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LEDARE
Studentinitiativ tilldelas EESK:s pris 
till det civila samhället 2011

Kära läsare!
Under de senaste månaderna har många EU-med-
borgare känt först oro och sedan pessimism. De 
sociala kostnaderna för den pågående ekonomiska 
krisen är enorma i fråga om ungdomsarbetslöshet, 
social utestängning och den allt sämre situationen 
för små och medelstora företag. Vi kan inte för-
neka att det fi nns skäl att hysa oro för framtiden, 
för européernas framtid.

Men innan vi kastar in handduken bör vi se tillbaka på EU:s historia, och då 
kommer vi att se att det har varit en kollektiv framgångshistoria som alltid har 
hotats av olika typer av kriser. En hel generation européer har vuxit upp med de 
värden som skapade detta ambitiösa politiska, sociala och ekonomiska projekt. 
Dessa grundsatser har fått avsevärda resultat, till exempel att EU är världens mest 
attraktiva inre marknad och att unionen har uppnått en högre nivå av politisk 
integration bland stater än någon annanstans i världen. Under de senaste 61 åren 
har solidaritet, integration och innovation gett vår generation helt nya och bättre 
möjligheter. Av det skälet får vi inte ge upp våra värden.

Om vi ska kunna stå för våra europeiska värderingar måste vi kombinera en 
långsiktig vision med förmågan att reagera snabbt. Å ena sidan erbjuder Europa 
2020-strategin en övergripande reformagenda avsedd att säkerställa hållbar tillväxt 
och att göra unionen mer motståndskraft ig i framtiden. Det är på så sätt kon-
kurrenskraft en kan förbättras genom innovation och genom att man skapar nya 
möjligheter för unga européer som kämpar för att klara krisen. Vårt dagliga arbete 
inom kommittén har alltid fokuserat på detta långsiktiga perspektiv, genom att vi 
antar yttranden och anordnar off entliga utfrågningar om ämnen som rör det euro-
peiska civila samhället. Dessa dagliga insatser är vårt bidrag till Europas framtid.

Den nuvarande situationen kräver dock omedelbara åtgärder för att säkerställa 
förtroendet för vårt långsiktiga projekt, och detta är vad kommittén inriktade sig 
på vid sin senaste plenarsession. Under plenarsessionen diskuterade vi euroobli-
gationer, fi nansiell reglering och fi nanspolitik, och lät än en gång vår institution 
fungera som plattform för diskussionerna inom det civila samhället.

EU-medborgarna har valt regeringar med vitt skilda ståndpunkter under de 
senaste sex årtiondena. Alla dessa politiska företrädare har använt den europeiska 
integrationen som motor för välfärden i Europa. Det bästa exemplet på detta är 
den ständiga förbättringen av den inre marknaden, till vilket många av EESK:s 
yttranden och initiativ har bidragit. Vid sitt möte i december enades Europeiska 
rådet om ett antal viktiga åtgärder, men EU:s civila samhälle, som vi företräder, 
talar varje dag om för oss att vi behöver mer Europa. Detta är ett budskap som 
vi har hört i mer än 50 år inom EESK, och det bör uppmuntra beslutsfattarna att 
vidta nödvändiga åtgärder.

Anna Maria Darmanin
EESK:s vice ordförande
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KOMMANDE EVENEMANG

Erasmus studentnätverk (ESN) har 
tilldelats EESK:s pris till det civila 
samhället 2011 för sitt program 
SocialErasmus. Sedan programmets 
start 2008 har hundratals studenter 
utfört olika frivilliguppdrag, alltifrån 
att plantera träd till att vara tomte för 
barn på lokala sjukhus, ge blod eller 
släcka skogsbränder.

Tanken är att programmet ska 
hjälpa studenter att komma i kon-
takt med sina värdländer genom att 
uppmuntra dem att delta i verksam-
het som är till nytta för det lokala 
samhället. ”Vissa människor tror att 
internationella studenter bara kom-
mer hit och tar vad de vill ha och 
sedan åker hem igen. Men med hjälp 
av projektet kan lokalbefolkningen 
se vilka fördelar Erasmus innebär 
och att projektet skapar en verklig 
integration”, förklarar ESN:s ordfö-
rande Tania Berman.

Andrapriset tilldelades European 
Alternatives för deras årliga Trans-
europa-festival som i maj 2011 ägde 
rum samtidigt i tolv europeiska stä-
der, med musik, fi lm, utställningar, 
föreläsningar och debatter. Transeu-
ropa-festivalen är både en kulturfes-
tival och ett politiskt evenemang för 
att hylla den politiska integrationen, 
solidariteten, den sociala mångfalden, 
toleransen och utbytet. Under den två 
veckor långa festivalen anordnas gra-
tis off entliga evenemang. ”Vi driver 
en kampanj för ett alternativt Europa, 
ett demokratiskt Europa som skapas 
av folket och där alla medborgare är 
lika”, säger Niccolò Milanese, vice 
ordförande i European Alternatives, 
som består av enskilda medlemmar 
och lokala grupper i 17 länder inom 
och utanför EU.

T r e d j e p r i s e t  t i l l d e l a d e s 
Organising Bureau of European 

School Student Unions (OBESSU) 
som består av elevföreningar på 
gymnasienivå från 21 europeiska 
länder och som arbetar för att främja 
elevers rättigheter. Buss-projektet 
Light on the Rights, som OBESSU 
har tilldelats tredjepris för, startade 
hösten 2010 när OBESSU-aktivister 
reste 1  000 mil med buss genom 
Europa och på så sätt vann insikt 
om vilka utmaningar som skolelever 
står inför, från Balkanländerna till 
Finland. Resan var en del av ett mer 
omfattande projekt med syftet att 
stödja den europeiska förklaringen 
om elevers rättigheter och den där-
till kopplade kampanjen Light on the 
rights. ”Vi ser priset som ytterligare 
en uppmuntran till att främja den 
europeiska förklaringen om elevers 
rättigheter”, säger generalsekretera-
ren Viviana Galli.

För EESK:s ordförande Staf-
fan Nilsson är priset för det civila 
samhället en symbol och det ska 
lyft a fram framstående initiativ från 
Europas civila samhällsaktörer som 
har utvecklat projekt som på ett 
positivt sätt har påverkat européer-
nas liv och främjat den europeiska 
identiteten och integrationen. För 
2011 valde han temat ”Dialog och 
deltagande för att främja EU:s vär-
den: integration, mångfald, solidari-
tet och tolerans”. (cw) ●

För mer information se

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.organised-civil-
society-prize-2011

2012 är Europaåret för aktivt åld-
rande och solidaritet mellan gene-
rationerna. Det ger oss alla en 
möjlighet att fundera över vad det 
betyder att vi lever längre och håller 
oss friskare än någonsin tidigare, och 
hur vi ska kunna utnyttja de möjlig-
heter som detta innebär.

Beslutsfattare och andra aktörer 
står inför utmaningen att förbättra 
förutsättningarna för ett aktivt åld-

rande och ett självständigt liv på så 
olika områden som arbetsmarknad, 
hälso- och sjukvård, sociala tjäns-
ter, vuxenutbildning, frivilligarbete, 
boende, IT-tjänster och transporter.

Tanken med Europaåret är att 
göra människor medvetna om frå-
gorna och att sprida de bästa lös-
ningarna. Det viktigaste är dock 
att uppmuntra alla beslutsfattare 
och aktörer att sätta upp mål och 

göra vad som krävs för att uppnå 
dem. Europaåret 2012 bör inte bara 
resultera i debatt, utan också leda till 
konkreta resultat. (ail) ●

Vinnarna av EESK:s pris till det civila samhället.
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Mer Europa – enda sättet 
att ta sig ur krisen

Andra dagen av EESK:s 476:e ple-
narsession inleddes med ett anfö-
rande från ordföranden på temat Att 
komma över krisen – mot ett politiskt 
program för hållbar återhämtning. 
Staffan Nilsson bekräftade att det 
bara fi nns ett sätt att föra EU ut ur 
den fi nansiella, statsskuldsbaserade, 
ekonomiska och sociala krisen – en 
djupare europeisk integration. Det 
behövs mera Europa när det gäller 
fi nanspolitik, ömsesidigt ansvarsta-
gande för statsrisker, återställande 
av långsiktig solvens –  och även 
för tillväxten, konkurrenskraften 
och arbetstillfällena. Gemenskaps-
metoden måste återfå sin roll och 
kommissionens ledarskap stärkas. 
Ordföranden underströk hur viktigt 
det är att skydda vår ekonomiska och 
sociala modell och sade att kommit-
tén var fast besluten att fördjupa sitt 
samarbete i nätverken av nationella 
ekonomiska och sociala råd. För att 
vägen ut ur krisen ska vara godtagbar 

Vitbok om transport

Den 5 december 2011 höll EESK och 
Europeiska kommissionen en gemen-
sam endagskonferens om ”Vitboken 
om transport ur det civila samhäl-
lets synvinkel” i EESK:s lokaler. Vid 
evenemanget träffades en rad olika 
transportanvändare och andra 
berörda parter för att diskutera detta 
viktiga policydokument. Som ordfö-
rande Staff an Nilsson underströk: ”Vi 
har samlats här i dag eft ersom de åtgär-
der som föreslagits i EU:s plan måste 
ha det europeiska civila samhällets fulla 
stöd om de ska komma till full nytta. 

