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Intervju med Jerzy Buzek, Europaparlamentets talman.

EESK info: Vilket budskap har de till företrädarna för det 
civila samhället i hela Europa? Kommer samarbetet mellan 
parlamentsledamöterna och företrädarna för det civila samhället att 
fortsätta öka?

Jerzy Buzek: Jag vill än en gång understryka den roll som det organiserade civila 
samhället har i ett demokratiskt styressätt. Jag talade om detta bl.a. vid öppnandet av 

Agora i januari i år, och jag har tagit upp det fl era gånger i samband med mina 
uttalanden mot regimerna i Nordafrika och Vitryssland. Jag upprepade då att 
stödet till det organiserade civila samhället måste öka. Detta återspeglas också 
i många av parlamentets resolutioner. I Europeiska unionen vet vi nämligen att 
det inte kan fi nnas någon demokrati utan ett civilt samhälle. 

Ni EESK-ledamöter är det civila samhällets talesmän och företräder ur sam-
hällssynpunkt viktiga intressen. Ni bidrar till en verklig dialog mellan EU och 
dess medborgare och sprider kunskap om EU i era länder. Utan denna kunskap 
skulle det inte fi nnas någon vilja till djupare integration. Europaparlamentet 
behöver er. Samarbetet måste fortsätta, för EU-medborgarnas bästa. Våra 
gemensamma erfarenheter kommer att vara till nytta för de länder som nu eller 
i framtiden väljer vägen mot demokratiska reformer. Detta är en stor framgång. 

EESK info: Vad väntar du dig av det polska EU-ordförandeskapet?

Jerzy Buzek: Jag har oft a sagt att EU räknar med Polen, att Polen ger Europa 
ny kvalitet och inspirerar med sin företagsamhet, öppenhet och entusiasm. 
Det är polska kännetecken. Vi vill att EU ska bli den mest konkurrenskraft iga 
ekonomin i världen. Av det skälet välkomnar jag de mål som Polen ställt upp 
för ordförandeskapet: en eff ektiv, solidarisk budget, en starkare inre marknad 
och ett bättre utnyttjande av den potential som fi nns i det mänskliga kapitalet. 

Jag välkomnar varmt Polens engagemang i grannskapspolitiken, bl.a. det 
östliga partnerskapet och samarbetet med grannländerna söder om Medelhavet. 
Tack vare detta sprids våra värderingar och vårt budskap bortom unionens 
gränser.  

Som talman för Europaparlamentet räknar jag med ett gott samarbete mellan 
parlamentet och Polens regering, eft ersom parlamentet genom Lissabonför-
draget beslutar om majoriteten av lagstift ningen, tillsammans med rådet. Jag 
hoppas också att Polen på ett eff ektivt sätt kommer att kunna sammanjämka 
medlemsstaternas intressen, vilket inte är lätt, särskilt med tanke på krisen. 
Utmaningar saknas inte, men Polen har många gånger tidigare bevisat att landet 
är en eff ektiv och solidarisk EU-medlem med stor potential. (mb) ●
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En balanserad budget

Polen arbetar för ett konkurrenskraftigt, säkert och öppet Europa

Kära läsare!
Ungdomsarbetslösheten i Spanien är för närvarande över 
44 % (enligt Eurostat). Det är förstås en deprimerande siff ra 
och statistiken från andra EU-länder är inte heller särskilt 
uppmuntrande. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 20 % 
i mer än hälft en av EU:s medlemsstater. I alla EU-länder som 
det fi nns uppgift er om är ungdomsarbetslöshetssiff rorna 
högre än de totala arbetslöshetssiff rorna.

Ungdomsarbetslöshet är ett tragiskt slöseri med potential som inte bara 
underminerar den ekonomiska tillväxten utan också får allvarliga konsekvenser för 
framtidens sociala sammanhållning. Arbetslöshet är dessutom ett samhällsproblem 
som innebär enorma kostnader för den enskilda individen. Enligt Danny Dorling, 
professor i humangeografi  vid Sheffi  eld-universitetet, fi nns det nästan ingenting 
som är så skadligt för unga människor som arbetslöshet, eft ersom den lämnar djupa 
spår hos dem och kan få långvariga konsekvenser – risk för framtida arbetslöshet 
och lägre livsinkomst för att bara nämna ett par.

EESK har nyligen anordnat en rad evenemang, särskilt i Spanien och Malta 
(vilket ni kan läsa om i detta nummer) där kommittén har tagit itu med problemet 
direkt. Samtidigt som vi har kunnat konstatera att det inte fi nns en enskild mirakulös 
lösning på problemet, så anser vi att man måste vidta åtgärder på ett fl ertal områden 
samtidigt.

För det första måste vi gjuta nytt liv i den ekonomiska tillväxt som skapar 
sysselsättning. Genom ekonomisk tillväxt blir unga människors utsikter att få ett 
jobb bättre. För det andra måste vi ta itu med problemet med dem som slutar skolan 
i förtid och med den dåliga överensstämmelsen mellan utbildningssystemen och 
arbetsmarknadens behov. I detta sammanhang spelar informell utbildning också 
en viktig roll. För det tredje måste lagstift ningsramen för våra arbetsmarknader ses 
över med hänsyn till fl exicurity. Vi måste se till att unga människor kan förvänta 
sig att deras tillfälliga anställning eller deltidsanställning – eft er en tid och enligt 
väldefi nierade villkor – omvandlas till en tillsvidareanställning. Unga människor 
måste känna att de har möjlighet att nå större stabilitet i livet. 

