:s förbindel-
ser med Celac. Bristen på insyn hindrar även det 
civila samhället från att utarbeta förslag i god tid. 
Det är mycket viktigt att införa tydliga regler och 
förfaranden för tillgången till och spridningen av 
denna information. EESK anser även att det måste 
finnas tillräckligt med materiella resurser för att 
säkerställa det civila samhällets deltagande i för-
handlingarna och i en öppen och strukturerad 
dialog med myndigheterna. (sg)� l

Den europeiska energiunionen 
ska även vara en social vinst
Oron över de sociala kostnaderna för energiom-
ställningen löpte som en röd tråd genom alla 
paneldiskussioner vid den europeiska energi-
dialogen, som anordnades av EESK i Bryssel den 
7 september. Evenemanget fokuserade på kom-
missionens förslag Paketet om ren energi för 
alla i EU och på hur ett brett spektrum av aktörer 
i det civila samhället ser på det, i en diskussion 
med EU:s institutioner och marknadsaktörer.

Alla aktörer välkomnade paketet som de ansåg 
innehöll en rad positiva åtgärder och som för för-
sta gången samlar energi- och klimatåtgärder i ett 
enhetligt program. Men paketet om ren energi gav 
trots detta upphov till stark oro vad gäller den soci-
ala dimensionen, och i synnerhet det sätt på vilket 
den högaktuella frågan om energifattigdom 
hanteras.

Aktörer från det civila samhället frågade om det 
verkligen är realistiskt att förvänta sig att människor 
som lever ur hand i mun ska investera i solpaneler, 
solcellsutrustning eller energieffektiv utrustning 
när de måste välja mellan att handla mat eller att 
värma upp sina hem. De bör inte tvingas att göra 
investeringar som de inte kan eller inte är redo att 
göra, och inte heller bör de förväntas bidra till de 
mer bemedlades investeringar. Sociala taxor bör inte 
förbjudas, utan måste kanske ses som nödvändiga 
för att skydda sårbara konsumenter, sade aktörerna 
från det civila samhället.

Det fanns också en oro över vad energiomställ-
ningen skulle innebära för arbetstillfällena, och 
över behovet av att skydda regioner som är bero-
ende av utvinning av fossila bränslen såsom kol 
och skiffergas från de negativa konsekvenserna av 
omställningen.

Eftersom det mesta av medlen skulle komma från 
privat kapital var alla ense om att ett stabilt inves-
teringsklimat för att främja långsiktigt engagemang 
var av yttersta vikt. Bristen på skatteincitament lyftes 
fram som den felande länken i energiunionen. Pris-
incitament utpekades som det mest effektiva verk-
tyget för att öka medvetenheten och få människor 
att vara kreativa i en strävan att undvika kostnader 
och minska energikonsumtionen. (dm)� l

EESK första institution att ta ställning till CCCTB
EU vill bekämpa aggressiv skatteplanering och 
bidra till tillväxt, konkurrenskraft och rättvisa 
på den inre marknaden. De förslag som Euro-
peiska kommissionen på nytt har lagt fram om 
en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
(CCCTB) syftar till att ta itu med detta mål. EESK 
var första institution att ta ställning till förslagen.

Kommittén stöder i  sitt yttrande om den 
gemensamma konsoliderade bolagsskatteba-
sen (föredragande: Michael McLoughlin, Övriga 
intressegrupper, IE) förslagens syfte och inrättan-
det av en enda uppsättning regler för att beräkna 
företagens beskattningsbara vinster i EU samt att 
inkomster ska hänföras till den plats där värdet 
skapas. EESK anser att en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas skulle kunna innebära fördelar 
för alla om den kan skapa enkelhet och säkerhet 
avseende bolagsbeskattning samt minska skatte-
hindren och den skattemässiga komplexiteten.

EESK rekommenderar icke desto mindre att man 
ska göra sitt yttersta för att upprätta den gemen-
samma konsoliderade bolagsskattebasen genom 

samförstånd, med tanke på frågornas känsliga 
karaktär när det gäller subsidiaritet och staternas 
suveränitet. Kommittén uppmanar de berörda 
parterna att snabbt slutföra de föreslagna etap-
perna. EESK vill även belysa behovet av att ta itu 
med de utmaningar som den digitala ekonomin 
medför och föreslår att man ska överväga att 
låta immateriella rättigheter ingå i fördelnings-
nyckeln. Kommittén anser att faktorn försäljning 
enligt destination kan behöva ändras för att säker-
ställa ett rättvist genomförande, och föreslår att 
det görs en noggrann konsekvensanalys av den 
gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen.