Syft et med dagens konferens är därför 
att diskutera kommissionens förslag ur 
ett kritiskt perspektiv.”

Europeiska kommissionen lade 
fram sin Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde i  mars 
2011. Den innehåller en uppsättning 
med 40 särskilda initiativ för det kom-
mande årtiondet och syft ar till att bygga 
ett konkurrenskraft igt transportsystem 
som ska öka rörligheten, undanröja 
större hinder på nyckelområden och 
sätta fart på tillväxten och sysselsätt-

Från vänster till höger: Pierre Jean Coulon, EESK:s föredragande, Siim Kallas, Europeiska kommissionens vice ordförande och ansvarig för transport, Staff an Nilsson, EESK:s ordförande, Jacki Davis, moderator vid konferensen, 
Anna Midera, biträdande direktör vid det polska transportministeriet och Antonio Costa, ReK:s föredragande.

ningen. Samtidigt ska förslagen leda 
till att Europas beroende av importerad 
olja minskar kraft igt och att man upp-
når en 60-procentig minskning av kol-
dioxidutsläppen från transporter 2050.

De berörda parterna har rådfrågats 
vid ett antal tillfällen under utarbetan-
det av vitboken och den har granskats 
av EU-aktörerna sedan den offent-
liggjordes. Konferensen gav dock 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén och 
Europaparlamentet tillfälle att föra ut 

sina synpunkter till en större publik. 
Pierre Jean Coulon, föredragande för 
EESK:s yttrande, framhöll följande: 
”Att skapa rätt balans mellan att upp-
fylla de långsiktiga mål om utsläpps-
minskningar som ingår i färdplanen 
och fortsätta att uppfylla transportbe-
hoven i det europeiska samhället kom-
mer helt klart att bli en svår uppgift , 
och detta kräver mer vägledning från 
kommissionens sida.”

Tre EU-medborgare hade också 
inbjudits att ta aktiv del i diskussio-

nerna genom att framföra vilka för-
väntningar de i första hand har som 
regelbundna transportanvändare. ”Pre-
cis som kommissionen är vi medvetna 
om att några av de förslag som läggs 
fram i vitboken kanske inte har poli-
tiskt och allmänt konsensus”, under-
strök EESK:s ordförande, och fortsatte: 
”Under de kommande tre åren ska 
kommittén verka för att det förs en 
regelbunden debatt med det civila 
samhället om genomförandet av de 
åtgärder som ingår i vitboken.” (ac)
 ●

ur social synvinkel måste alla aktörer 
delta.

J.P. Delevoye, ordförande i Frank-
rikes råd för ekonomiska, sociala 
och miljörelaterade frågor höll ett 
verklighetsnära och EU-vänligt tal, 
övertygad om att ”Europa inte är pro-
blemet, utan lösningen”. För honom 
innebär djupare integration framför 
allt att medlemsstaterna erkänner 
EU:s fördelar.

De tre gruppordförandena gav sitt 
stöd till båda talarna. Georgios Das-
sis (Arbetstagargruppen) var orolig 
för fi nansmarknadernas makt, Luca 
Jahier (Övriga intressegrupper) eft er-
lyste ett strukturerat system med 
euroobligationer för att undvika 
mer fi nansiell turbulens och Henri 
Malosse (Arbetsgivargruppen) påpe-
kade behovet av bättre utbildning och 
ett starkare stöd till små och medel-
stora företag. (asp/mvd) ●

Det gemensamma europeiska luftrummet 
är så viktigt att det inte får misslyckas

Vid högnivåkonferensen i  Wars-
zawa den 28 november 2011 fanns 
en påtaglig insikt om att man snabbt 
måste komma tillrätta med det bris-
tande genomförandet av paketet 
för ett gemensamt europeiskt luft -
rum, SES II. Paketet antogs för två 
år sedan i syfte att undanröja den 
kostnadskrävande och ineffektiva 
uppdelningen av det europeiska 
luft rummet längs de nationella grän-
serna, men det har ännu inte genom-
förts i praktiken.

”Det gemensamma europeiska 
luftrummet är fortfarande långt 
borta. Risken är att vi inte klarar att 
möta den ständigt ökande eft erfrå-
gan på luft transporter under de kom-
mande åren”, varnade Siim Kallas, 
EU-kommissionär med ansvar för 
transportfrågor. Jacek Krawczyk, 
EESK:s vice ordförande och före-

dragande för ett antal yttranden om 
SES II instämde: ”Om vi inte lyckas 
genomföra paketet kommer det att få 
stora negativa konsekvenser för den 
europeiska luft farten i framtiden och 
drabba både aktörer och resenärer.”

Den centrala beståndsdelen 
i paketet är inrättandet av funktio-
nella luft rumsblock inom vilka fl yg-
trafiktjänsterna tillhandahålls på 
grundval av strikta prestandakrav 
och utan avseende på nationella 
gränser. Av de nio block som plane-
rats har emellertid hittills endast två 
inrättats: Danmark–Sverige och Stor-
britannien–Irland. Jacek Krawczyk 
vände sig till de länder som fördröjt 
inrättandet av luft rumsblocken med 
en uppmaning att agera: ”Ingångna 
avtal ska hållas. Man kan inte först 
skriva under, och sedan underlåta att 
genomföra avtalet.”

Fördröjningen i  genomförandet 
lyftes fram ytterligare av kommis-
sionsledamot Siim Kallas, som påpe-
kade att så få som fem EU-länder hade 
uppfyllt de överenskomna målen för 
kapacitet och kostnadseffektivi-
tet. ”Jag är inte här för att hänga ut 
enskilda länder, men det är faktiskt 
uppenbart att tiden för eft ertanke är 
över. Vi måste åstadkomma resultat 
nu”, sade han.

I linje med den öppna dörrens 
politik som Polen står för, framhöll 
Sławomir Nowak, Polens nya trans-
portminister och företrädare för den 
polska regeringen, att ”den externa 
dimensionen av det gemensamma 
luft rummet är av stor betydelse för 
Polen”. Med en hänvisning till kon-
ferensens rubrik, ”Genomförandet av 
det gemensamma europeiska luft rum-
met, SES, och dess utvidgning bortom 
Europeiska unionen”, sa han att ”det 
gemensamma luftrummet inte får 
stanna vid EU:s gränser”.

Konferensen avslutades med anta-
gandet av Warszawadeklarationen, 
som på nytt klargjorde behovet av ett 
snabbt genomförande av SES II, som 
kommer att ”ge alla berörda aktörer 
betydande fördelar”. I deklarationen 
framhålls att ”det gemensamma euro-
peiska luft rummet är så viktigt att det 
inte får misslyckas”.

Denna framgångsrika konferens 
hade ca 300 deltagare och anordnades 
i samarbete mellan det polska rådsord-
förandeskapet, Europeiska kommis-
sionen och Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén. (mb) ●

Från vänster till höger: Jacek Krawczyk, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs vice 
ordförande, Sławomir Nowak, den polske ministern med ansvar för transport, byggnation och 
havsfrågor, och Siim Kallas, Europeiska kommissionens vice ordförande och ansvarig för transport.
Källa: Det polska ministeriet för transport, byggnation och havsfrågor
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Lägga grunden för Rio+20

Är en hållbar ekonomi 
ett ouppnåeligt mål?
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Kära läsare!
FN:s kommande toppkonferens om hållbar 
utveckling i Rio kommer att fokuseras på att 
skapa en grönare ekonomi och minska fat-
tigdomen, två frågor som hör nära samman. 
Toppmötet syft ar till att förnya våra politiska 
ledares åtagande att uppfylla delmålen för en 
global hållbar utveckling.

Samtidigt som sådana initiativ är beröm-
värda så är konferensen också en nyttig 

påminnelse om att politik och strategier ensamma inte kan besegra fattigdom 
och sjukdomar eller garantera rent vatten och ren luft . Det är knappa fem år kvar 
tills millennieutvecklingsmålen ska vara uppfyllda, och det är fortfarande nästan 
en miljard människor som lider av hunger.

För dessa frågor fi nns inga gränser. Det räcker inte med ett förnyat politiskt 
åtagande för att bygga skolor, rena vår luft  eller förändra våra överdrivna konsum-
tionsvanor. Det skulle behövas nio planeter som jorden för att absorbera världens 
koldioxidsutsläpp om alla människor hade samma konsumtionsinriktade livsstil 
som den vi har i de rika länderna.

Regeringar på alla nivåer måste ta ett globalt ansvar. Om detta ska fungera 
så måste det civila samhället delta i alla övergångsfaser. Där ingår att lägga upp 
strategier och planera samt att genomföra förändringarna och se till att det sker 
en kontinuerlig uppföljning. Det civila samhället måste få komma till tals vid 
Rio+20-konferensen, eft ersom det är det civila samhället som i praktiken kom-
mer att utforma, styra och genomföra de beteendeförändringar som leder mot en 
hållbarare och grönare framtid. Det civila samhället kan bana väg för övergången.

EESK kommer att driva på världens ledare i Rio att investera i hållbar teknik 
och hållbara projekt, samtidigt som man fasar ut de former av subventioner som 
skadar miljön. En rättvis övergång till en grön ekonomi kräver en dialog med det 
civila samhället och med arbetsmarknadens parter om vilka konsekvenser över-
gången får för arbetsmarknaden och samhället i stort.

Vi måste se till att det förs en dialog mellan det civila samhället och besluts-
fattarna och internt inom dessa grupper. De civila samhällena kommer både att 
förorda och genomföra de nödvändiga politiska rekommendationerna.

Vi är redo. Vi är en del av förändringen.

Staff an Nilsson
EESK:s ordförande

EESK anordnar den 7–8 februari 2012 
en stor konferens om hållbar utveckling 
som en förberedelse inför FN-konferen-
sen Rio+20 i juni. Syft et med EESK:s 
konferens är att formulera EU:s civila 
samhälles inställning till Rio+20 och 
bidra till att konferensen blir en fram-
gång. EESK kommer att vidarebefordra 
sina slutsatser till de förhandlande par-
terna vid FN-konferensen och till sina 
partner i det civila samhället över värl-
den.

Efter en översikt av det rådande 
läget i Rio+20-processen ska EESK-
konferensen fokusera på den gröna 
ekonomin som ett sätt att stärka den 
hållbara utvecklingen genom att res-
pektera naturresursernas ändlighet. Vid 
den första allmänna debatten kommer 
man att behandla EU:s bidrag till håll-
barheten, och vid den andra ska hållbar 
utveckling i länder utanför EU tas upp.

Nedanstående fyra workshoppar 
kommer att ge tillfälle till att diskutera 

Hållbarhetsfrågor berör så mycket mer 
än bara miljön. Hållbarhetsaspekterna 
genomsyrar våra ekonomier och förvalt-
ningar och de berör människor från alla 
samhällsklasser. Lösningar på globala 
problem innebär därför att hållbarhets-
aspekterna integreras i många olika poli-
tikområden.

Med tanke på hur beroende vi är av 
varandra i vår globaliserade värd är det 
häpnadsväckande att det fortfarande sak-
nas hållbara lösningar. Fokuseringen på 

frågorna mer i detalj och utarbeta kon-
ferensens slutsatser:

 ■ Mat, vatten och energi för alla

 ■ Hållbar konsumtion och produk-
tion

 ■ En rättvis övergång till en grön eko-
nomi – den sociala dimensionen

 ■ Det civila samhällets deltagande 
i övergången till en grön ekonomi

Under det senaste året har EESK 
tillsammans med aktörer inom EU och 
i övriga världen samordnat förberedel-
serna inför Rio+20. Kommittén har 
också för avsikt att göra ett gemensamt 
uttalande med sina kollegor i Brasilien, 
Kina, Indien, Ryssland och Sydafrika, 
och detta ska offentliggöras vid FN-
konferensen och riktas till den.

Efter ett brett samråd med orga-
nisationerna i  det europeiska civila 

kortsiktiga vinster och fördelar innebär 
oft a att man inte tar hänsyn till de långsik-
tiga konsekvenserna. Allteft ersom eft er-
frågan på resurser och energi ökar blir de 
övergripande utmaningar vi ställs inför 
alltmer komplexa. Detta är fullt logiskt.

Den värld vi lever i drivs av ekono-
min och styrs av människor. De ofta 
förödande miljöeff ekterna av vårt eko-
nomiska maskineri får emellertid direkta 
konsekvenser för fl era miljarder männis-
kor. Vattnet, som är vår främsta resurs, 
blir allt knappare i många regioner där 
jordbruk och boskapsskötsel är de vik-
tigaste näringarna. De fossila bränslena 
förgift ar fl oderna och luft en. Om natu-
rens jämvikt rubbas innebär det att en rad 
växter och djur inte längre kan överleva. 
Utbredd fattigdom och hälsoproblem 
förvärras av dessa faktorer.

Vi måste bryta sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. 
Detta är grunden för en grön ekonomi. 
En grön ekonomi kan bidra till att minska 
fattigdom och sociala orättvisor och sam-

samhället, som utförts av EESK:s obser-
vationsgrupp för hållbar utveckling 
genom en rad utfrågningar, antog kom-
mittén i september 2011 ett yttrande där 
det civila samhällets bidrag till Rio+20 
fastställs. Detta yttrande bidrog till EU:s 
ståndpunkt om hållbar utveckling, som 
sedan vidarebefordrades till FN:s sekre-
tariat för Rio+20-konferensen.

EESK:s ståndpunkt är att Rio+20 
måste ta ställning för en global övergång 
till en grön och hållbar ekonomi. Stats- 
och regeringscheferna kommer också 
att behöva engagera sig i konferensen. 
Och slutligen måste ett globalt ansvar 
tas av alla regeringar på alla nivåer och 
av det civila samhället.

EU måste också verka för en föränd-
ring av konsumtionsvanorna och se till 
att övergången till en grönare ekonomi 
inte sker på bekostnad av människor 
som lever precis ovan eller under fat-
tigdomsgränsen. Av denna anledning 
måste utrotande av fattigdomen och 
uppfyllande av de –  som det ser ut 
–  svåruppnåeliga millennieutveck-
lingsmålen föras upp högt på Rio+20-
dagordningen.

Vid EESK-konferensen kommer 
särskild vikt att läggas vid den håll-
bara utvecklingens miljörelaterade 
och sociala pelare. Enligt kommitténs 
åsikt måste en övergång till en grönare 
ekonomi vila på en balanserad sam-
verkan mellan miljö- och samhällsut-
vecklingen. En grönare ekonomi måste 
stärka den hållbara utvecklingen, bevara 
naturresurserna och begränsa klimat-
förändringarna. ●

tidigt bevara naturtillgångarna för fram-
tida generationer. För att uppnå detta 
måste man under övergången ta hänsyn 
till principer som rättvisa, samarbete och 
gemensamt ansvar, men det kräver stora 
ansträngningar och politisk vilja, två ting 
som det alltför oft a råder brist på.

EESK har emellertid ett förslag som 
i slutändan skulle kunna omvandla värl-
dens bränsleslukande ekonomi till en 
mer harmoniserad, rättvis och hållbar 
ekonomi. Vi föreslår ett FN-mandat för 
en ”grön ekonomi”, baserad på sex pelare, 
nämligen indikatorer, lagstift ning, utbild-
ning, fi nanspolitik, forskning och målsätt-
ningar.

Vi tror att vi kan uppnå det. Vi tror 
att vi kan förskjuta tyngdpunkten så att 
den återigen gynnar naturen och män-
niskorna.

Hans-Joachim Wilms
Ordförande i observationsgruppen för 
hållbar utveckling

EESK har lanserat en interaktiv plattform online för 
kontakt med intressegrupperna, i synnerhet (men 
inte enbart) organisationer i det civila samhället 
som vill bidra till en gemensam insats från det civila 
samhället i EU i anslutning till Rio+20. 

Vi ser fram emot att ta del av synpunkter från – och 
utbyta erfarenheter med – sakkunniga, organisa-
tioner och medborgare med ett stort intresse för 
hållbar utveckling.

Slå in på vägen till Rio+20 med oss på 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, ordförande i EESK:s 
observationsgrupp för hållbar utveckling.
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Aktion för Nepal

Nepals kamp för tryggad livsmedels-
försörjning hotas av massiv import av 
hybridutsäde som inte lämpar sig för 
de lokala klimatförhållandena och inte 
heller för jordmånen. Hybridgrödorna 
producerar inte något utsäde för senare 
skördar och kräver tillsats av dyra 
kemikalier.