I ett separat yttrande – Ett skattesystem som 
främjar sund konkurrens och ekonomisk 
tillväxt (föredragande: Petru Sorin Dandea, 
Arbetstagargruppen, RO) – uppmanar EESK med-
lemsstaterna att öka sina insatser för att bekämpa 
aggressiv skatteplanering och skatteflykt. I yttran-
det rekommenderar EESK att man genomför skat-
tereformer och undviker att använda skattebeslut 
som inte är berättigade utifrån transaktionernas 
ekonomiska substans.(jk)� l

Över 100 ansökningar lämnades in till 
2017 års pris till det civila samhället

I år har priset till det civila samhället tagit emot 
111 ansökningar från hela EU.

Priset kommer att belöna ”innovativa projekt 
för att främja högkvalitativ sysselsättning 
och företagaranda för framtidens arbete”, och 
lyfta fram initiativ som syftar till att skapa hållbara 
arbetstillfällen och uppmuntra företagaranda, sär-
skilt för underrepresenterade och missgynnade 
befolkningsgrupper.

EESK:s pris till det civila samhället, som i år delas 
för nionde gången, belyser varje år olika viktiga 
aspekter av EESK:s arbete. En av kommitténs 
viktigaste frågor under det gångna året har varit 
den europeiska sysselsättningsstrategin och 
hur man ska bekämpa de mest oroväckande 
formerna av arbetslöshet, såsom ungdoms- och 

långtidsarbetslöshet, och främja integrationen 
av nykomlingar på arbetsmarknaden.

Det övergripande syftet med utmärkelsen är 
att belöna civilsamhällesorganisationer och/
eller enskilda personer som på ett betydande 
sätt har bidragit till att främja den europeiska 
integrationen.

EESK kommer nu att inleda arbetet med att 
utvärdera ansökningarna, i syfte att till kännage 
vinnarna den 7 december 2017 vid sitt 
plenarsammanträde.

Ytterligare information om priset till det civila 
samhället finns på

http://bit.ly/2yKlZRY (mr)� l

EESK-ledamoten Thierry Libaert visar hur 
man kan komma till rätta med planerat 
åldrande
EESK-ledamoten Thierry Libaert (Övriga intres-
segrupper, FR) har nyligen gett ut en bok om 
planerat åldrande med titeln Déprogrammer 
l’obsolescence (”Att avprogrammera det plane-
rade åldrandet”). Konsumenterna, framhålls det 
i boken, har ofta en känsla av att de saknar kontroll 
över produkters livslängd, och av att de är fång-
ade i ett slit- och slängsystem. Thierry Libaert visar 
hur planerat åldrande kan bekämpas på nationell, 
europeisk och internationell nivå genom att man 
omdirigerar offentliga utgifter och förlänger pro-
duktgarantier och märkningen för produkters 
livslängd. Att bekämpa planerat åldrade handlar 
framför allt om politisk vilja och om att radikalt 
ändra sitt tankesätt menar Thierry Libaert. Det 
finns inget som är oundvikligt i sammanhanget.

Thierry Libaert har lett kommitténs banbrytande 
arbete om planerat åldrande, som låg till grund 
för Europaparlamentets nyligen antagna resolu-
tion i frågan.

För mer information, se: http://www.tlibaert.info/
books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)� l

Pierre Jean Coulon, ordförande för facksektionen för 
transport, energi, infrastruktur och informationssam-
hället (TEN), med Georges Dassis, EESK:s ordförande
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EESK visar det bästa från den estniska vildmarken
7 november–8 december 2017

På förslag av de estniska EESK-leda-
möterna anordnar kommittén en 
andra och sista utställning under det 
estniska EU-ordförandeskapet med 
titeln Estonian Wilderness (”Estlands 
vildmarker”). I denna fotoutställning 
upptäcker du det bästa från Estlands 
vildmarker: landskap, blommor, fåglar 
och stora däggdjur. Estland har mycket 
att erbjuda för naturintresserade, med 
ett landskap som är lika rikt och varie-
rande som dess flora och fauna. Lan-
dets övergivna stränder, djupa skogar, 
pittoreska sjöar och floder och mystiska 
myrar döljer en rik värld av fåglar, sälar 
och björnar. (jp)� l  

”En allt fastare sammanslutning” – Romfördragens 
betydelse för dagens Europa 1957–2017

18 oktober – 3 november 2017

För att markera 60-årsdagen av denna 
viktiga händelse har Europeiska uni-
onens historiska arkiv anordnat en 
utställning om fördragen och deras 
betydelse.

Utställningen är resultatet av ett part-
nerskap mellan Europeiska unionens 
historiska arkiv och Europeiska unio-
nens råd, Europaparlamentet och Euro-
peiska kommissionen, med bidrag från 
Europeiska investeringsbanken, det 
italienska rådsordförandeskapet, det 
italienska utrikesministeriet och den 
italienska nyhetsbyrån ANSA.

Utställningen belyser även hur för-
dragen växte fram mot bakgrund av 
de sociala, kulturella och ekonomiska 
händelser som påverkade Europa efter 
andra världskriget och tittar på hur våra 
medborgares dagliga liv har påverkats 
långsiktigt av den europeiska integra-
tionsprocessen. (jp)

Mer information: http://www.eesc.
europa.eu/en/agenda/our-events/
events/ever-closer-union� l

EESK info blir digitalt
En ny digital version av EESK:s nyhets-
brev kommer att lanseras i december 
2017. Den första utgåvan kommer ut 
på engelska, franska och tyska, medan 
alla andra språkversioner distribueras 
i traditionellt pdf-format. Från och med 
januari 2018 kommer endast den nya 
versionen att publiceras på alla språk.

Den nya, helt digitala versionen kom-
mer att vara i HTML-format och skickas 
ut till läsarna per e-post. Den kommer 
att kunna läsas på olika apparater, 
även mobiltelefoner och surfplattor, 

och ha sökfunktioner på 23 EU-språk. 
Läsarna kommer att kunna dela med 
sig av artiklar på sociala medier, lämna 
kommentarer och dela med sig av 
sina kommentarer. Tryckta exemplar 
kommer också att framställas på begä-
ran. De som nu prenumererar på den 
tryckta versionen och är intresserade 
av att få det nya webbaserade nyhets-
brevet ombeds kontakta eescinfo@
eesc.europa.eu och ange vilken 
språkversion de vill ha. (dm)� l

Fördelarna med ett digitalt 
samhälle av Arbetsgivargruppen
Den 25 oktober organiserar EESK:s 
Arbetsgivargrupp, inom ramen för 
det estniska EU-ordförandeskapet, 
en konferens i Tallinn om fördelarna 
med ett digitalt samhälle.

Den digitala innovationen och tekniken 
håller på att förändra dagens samhälle 
genom att de ger företag, regeringar och 
medborgare nya möjligheter inom en 
rad olika sektorer, bland annat industri, 

hälsa, sociala medier, e-tjänster, data 
och många fler. Den digitala världen 
förändras snabbt. Är EU:s inre marknad 
redo för den digitala tidsåldern? Europas 
medborgare måste fundera över hur EU 
kan dra fördel av den digitala revolutio-
nen för att förbli konkurrenskraftigt och 
skapa fler arbetstillfällen. Estland, som är 
ledande inom IKT och digitala tjänster, 
är den perfekta platsen för att diskutera 
dessa frågor.

Syftet med detta evenemang är att under-
söka och diskutera de möjligheter som 
det digitala samhället – och särskilt den 
digitala inre marknaden – medför, samt 
utvecklingen av digitala offentliga tjäns-
ter, som är en prioriterad fråga under det 
estniska ordförandeskapet. (lj)� l

Att arbeta för en bättre framtid
Digitalisering och 
innovation: möjligheter och 
utmaningar

av Arbetstagargruppen

Hur gör man digitaliseringen till en 
framgång? Vad bör man göra för 
att se till att digital innovation ska-
par anständigt arbete och förbättrar 
arbetsvillkoren? Dessa frågor stod 
på dagordningen för Arbetstagar-
gruppens sammanträde i Tallinn den 
6 oktober, som ägnades åt digitali-
seringen och dess konsekvenser för 
arbetstagarna.

Valet av plats skulle inte ha kunnat vara 
lämpligare, eftersom Estland betraktas 
som det EU-land som kommit längst 
i digitaliseringen och är mycket öppet 
för IKT-innovation och angeläget 
om att omsätta nya idéer i praktiken 
mycket snabbt.