”Varje år tvingas jordbrukare att 
köpa nytt utsäde från de företag som 
producerar det”, förklarar Bed Prasad 
Khatiwada från ActionAid Nepal. ”För 
att kompensera kostnaderna subven-
tionerar den nepalesiska staten det 
utsäde och de kemikalier som impor-
teras.”

De långsiktiga eff ekterna och foku-
seringen på monokultur är kontrapro-
duktiva, tillade Bed Prasad Khatiwada. 
Nepals klimat och miljö sträcker sig 
från subtropiskt till tempererat och 
arktiskt klimat. Det fi nns inte någon 
gröda som kan växa under alla dessa 
förhållanden.

År 2009 slog hybridmajsskörden 
fel, och tusentals människors liv lades 
i spillror. År 2010 slog även hybridris-
skörden fel. Den nepalesiska staten 
kompenserade jordbrukarna med 
kemikalier för påföljande skördesä-
song.

”I september [2011] undertecknade 
Monsanto en överenskommelse med 
USAID i Nepal. De ville ha Nepals jord-
bruksministerium som partner”, för-
klarar Bed Prasad Khatiwada för EESK 
info. ”Men lokala jordbrukare proteste-
rade och regeringen drog sig ur.”

”Vi [ActionAid] är inte emot 
Monsanto, men vi är emot importerat 
hybridutsäde som inte kan anpassas till 
klimatet och som inte är hållbart i fråga 
om tillgång och kostnader”, fortsät-
ter han och tillägger att cirka 75 % av 

Nepals befolkning är verksam inom 
jordbruket och att detta står för nästan 
34 % av landets BNP.

År 2008 inrättade Bed Prasad 
Khatiwada genom ActionAid Nepal 
en fröbank för 60 olika sädesslag och 
grönsaker. Utsädet är endogent och 
ger hög avkastning, och detta bidrar 
till att trygga livsmedelsförsörjningen, 
förklarade han. Runt 400 nepalesiska 
jordbrukare anlitar fröbanken. Projek-
tet är tänkt att expandera under 2012.

ActionAids Nepalprojekt står inför 
en mängd utmaningar som påminner 
om dem som lokalsamhällen världen 
över har erfarenheter av. EESK anser 
att tillgången till resurser, livsmedel och 
energi för alla bör vara en toppriorite-
ring på den globala hållbarhetsagendan.

Enligt EESK:s yttrande ”Rio+20: 
mot en grön ekonomi och bättre styr-
ning” måste övergången till hållbar 
utveckling beakta den sociala dimen-
sionen. Livsmedelssäkerhet och ett 
hållbart jordbruk är också en av de sju 
topprioriteringar som kommer att tas 
upp vid toppmötet.

Kirsten Hjørnholm Sørensen, 
politisk rådgivare vid ActionAid 
i Danmark, fruktar dock att man vid 
FN-toppmötet kanske inte kommer att 
ta hänsyn till de frågor som föranleder 
oro i utvecklingsländerna, t.ex. bland 
Nepals småjordbrukare.

”Vad man är rädd för är att Rio+20 
ska fokusera på övergången till en grön 
ekonomi eft ersom detta kan innebära 
att den maktordning där makten inne-
has av de rika länderna bara byts ut mot 
en annan”, förklarar hon för EESK info, 
och tillägger att varje övergång måste 
kombineras med teknikutbyte, skuld-
lättnader, demokratisk medverkan och 
åtgärder mot klimatförändringar. ●

RIO+20 – dags för förändring

FN:s generalsekreterare för Rio+20-
konferensen, Sha Zukang, har den 
föga avundsvärda uppgift en att göra 
hållbar utveckling till en fungerande 
global politisk strategi. Tjugo år eft er 
världstoppmötet i  Rio de Janeiro 
kommer ledare, tjänstemän på hög 
nivå, det civila samhället och insti-
tutioner från hela världen att samlas 
i Brasilien igen.

Syft et är att komma överens om 
en rad generella bindande principer 
som ska skapa en bättre framtid för 
alla – och för vår planet. Ändå fi nns 
det i dag, 20 år senare, fortfarande 
inte någon allmänt vedertagen defi -

nition av hållbar utveckling. Men 
det fi nns mycket som står på spel. 
EESK:s ordförande Staff an Nilsson 
menar att Rio+20 kommer att visa 
om den nya ekonomiska ordningen 
står eller faller.

Inför toppmötet rådde det delade 
meningar om hur man på bästa sätt 
ska verka för hållbar utveckling. Två 
förberedande möten har ägt rum, det 
första i maj 2010 och det andra i mars 
2011. Det tredje och sista mötet kom-
mer att äga rum i slutet av maj 2012. 
Sådana möten ger en inblick i vad vi 
har att vänta oss i Rio.

”Hittills under förberedelserna 
har vi sett över framstegen och bris-
terna vid genomförandet av befi nt-
liga åtaganden, och vi har identifi erat 
nya och kommande utmaningar”, 
förklarar Sha Zukang. ”Medan det 
fi nns en rad olika uppfattningar och 
perspektiv har vi sett att åsikter och 
strategier alltmer konvergerar mot de 
båda temana”, tillägger han.

Konferensen kommer att foku-
sera på hur ekonomin kan göras 
mer miljövänlig mot bakgrund av 
fattigdomsbekämpning och hållbar 
utveckling. Den kommer också att 
sträva eft er att skapa den institutio-
nella ramen för hållbar utveckling. 
EESK anser dock att framgång kräver 
ett direkt bidrag från det civila sam-
hället. FN arbetar därför aktivt med 
att mobilisera det civila samhället för 
ett globalt samtal via internet och de 
sociala nätverken.

EESK uppmanar ledarna att se till 
att varje övergång till en grön eko-
nomi bygger på kvalitativ ekonomisk 
tillväxt. Till sådan tillväxt hör att man 
utrotar fattigdom och sociala orätt-
visor. Den sociala dimensionen är 
mycket riktigt en förutsättning för 
hållbar utveckling och ett mer rättvist 
globalt samhälle. ●
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En grön ekonomi kräver uppbackning 
av ett grönt samhälle

Utan aktiv medverkan från det civila 
samhället kan man inte rikta in insat-
serna vid Rio+20-konferensen på 
att skapa en grön ekonomi, menar 
EESK-ledamoten Hans-Joachim 
Wilms.

Som en del av förberedelserna inför 
Rio+20-konferensen lade EU och dess 
medlemsstater fram sin gemensamma 
ståndpunkt inför konferenssekreta-
riatet i november (se separat artikel). 
Unionens hållning är att det är viktigt 
att uppmuntra engagemang från det 
civila samhället, och i enlighet med 
detta var EESK:s mål att ge värdefulla 
bidrag till dokumentet.

”För oss på EESK är det mycket 
viktigt att det civila samhället involve-
ras från början”, säger Hans-Joachim 
Wilms (Tyskland, Arbetstagargrup-
pen), föredragande för EESK:s ytt-
rande. ”Vi ville åstadkomma något 
mer än bara en lång rapport, (…) vi 
ville hitta svar och framför allt invol-
vera hela det civila samhället”, tilläg-
ger Wilms, som också är ordförande 
för observationsgruppen för hållbar 
utveckling.

I yttrandet om bidrag från det 
europeiska organiserade civila sam-
hället till Rio+20 välkomnades det 
faktum att EU nu också tar upp ”den 

hållbara utvecklingens sociala dimen-
sion”. Kommittén anser dock att 
Europeiska kommissionen inte till-
räckligt betonade den sociala dimen-
sionen i sitt meddelande om Rio+20.

”För att övergången till en hållbar 
ekonomi ska lyckas krävs det att den 
accepteras och stöds av det civila sam-
hället”, konstaterar Wilms och tilläg-
ger att detta kräver medverkan från 
de icke-statliga organisationerna och 
företagen före, under och eft er kon-
ferensen, inte bara på internationell 
utan även på regional, nationell och 
lokal nivå. Anledningen till detta är 
att det civila samhället – särskilt kon-
sumenterna och företagen – måste 
göra stora investeringar i innovation, 
ändra sitt beteende och kanske även 
göra vissa uppoff ringar.

I det yttrande som Wilms har utar-
betat eft erlyses aktiv medverkan från 
det civila samhället i förberedelserna 
inför Rio+20-konferensen, och EU 
uppmanas även att själv först klara 
av utmaningarna för att stärka sin 
förhandlingsposition och vara en 
förebild för andra regioner.

Han påpekar att insatser för att 
övergå till en grön ekonomi innebär 
en möjlighet till att utrota den fattig-
dom som gör att över en miljard män-
niskor måste utstå hunger och nöd, 
och bidrar till att skapa miljontals nya 
och hållbara arbetstillfällen.

”Kommittén är övertygad om att 
övergången till en grön ekonomi 
måste integreras i en övergripande 
strategi för hållbar utveckling. Det 
krävs aktiva politiska insatser för att 
garantera en rättvis övergång till en 
grön ekonomi”, säger Wilms. Bland 
annat ska man genomföra insatser 
för att uppnå en balans mellan de 
gröna jobb som skapas och de jobb 

som försvinner och även tillämpa 
Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) princip om ”ordentliga jobb” 
på dessa arbetstillfällen, samt upprätt-
hålla den pågående dialogen mellan 
regeringarna och samhällsaktörerna. 
Om man vill uppnå dessa mål krävs 
det att betydande belopp av off entlig 
fi nansiering anslås till den gröna eko-
nomins sociala dimension. ●
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Radikalt förändrade attityder krävs för att minska koldioxidutsläppen

Ekonomiskt välstånd med låga koldi-
oxidutsläpp är ett realistiskt mål, men 
det krävs adekvata strategier, tekniker 
och politiskt engagemang för att det ska 
kunna uppnås. Framför allt måste det 
ske en radikal förändring när det gäller 
människors attityder, framhåller EESK-
ledamoten Richard Adams (medlem 
i Grupp III).

Nu när världens befolkning håller på 
att passera sjumiljardersstrecket fram-
står det alltmer tydligt att mänsklighe-
tens resursförbrukning är alltför intensiv 
och att vi släpper ut mer föroreningar än 
vad vår planet klarar av.

”De grundläggande principerna för 
en hållbar ekonomi måste utgöra basen 
för det fortsatta arbetet”, påpekar britten 
Richard Adams, som också är konsult 
i sociala, miljörelaterade och etiska frå-
gor. Dessa principer innebär bland annat 
att man måste skapa en hållbar balans 
mellan den globala ekonomin och eko-
systemet, och att man i första hand bör 
fokusera på att tillfredsställa människors 
behov, inte deras önskemål.

EU arbetar utifrån principen att 
verklig förändring börjar på hemmap-
lan och unionen har gjort stora framsteg 
i kampen för att minska sitt klimatav-

tryck. De senaste två decennierna har 
EU minskat sina utsläpp med 16 %. 
Samtidigt har EU:s ekonomi växt med 
40 %, vilket visar att ekonomisk tillväxt 
i kombination med låga utsläpp är ett 
realistiskt mål.

EU är också på god väg att nå de mål 
som har satts upp för år 2020 i fråga om 
att minska sina utsläpp så att de ligger 
20 % under 1990 års nivå och att öka 
andelen energi från förnybara källor 
i  sin energimix till 20 %. Europa har 
dock bara kommit halvvägs när det gäl-
ler målet om att förbättra energieff ekti-
viteten med 20 %.

Att utnyttja Europas resursrikedom
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EU:s strategi för ökad resurseff ek-
tivitet är lovande, men måste enligt 
EESK-ledamoten Lutz Ribbe ges en 
mer konkret form med hjälp av spe-
cifi ka mål.

Med Europa 2020-strategin lan-
serade EU sju ”fl aggskeppsinitiativ” 

som syft ar till att främja smart och 
hållbar tillväxt för alla under detta 
årtionde. Till dessa hör ”Ett resurs-
eff ektivt Europa” som syft ar till att 
knappa resurser – allt från livsmedel 
och vatten till råvaror – ska utnyttjas 
på ett både smartare och eff ektivare 
sätt.

I detta initiativ sätts resurseff ek-
tiviteten i centrum som den vägle-
dande principen för EU:s politiska 
strategier på ett brett och varierat 
antal områden, t.ex. energi, trans-
porter, klimatförändringar, indu-
stri, handelsvaror, jordbruk, fi skeri, 
biologisk mångfald och regional 

utveckling. För att de olika berörda 
aktörerna ska utnyttja sin resursef-
fektivitetspotential till fullo har kom-
missionen angett huvuddragen i ett 
antal specifi ka understrategier, t.ex. 
en färdplan för ett utsläppssnålt sam-
hälle (se artikeln om detta).

”EESK välkomnar flaggskeppsi-
nitiativet, men anser att det är all-
deles för vagt”, påpekar Lutz Ribbe 
(Grupp III, Tyskland), föredragande 
för EESK:s yttrande om initiativet. 
”Det är viktigt att man så konkret 
som möjligt anger vilka föränd-
ringar som behövs och hur dessa ska 
genomföras.”

För de 20 underordnade initia-
tiven har EESK bett kommissionen 
att mer konkret ange vad den exakt 
menar med ”resurseff ektivitet”, vad 
som kan uppnås genom enbart tek-
niska förbättringar, i vilka sektorer 
mer exakt som det behöver ske en 
”avsevärd omställning” och vilka 
specifi ka beteendeförändringar som 
förväntas av konsumenter och pro-
ducenter.

EESK undrar dessutom varför ”Ett 
resurseff ektivt Europa” har lagts in 

Vad gäller tiden efter 2020 har 
Europeiska kommissionen lagt fram 
en färdplan för ett konkurrenskraft igt 
utsläppssnålt samhälle 2050. Syft et med 
detta är att minska Europas utsläpp med 
inte mindre än 80–95 % fram till mit-
ten av detta århundrade. För att detta 
ska kunna uppnås krävs det omfattande 
investeringar, bl.a. i ny förnybar energi, 
energieff ektiva byggnader, hybridfordon 
och eldrivna fordon, smarta energinät 
och elproduktion med låga koldioxid-
utsläpp.

I EESK:s yttrande om färdplanen, 
som har utarbetats av Richard Adams, 

uppmanar kommittén ”alla EU-institu-
tioner att beakta den i dess helhet som 
ett riktmärke”. För att göra det möjligt 
att uppnå de mål som har fastställts för år 
2050 anser EESK att det krävs mer ambi-
tiösa delmål. T.ex. borde man skärpa 
utsläppsmålen för år 2020 genom att 
kräva att utsläppen ska sänkas med 25 %, 
och man bör arbeta för en sänkning med 
40 % fram till år 2030.

I yttrandet rekommenderar man 
också att kommissionen ska ”lägga fram 
ett omfattande nytt åtgärdspaket för att 
ge incitament till de omfattande nyin-
vesteringar som krävs”. Utöver detta 
påpekar EESK att ”det är avgörande att 
civilsamhället är fullt involverat genom 
en strukturerad och permanent dialog 
om de specifi ka strategiska planerna”.

Detta är nödvändigt eft ersom över-
gången till en ekonomi med låga koldi-
oxidutsläpp ”innebär att allmänheten 
radikalt måste förändra sina attityder 
i fråga om en enklare livsstil med lägre 
koldioxidutsläpp och ge politikerna för-
troendet att fatta de beslut som krävs”, 
påpekade Richard Adams. ”Ekonomisk 
hållbarhet kräver kort sagt en radikal 
omställning av människors förvänt-
ningar och värderingar.”

”Våra globala institutioner befi nner 
sig fortfarande i ett utvecklingsskede 
och har ännu inte den kapacitet som 
krävs för att kunna ta itu med de tunga 
åtaganden som ligger framför oss”, kon-
staterade han. ”Min förhoppning är att 
EU ska fortsätta sin kamp för att hitta en 
väg framåt.” ●

som en del av Europa 2020-strategin. 
”Initiativet ingår som en central del 
i strategin för hållbar utveckling och 
ska inte ersätta denna”, förklarar Lutz 
Ribbe, som är naturskyddspolitisk 
direktör för Europeiska naturarvs-
fonden (EuroNatur).

För att framhålla vikten av att man 
får ordning på allt påpekar Lutz Ribbe 
att ”de negativa konsekvenserna av 
en ekonomi som inte är hållbar kom-
mer att få sitt fulla genomslag på och 
bäras av framtida generationer”.

”Utmaningen och den stora frågan 
är hur vi bland dem som lever i dag 
kan utveckla en kollektiv ansvars-
känsla gentemot framtida generatio-
ner”, förklarar han. ”Vi får inte stirra 
oss blinda på BNP, så det är verkligen 
dags för en grundläggande off entlig 
debatt om tillväxtbegreppet.”

Avslutningsvis påpekar Lutz Ribbe 
att ”det är mycket viktigt att det civila 
samhället och näringslivet redan från 
början blir tillräckligt involverade 
i denna process”. ●
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Ung företagsamhet åsidosatt

Gröna investeringar bör i teorin bidra 
till att skapa nya aff ärsmöjligheter och 
arbetstillfällen inom fl era olika sekto-
rer. Den ekonomiska dynamiken och 
riskkapitalet i  Europa räcker dock 
inte på långa vägar till, enligt Dimitris 
Tsigos, ordförande för den europeiska 
sammanslutningen för unga entre-
prenörer, European Confederation of 
Young Entrepreneurs.