Efter ett välkomstanförande av 
 Gabriele Bischoff, ordförande för 
Arbetstagargruppen, och ett tal av Eiki 
Nestor, talman i Estlands parlament, 
som redogjorde för Estlands halvår 
som EU:s ordförandeland, tittade leda-
möterna närmare på Estlands digitala 
agenda 2020, som i  många kretsar 
anses vara ett utmärkt exempel på 
främjande av digital utveckling inom 
ekonomin och i samhället.

Under eftermiddagsmötet diskuterade 
medlemmarna de möjligheter och 
utmaningar som digitalisering och 
innovation innebär för arbetstagarna 
och arbetsmarknaden, med talare 
från Trade Union Advisory Council 
(TUAC), industriALL European Trade 
Union, den estniska myndigheten för 
informationssystem samt Europeiska 
fackliga samorganisationen (EFS). 
Som framgick av debatten påverkar 
uppbyggnaden av ett digitalt sam-
hälle alla aspekter av våra liv, särskilt 
arbetsvillkor, löner och sociala trygg-
hetssystem. Det rådde allmän enighet 

om att Europa måste hålla jämna steg 
med den tekniska utvecklingen och 
utnyttja dess potential fullt ut i båda 
riktningarna: rättvisa arbetsvillkor och 
investeringar för en digital framtid. 
I  många inlägg betonades behovet 
av en rättvis övergång till den digitala 
tidsåldern och att effekterna på arbets-
marknaden och arbetsnormerna samt 
på ekonomin, skattesystemen och 
de sociala trygghetssystemen måste 
utvärderas noga. Den ökade flexibi-
litet som en digitaliserad arbetsmiljö 
medför bör inte försämra de sociala 
standarderna och arbetsvillkoren, 
och därför består utmaningen i  att 
uppmuntra innovation och kreativitet 
för att uppnå positiva resultat för en 
hållbar och konkurrenskraftig social 
marknadsekonomi. (mg)� l

Den senaste tidens utveckling inom den sociala ekonomin i EU
av Övriga intressegrupper

För tredje gången, efter studierna från 
2008 och 2012, har EESK offentliggjort 
en studie om ”Recent evolutions of the 
social economy in the European Union” 
(den senaste tidens utveckling inom den 
sociala ekonomin i Europeiska unionen), 
som tagits fram på initiativ av sektors-
grupperingen ”Den sociala ekonomin”, 
som förvaltas av Övriga intressegrupper.

Studien, som genomfördes av Internatio-
nal Centre of Research and Information 
on the Public, Social and Cooperative 
Economy (Ciriec), uppdaterade inte bara 
de föregående studierna utan fokuserade 
på tre områden: den sociala ekonomin 
och framväxande koncept/rörelser, 
offentlig politik i den breda bemärkelse 
som begreppet fått de senaste åren på 
EU-nivå och i medlemsstaterna för att 
förbättra sektorn för den sociala ekono-
min och slutligen den sociala ekonomins 
omfattning i varje EU-medlemsstat.

Rent konkret gör studien det möjligt för 
oss att mäta framsteg, genom att den 

tillhandahåller tillförlitliga och jämför-
bara uppgifter. Det är tydligt att den 
sociala ekonomin har återhämtat sig 
från den ekonomiska och finansiella kri-
sen relativt oskadd. I dag tillhandahåller 
den avlönat arbete för 6,3 % av den för-
värvsarbetande befolkningen i EU-28, 
jämfört med 6,5 % år 2012.

Studien ger oss också tillfälle att påminna 
oss själva om vad den sociala ekono-
min bidrar med till vårt samhälle. Med 
utgångspunkt i  en annan modell än 
vinstdrivande företag har den sociala 
ekonomin en viktig roll och arbetar med 
och parallellt med marknadsekonomin. 
Genom att se till att ekonomisk effek-
tivitet tjänar sociala behov skapar den 
sociala ekonomin ett genuint ömsesidigt 
beroende mellan ekonomiska och sociala 
frågor snarare än att den ena underord-
nas den andra.

Slutligen återspeglar och försvarar 
den sociala ekonomin de värderingar 
som ligger till grund för EU (artikel  3 
i EUF-fördraget). Den är både en möjlig-
het till och ett verktyg för medborgarnas 

deltagande, ansvar och inflytande över 
vår hållbara framtid. Den är också ett 
omfattande instrument som gör att EU 
kan närma sig sina åtaganden enligt FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Länk till studien: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publ ica-
t i o n s - o t h e r - w o r k / p u b l i c a t i o n s /
recent-evolutions-social-economy-study 
(cl)� l
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