”Det största problemet är att samla 
kapital och FoU för att skapa nya pro-
dukter och tjänster som kräver riskfi -
nansiering”, menar Dimitris Tsigos. 
”Den europeiska inre marknaden 
har ännu inte kommit i kapp real-
ekonomin och nivån på riskkapital 
till nyetablerade företag i Europa är 
usel i jämförelse med USA”, konsta-
terar han.

De kortsiktiga trenderna för investe-
ringar, sysselsättning och arbetslöshet, 
liksom för BNP per capita och arbets-
produktiviteten, ser dystra ut i Europa. 
Fortfarande har nästan en tredjedel av 
Europas befolkning mellan 25 och 64 
år inte några formella meriter.

Med tanke på situationen är det 
svårt att skapa och hitta möjligheter 
för företagen. Trots de dystra utsikterna 
tror Tsigos att den rådande finans-
krisen faktiskt kan hjälpa Europa att 
skapa ett uppsving för innovation på 
den verkliga marknaden bland drift iga 
små och medelstora företag.

Men Europas unga entreprenö-
rer måste kämpa för att få in nya och 
gröna företag på de skakiga markna-
derna. Bankerna ger fortfarande inga 

lån. ”Och det fi nns ingen garanti för 
att hitta köpare till obeprövade pro-
dukter – särskilt inte om man är ung”, 
säger Codrin Paveliuc-Olariu, ordfö-
rande för Young Professionals in Local 
Development, ett nätverk för unga 
i arbetslivet. Nätverket syftar till att 
göra det möjligt för lokalsamhällena 
att växa snabbare och på ett bättre sätt.

”Unga yrkesverksamma ses som 
andra klassens världsmedborgare. 
Även om de är högt utbildade frå-
gar man inte eft er eller tar hänsyn till 
deras åsikter när beslut fattas”, säger 
Paveliuc-Olariu.

Enligt honom får detta till följd att 
unga yrkesverksamma fokuserar mer 
på serviceinriktade verksamheter. ”De 
utmaningar som de unga står inför och 
de hinder som fi nns för att göra karriär 
på arbetsmarknaden är helt enkelt för 
besvärliga för att de ska starta innova-
tiva verksamheter”, förklarar Paveliuc-
Olariu.

Att skapa villkor som gör att företag 
kan blomstra under övergången till en 
grönare ekonomi är av central betydelse 
för en hållbar utveckling, understryker 
EESK. Kommittén vill att beslutsfattare 
på alla nivåer i samhället främjar denna 
övergång.

Men detta kräver lagstift ningsåtgär-
der, fi nanspolitiska instrument samt 
off entliga medel och investeringar. Det 
kräver också engagemang från drift iga 
individer som Dimitris Tsigos och 
Codrin Paveliuc-Olariu. ●

Grönare ekonomi, 
bättre arbeten

som en agenda för bättre miljö, håll-
barare livsstil och framtida tillväxt. 
EESK har också haft  vissa invänd-
ningar mot färdplanen och menar att 
den är för vag. I EESK:s yttrande om 
”Ett resurseffektivt Europa” fram-
för kommittén åsikten att resursef-
fektivitet borde vara en politik som 
står för sig, och att den inte bör vara 
inbäddad i Europa 2020-strategin.

I vilket fall som helst är utsikterna 
till att skapa nya arbeten, nya före-
tag och mer tillväxt utan att förstöra 
miljön något som tilltalar både EU:s 
fackföreningar och politiska besluts-
fattare. Men klimatförändringarna 
och målen om minskade koldioxid-

Tänkvärt om hållbarhet

När jordens befolkning växer och 
livsmedelstillgången blir alltmer 
ansträngd kan Europas konsumen-
ter och företag spela en avgörande 
roll för att garantera hållbarheten 
i  livsmedelskedjan, enligt John 
Dalli, kommissionär med ansvar 
för hälso- och konsumentpolitik.

De senaste årens globala livs-
medelskriser och det oacceptabla 
faktum att över en miljard männis-
kor på jorden svälter har gjort att en 
tryggad livsmedelsförsörjning kom-
mer att stå högt på dagordningen 
vid Rio+20-konferensen.

”Den ekonomiska krisen, ökande 
globalisering, klimatförändringar, 
stigande råvarupriser och brist på 
råvaror och även sociodemogra-
fi ska förändringar har en betydande 
påverkan på livsmedelskedjan på 
alla nivåer”, förklarar Dalli.

Men det faktum att vi nu har 
7 miljarder munnar att mätta och 
att jordbruksöverskotten har mins-
kat under fl era år betyder inte att 
européerna måste äta mindre så 
att andra kan äta mer. Något av 
det viktigaste som européerna kan 
bidra med är att slänga mindre.

”[Livsmedelsavfall och livsmed-
elsförpackningar] är två mycket 
viktiga aspekter av ett bredare 
perspektiv som omfattar resursef-
fektivitet, fi nanskrisen, en tryggad, 
global livsmedelsförsörjning och 
kampen mot svält”, säger Dalli.

Av de 89 miljoner ton livsmed-
elsavfall som uppskattningsvis 
produceras i Europa varje år skulle 
enligt en nyligen genomförd EU-
studie över 60 % kunna undvikas 
om konsumenterna planerade sina 
inköp bättre, om återförsäljarna 
skötte sina lager på ett effekti-
vare sätt och om matrester från 
restauranger togs tillvara. För att 

minska dessa oacceptabla mäng-
der av köksavfall menar Dalli att 
man måste genomföra större och 
mer systematiska kampanjer än de 
nuvarande. För detta behövs infor-
mationsverktyg, förbättrad logistik 
och program för omfördelning av 
livsmedel, såsom matbanker.

”Att minimera livsmedelsavfal-
let är en utmaning som kräver att 
alla aktörer i livsmedelskedjan och 
alla off entliga myndigheter engage-
rar sig och samarbetar fullt ut för 
att minska miljöpåverkan och den 
ekonomiska och etiska påverkan”, 
betonar kommissionären.

I ett vidare perspektiv har EESK 
engagerat sig för att främja tanken 
om en global, tryggad livsmedels-
försörjning, vilket har understru-
kits i fl era av kommitténs initiativ, 
bland annat genom konferensen 
”Mat åt alla – på väg mot en global 
överenskommelse” som nyligen 
ägde rum.

EESK:s ordförande Staff an Nils-
son betonade i  sina slutsatser att 
en av de främsta orsakerna till att 
den globala livsmedelstillgången 
är så ansträngd är att man under 
fl era år har försummat utvecklings-
ländernas jordbrukssektor och inte 
investerat tillräckligt i den. För att 
råda bot på detta krävs större inves-
teringar i jordbruk och i forskning 
och innovation inom jordbrukssek-
torn samt en eff ektiv marknads- och 
miljöpolitik, menar han.

”[Vi måste] inse att en tryggad 
livsmedelsförsörjning är en global 
fråga och att den kräver engage-
mang från alla intressenter och 
särskilt ett stort bidrag från bön-
der, konsumenter, den privata sek-
torn, arbetstagare och icke-statliga 
organisationer”, framhåller Staff an 
Nilsson. ●

Övergången till en grönare ekonomi 
syft ar till att skapa anständiga arbets-
villkor och högkvalitativa arbetstill-
fällen. Men inför hotet om en global 
recession kan ingenting garanteras.

I Europa har fackföreningarna 
välkomnat deklarationerna från 
Cancún 2010 om att säkerställa en 
rättvis övergång till en ekonomi med 
låga koldioxidutsläpp. Europeiska 
fackliga samorganisationen (EFS) 
har kritiserat Europeiska kommis-
sionens energifärdplan 2050 för att 
den inte innehåller någon referens till 
hur arbetstillfällen och sysselsättning 
ska upprätthållas och utvecklas under 
övergången.

”En sammanhållen EU-energi-
politik är en viktig förutsättning för 
övergången till ett hållbart samhälle 
med låga koldioxidutsläpp, ett sam-
hälle som är hållbart både ur social 
och miljömässig synvinkel, via demo-
kratiskt kontrollerade regleringar 
som garanterar överkomliga priser 
för alla, säkerhet och tryggade resur-
ser och via den sociala dialogen”, 
säger Emanuela Bonacina, pressan-
svarig på EFS, till EESK info.

Energifärdplanen 2050 är en del av 
fl aggskeppsinitiativet ”Ett resursef-
fektivt Europa” i Europa 2020-stra-
tegin. EU:s miljökommissionär Janez 
Potočnik har beskrivit färdplanen 

utsläpp kan inte förbises eller igno-
reras, säger EFS, och varnar för att 
den ekonomiska krisen urholkar den 
politiska viljan och undergräver den 
gröna politiken. Det krävs investe-
ringar för att bidra till att garantera 
övergången, hävdar EFS.

Gröna investeringar skapar i prak-
tiken fl er arbetstillfällen på kort och 
medellång sikt, enligt en rapport som 
Internationella arbetsorganisationen 
(ILO) publicerade tidigare i år. Enligt 
ILO-rapporten fi nns det bevis för att 
sådana investeringar skapar möjlig-

heter på kort sikt. Dessa möjligheter 
kan innebära högre sysselsättnings-
nivåer på lång sikt, menar man i rap-
porten.

”En grönare ekonomi kommer att 
vara baserad på kapacitet för forsk-
ning och innovation i grön teknik, 
vilket genom offentliga strategier, 
regleringar och social dialog bör 
skapa högkvalitativa arbetstillfällen 
och sociala framsteg”, avslutar Judith 
Kirton-Darling, EFS:s förbundsse-
kreterare. ●
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Euromed-toppmötet 2011 i Istanbul: En möjlighet 
att utvärdera tidigare erfarenheter och se framåt 
med en realistisk och positiv inställning

Tionde rundabordssamtalet för 
det civila samhället i EU och Kina 
– ”Dags att ta ytterligare ett 
steg i vårt partnerskap”

För tionde gången har rundabords-
samtalet fört samman företrädare för 
det civila samhället i Kina och EU för 
att utbyta idéer och bästa praxis kring 
frågor av gemensamt intresse. Europe-
iska ekonomiska och sociala kommit-
tén stod som värd för mötet i München 
den 1–2 december 2011. Två huvudäm-
nen togs upp: hållbar stadsutveckling 
och befolkningens åldrande samt social 
trygghet.

När det gäller den sociala trygg-
heten förklarade sig Staff an Nilsson, 
EESK:s ordförande och ordförande 
för EU-delegationen, vara nöjd med 
att ”B20 (företagarorganisationer från 
G20-länderna) och L20 (fackföreningar 
från G20-länderna) vid sidan om G20-
toppmötet för första gången har gjort 
ett gemensamt uttalande om sysselsätt-
ning, social trygghet, grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet 
och multilateral samstämmighet”.

Vad beträff ar de demografi ska frå-
gorna uppmuntrade Barbara Stamm, 
talman för Bayerns delstatsparlament, 
åhörarna att inte betrakta de låga 
födelsetalen och den allt högre medel-
livslängden som en börda utan som en 
möjlighet att öka solidariteten mellan 
generationerna. Enligt Ursula Männle, 
ordförande för Europautskottet vid 
Bayerns delstatsparlament, måste dessa 
båda frågor hanteras på nationell nivå, 
i linje med subsidiaritetsprincipen.

I fråga om hållbara städer påminde 
EESK:s ordförande åhörarna om att 
nästa toppmöte mellan EU och Kina 
kommer att vara startskottet för ett 
partnerskap för hållbar stadsutveck-
ling. När det gäller de ämnen som togs 
upp vid detta rundabordssamtal har 
det civila samhället till uppgift  att göra 
sin röst hörd, framhöll Staff an Nils-
son. (mvd) ●

Ett nyckelår för Euromed-regionen 
(EU och Medelhavsområdet) kul-
minerade den 16–18 november 
i  ett evenemang av stor betydelse 
för organisationerna i  regionens 
civila samhälle. Toppmötet 2011 
för ekonomiska och sociala råd och 
liknande organisationer i Euromed-
regionen var den första större sam-
mankomsten för samtliga sektorer 
i  områdets civila samhälle sedan 
den arabiska folkresningen började. 
Ordförande Staff an Nilsson ledde en 
EESK-delegation till Istanbul för att 
stå som värd tillsammans med kom-
mitténs partner, Union of Cham-
bers and Commodity Exchanges of 
Turkey (TOBB) och den turkiska 
delegationen vid den gemensamma 
rådgivande kommittén EU–Turkiet. 

arbetsmarknadsorganisationerna, 
som fortsätter att spela en avgörande 
roll i den ekonomiska och politiska 
utvecklingen i dessa länder.

Året har av de flesta bedömare 
betecknats som historiskt för Euro-
med-regionen och därför kunde man 
förvänta sig en framåtblickande vision 
när toppmötet kom in på två viktiga 
frågor: ”Politiska svar på den nya 
situationen i regionen”, där diskus-
sionen fokuserade på riktlinjerna för 
den framtida politiken i regionen, och 
”Det civila samhällets nuvarande och 
framtida roll i Medelhavsunionen”, 
ett ämne som uppmärksammats stort 
i EESK:s arbeten och som har blivit 
centralt för alla politiskt ansvariga 
i regionen.

Diskussionen förstärktes genom 
deltagandet av talare på hög nivå, t.ex. 
kommissionsledamot Štefan Füle och 
Turkiets utvecklingsminister Cevdet 
Yılmaz. Tillsammans med deltagarna 
gav de en försmak av de framtida pri-
oriteringarna för regionen: förstärkt 
demokrati som byggs på grundläg-
gande mänskliga och sociala rättighe-
ter, regional ekonomisk integration, 
social utveckling m.m. Med andra 
ord fi nns det många utmaningar, men 
även en övergripande optimism om att 
det civila samhället kan bidra till stora 
förändringar under det kommande 
året. (gh) ●

Brottsoff ers rättigheter i EU

Finns det tillräckligt skydd för personer som faller off er för 
brott i utlandet? EESK vill försäkra sig om att brottsoff er 
får icke-diskriminerande minimirättigheter över hela EU, 
oavsett nationalitet och bosättningsland. EESK:s yttrande 
om brottsoff ers rättigheter, utarbetat av Kathleen Walker 
Shaw (Arbetstagargruppen, Storbritannien), är en följd av 
Europeiska kommissionens förslag om att stärka de befi nt-
liga nationella åtgärderna. Genom detta lagstift ningspaket 
kommer EU att bidra till att skyddet av brottsoff er blir en 
central del av de straff rättsliga systemen, tillsammans med 
insatserna för att gripa och straff a gärningsmän.

EESK förespråkar också att man ska stärka brottsoff rets 
roll och rättigheterna för brottsoff rets familj eller företrädare 
samt erkännandet av dem. EESK anser att kommissionen 
bör föreslå att alla brottsoff er ska ha tillgång till stödinsat-
ser, i stället för att fastställa vilka som är ”särskilt utsatta 
brottsoff er” och därigenom kanske skapa en brottsoff erhie-
rarki. (ail) ●

Färdskrivare är värdefulla, 
men de kan förbättras ytterligare

Trots att de färdskrivare som mäter körtider redan har 
gjort mycket för att öka trafi ksäkerheten, förbättra arbets-
förhållandena och garantera att lika villkor gäller för väg-
transportföretag inom EU, så kan de förbättras ytterligare, 
menar EESK. I ett yttrande utarbetat av Jan Simons (Arbets-
givargruppen, Nederländerna) säger kommittén att man vid 
kontroller i högre grad bör använda sig av kommunikation 
med färdskrivaren på distans, vilket skulle göra att man kan 
skära ner på de besvärliga kontrollerna direkt på vägarna.

EESK eft erlyser också mer forskning i europeisk satellit-
kommunikation, vilket skulle kunna bana vägen för billigare, 
lättare och mer tillförlitlig registrering.

Kommittén föreslår dessutom att man installerar viktsen-
sorer som kan indikera överbelastning. EESK föreslår även 
att registreringsutrustning ska kunna registrera var en resa 
börjar och slutar. Detta skulle hjälpa medlemsstaterna att 
övervaka cabotagetransporterna tills de är helt avregle-
rade. (mb) ●

Den nya handelspolitiken: 
ett användbart verktyg för att uppnå Europa 
2020-strategins mål

Som svar på kommissionens remiss förklarar kommittén 
i yttrande REX/331 (föredragande: Evelyne Pichenot, Frank-
rike, Grupp III) att förslaget om en ny handelspolitik ger 
nyttiga inblickar i handelsprioriteringarna enligt Europa 
2020-strategin. Man vill framför allt se till att handeln, som 
en extern komponent i Europa 2020-stategin, bidrar till håll-
bar tillväxt och den sociala marknadsekonomins hållbarhet.

Enligt yttrandet bör man dock också ägna utvecklings-
samarbete, global solidaritet och diskussionen om millen-
nieutvecklingsmålen större uppmärksamhet, med tanke på 
EU:s ledande roll i arbetet för en global grön ekonomi.

EESK anför det frihandelsavtal med Sydkorea som under-
tecknades nyligen som exempel och framhåller det civila 
samhällets växande roll i genomförandet och uppföljningen 
av dessa handelsavtal, framför allt i frågor rörande hållbar 
utveckling. På samma sätt erbjuder sig kommittén i yttran-
det att underlätta samarbete med det civila samhället i varje 
partnerland, för att öka förtroendet hos alla parter. (mvd) 

Utvärdering av den första europeiska 
terminen: det behövs starkare åtaganden från 
de nationella regeringarnas sida

Yttrande EUR/002 (föredragande: Michael Smyth, Storbri-
tannien, Grupp III) innehåller en utvärdering av den första 
europeiska terminen, en ny styrmetod som syft ar till att för-
bättra samordningen av den ekonomiska politiken mellan 
EU och dess medlemsstater. Det främsta problemet är att 
de åtaganden som medlemsstaterna gjort i sina nationella 
reformprogram inte är tillräckliga för att uppnå målsättning-
arna för Europa 2020-strategin, såsom framgår av den årliga 
tillväxtöversikten för 2012. Joost van Iersel, ordförande för 
styrgruppen för Europa 2020-strategin, som sammanfat-
tade yttrandet vid plenarsessionen, framhöll att strategins 
framgång framför allt beror på medlemsstaterna, som måste 
förverkliga sina utfästelser och avsikter på hemmaplan. Eft er-
som de fl esta reformerna ska genomföras på nationell nivå 
är det viktigt att det organiserade civila samhället övervakar 
vad de nationella regeringarna gör. EESK, som antog ytt-
randet enhälligt, framhåller också utbildningens viktiga roll 
eft ersom den är en förutsättning för att uppnå innovation, 
tekniska framsteg och företagaranda. (mvd) ●

PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL

De djupgående diskussionerna vid 
toppmötet kommer bland annat 
att bidra till att forma EU-politiken 
gentemot det civila samhället i Euro-
med-regionen under 2012.

I likhet med tidigare år samlade 
toppmötet företrädare från ekono-
miska och sociala råd, arbetsgivaror-
ganisationer och fackföreningar samt 
andra ekonomiska och sociala intres-
segrupper i regionen, men samtidigt 
sågs många nya ansikten. Vid detta 
toppmöte deltog även ett antal före-
trädare för medborgarorganisationer 
för första gången. Tanken med deras 
deltagande var att förstärka banden 
mellan den nya, livliga sektorn för 
medborgarorganisationer som hål-
ler på att växa fram i regionen och 

Från vänster till höger: Dimitris Dimitriadis, ordförande i EESK:s uppföljningskommitté för 
Euromed, Staff an Nilsson, EESK:s ordförande, Cevdet Yılmaz, Turkiets utvecklingsminister, Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ordförande i Turkiets Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB).

476:e plenarsessionen.

10:e rundabordskonferensen EU–Kina, 1–2 december 2011.
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Sjätte mötet inom Europeiskt 
integrationsforum

Över 90 företrädare för europeiska 
och nationella organisationer som 
sysslar med integration av invand-
rare sammanträdde för sjätte gången, 
den 9–10 november, i kommitténs 
lokaler inom ramen för Europeiskt 
integrationsforum, som samlas två 
gånger om året. Forumet anordnades 
gemensamt av Europeiska kommis-
sionen och EESK. Även företrädare 
för berörda nationella ministerier och 
21 medlemmar i EESK:s permanenta 
studiegrupp ”Invandring och integra-
tion” (IMI) deltog.

Forumet var speciellt i och med att 
kommissionsledamoten och övriga 
framstående deltagare inte lämnade 
evenemanget efter sina respektive 
tal, utan deltog i diskussionerna med 

deltagarna (många av dem själva 
invandrare) och lyssnade till deras 
synpunkter och bekymmer. Delta-
garna såg även forumet som en möj-
lighet till nätverkande och utbyte av 
tankar på EU-nivå. Det gav utrymme 
för en afghan från Slovakien, en fi lip-
pinare från Grekland och en senega-
les från Irland att komma samman 
och diskutera gemensamma frågor.

Mötets ursprungliga tema 
–   ”Ursprungs ländernas  ro l l 
i  integrationsprocessen” – tvingade 
deltagarna att betrakta integrationen 
från ett ”utomstående” perspektiv. 
Under rundabordssamtalen analyse-
rade de möjligheter och utmaningar 
i anslutning till integrationsåtgärder 
före avresan, t.ex. förberedande kurser 

och information till framtida invand-
rare. De diskuterade hur invandrare 
kan fungera som brobyggare i utveck-
lingsekonomierna och vilka fördelar 
och fallgropar som hänger samman 
med cirkulär migration. Dessa frågor 
ingår i EU:s nya integrationsagenda 
(antagen i juli 2011) som bereder väg 
för kommande utveckling på politik-
området. EESK:s yttrande i frågan, 
som utarbetats av IMI-gruppen, ska 
antas tidigt i vår.

Forumet kommer att samlas på 
nytt i maj 2012 för att diskutera eko-
nomiska aspekter i  anslutning till 
integrationen av invandrare. (bw)
 ●

I KORTHET

Laure Batut har tilldelats den franska 
orden hederslegionen

Den 14 november 2011 utnämndes Laure Batut (Frankrike), som är ledamot 
av EESK sedan februari 2004, till riddare av hederslegionen. Denna orden, som 
är en utmärkelse för framstående meriter i nationens tjänst, överlämnades till 
henne i Paris av Michel Charasse, f.d. minister och senator samt ledamot av 
Frankrikes konstitutionella råd. Laure Batut är ledamot av EESK, kvestor och 
medlem i Grupp II (SOC/TEN) för fackförbundet Confédération Générale 
du Travail-Force Ouvrière. (mvd) ●

Henri Malosse om ekonomisk innovation

I det årliga evenemanget ”Ekonomidagarna” (Journées de l’Economie), som 
anordnades i Lyon den 9–11 november 2011, deltog över 2 000 personer som 
är aktiva inom politiken, ekonomin eller näringslivet, däribland Laurence 
Parisot, ordförande i MEDEF, och François Baroin, Frankrikes ekonomi-, 
fi nans- och industriminister. Henri Malosse, ordförande i EESK:s arbetsgi-
vargrupp, talade om relationerna mellan stora och små företag. Han betonade 
att ”vi måste övergå från relationer präglade av underleverantörsställning och 
beroende till relationer som bygger på förtroende och partnerskap, framför allt 
inom ramen för kluster som kan främja innovation, forskning och utveckling. 
Vi måste bygga upp en europeisk modell av ”ekosystem” som gör det möjligt 
för oss att bli mer konkurrenskraft iga och bevara det stora fl ertalet arbetstill-
fällen i Europa.” (mm) ●

Inom kort i EESK
EESK och tankesmedjan Notre Europe samlar beslutsfattare och det civila samhället 
för att främja en gemensam energipolitik

I initiativyttrandet om ”Det civila samhällets deltagande i genomförandet av en framtida europeisk energigemenskap”, 
som utarbetats av Pierre-Jean Coulon (Frankrike, Grupp II) och som kommer att behandlas vid EESK:s plenarsession 
i januari 2012, presenteras en konkret vision av hur en mer integrerad och solidarisk europeisk energipolitik bör se ut.

Det första arrangemanget inom ramen för initiativet är konferensen ”EU:s väg mot en europeisk energigemen-
skap”, som EESK och tankesmedjan Notre Europe anordnar den 31 januari 2012 med stöd från Jacques Delors. Vid 
konferensen kommer de stora energipolitiska utmaningarna i EU att diskuteras. Det handlar om att fullborda den inre 
marknaden, trygga energiförsörjningen och gå över till koldioxidsnåla energisystem före 2050.

Tillsammans med Jacques Delors, som tagit initiativet till att skapa en europeisk energigemenskap, kommer högt 
uppsatta politiker och företrädare för det civila samhället att diskutera de olika etapperna på väg mot en verklig ener-
giintegration på EU-nivå. Utmaningarna består i att samordna medlemsstaternas, EU:s och operatörernas insatser på 
ett bättre sätt och ta hänsyn till allmänhetens högt ställda förväntningar på energiområdet, särskilt vad gäller ett bättre 
skydd mot försörjningsavbrott, reglerade och överkomliga priser och större solidaritet. (ac) ●

Kommissionsledamot Cecilia Malmström, moderator professor Philippes Fargues, föredragande till rundabordssamtalen A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains.

Laure Batut, EESK-ledamot.

Henri Malosse, EESC member

Q
E

-A
A

-1
2

-0
0

1
-S

V
-N

Dessutom fi nns EESK info tillgänglig på 22 språk i pdf-format på kommitténs webbplats: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EESK info Januari 2012/1 Specialutgåva

på kom