Och sist, men inte minst, måste vi se över arbetsförmedlingstjänsterna. Det är 
viktigt att insatserna kommer på ett tidigt stadium när unga människor är på väg 
att förlora jobbet. Det är också viktigt att subventionera sysselsättningstillfällen 
för utsatta grupper som annars skulle ha svårt att komma ut på den vanliga 
arbetsmarknaden, i synnerhet okvalifi cerade unga människor och de som har låga 
kvalifi kationer. Ett bra exempel på en sådan åtgärd är det ”ungdomsgarantisystem” 
som ingår i initiativet Unga på väg. Det innebär att medlemsstaterna uppmanas att 
se till att unga människor erbjuds ett jobb, vidareutbildning eller arbetslivserfarenhet 
inom sex månader eft er det att de slutat skolan.

Anna Maria Darmanin
Vice ordförande

Kära läsare!
Som vice ordförande för EESK, som europé och polack, 
ser jag med spänning fram emot att Polen snart övertar 
ordförandeskapet –  för första gången någonsin –  i 
Europeiska unionens råd. 

Jag välkomnar Polens beslut att beslutsamt satsa på 
ökad tillväxt och inte bara på Europas återbetalning av 

sina skulder, något som visserligen är viktigt men inte på egen hand garanterar en 
stark tillväxt. Vi har analyserat de grundläggande orsakerna till krisen, och det är nu 
dags att blicka framåt och utforma sunda strategier för hållbar tillväxt, för att Europa 
även fortsättningsvis ska kunna ha en hög konkurrenskraft .

Jag hoppas innerligt att det polska ordförandeskapet kommer att göra framsteg 
på en rad viktiga områden, t.ex. den inre marknaden, som – om den fullbordas 
– kommer att stärka den ekonomiska tillväxten. En ambitiös EU-budget skulle 
också öka Europas ekonomiska potential, och jag förväntar mig att det polska 
ordförandeskapet kommer att klargöra detta under de förestående förhandlingarna 
om budgeten. 

Inför de kommande förhandlingarna har EESK framhållit att principen om 
”rättvist återfl öde” måste överges. Den strider mot de värden som utgör grunden 
för den europeiska integrationen, nämligen solidaritet och ömsesidig nytta. EESK 
stöder principen att EU:s egna medel ska gå direkt in i EU-budgeten och ersätta de 
nationella bidragen. Sättet att fi nansiera EU-budgeten är ett tydligt vittnesbörd om 
framstegen i den europeiska integrationen. 

Under de senaste två åren har kommittén outtröttligt arbetat för att det civila 
samhället ska ges en mer omfattande roll i genomförandet av EU-inspirerad 
lagstiftning och främjandet av den ekonomiska integrationen i de länder som 
omfattas av det östliga partnerskapet. Av denna anledning är jag glad över att se att 
det östliga partnerskapet, som under senare tid i viss mån kanske har försummats, 
står högt på ordförandeskapets dagordning. De aktuella händelserna i länderna söder 
om Medelhavet har visat hur viktigt det är med stabila grannländer, och detta gäller 
inte bara handel och energitrygghet.

Mot denna bakgrund skulle Polens erfarenheter av en fredlig revolution mot 
kommunismen 1989 och landets framgångsrika omvandling kunna användas för att 
underlätta spridningen av demokrati i arabvärlden. Dagens händelser i arabvärlden 
är – liksom i Polen på den tiden – ett bevis på det civila samhällets avgörande roll 
i skapandet av Historia med stort H. Jag är både glad och stolt över att det organiserade 
civila samhället, som på EU-nivå företräds av EESK, är berett att stödja det polska 
ordförandeskapet i strävan att uppnå de ambitiösa och mycket betydelsefulla målen. 

Jacek Krawczyk
Vice ordförande

20 juli 2011
Warszawa, Polen: 
Uppföljningskonferens om EESK:s 
yttrande ”Hållbar utveckling 
av EU:s transportpolitik 
och planeringen av TEN-T-
projekt” anordnad i samarbete 
med det polska ministeriet för 
infrastruktur

13 september 2011
EESK, Bryssel: EESK:s 
styrgrupp för Europa 
2020-strategin träff ar företrädare 
för de nationella ekonomiska och 
sociala råden

21–22 september 2011
EESK, Bryssel: Priset ”EESK 
Design Eleven” delas ut och 
utställningen öppnas

I DENNA UTGÅVA
Europaåret för frivilligarbete: 
Att värdesätta volontärarbete

Polska ordförandeskapet: 
Polen kommer att arbeta för ett 
konkurrenskraftigt, säkert och 
öppet Europa, säger den polske 
statssekreteraren med ansvar 
för EU-frågor

EESK utarbetar fyra 
förberedande yttranden 
på begäran av det polska 
ordförandeskapet

EESK engagerar sig för 
arbetslösa ungdomar

Workshop EU–Ryssland: 
Ökat infl ytande för det civila 
samhället i strävan efter 
hållbarhet
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Översynen av EU:s budget äger rum 
i  en tid av stor finansiell osäker-
het i Europa. EESK har lämnat sina 
rekommendationer i  ett yttrande 
utarbetat av Henri Malosse (Arbets-
givargruppen, Frankrike) och Gérard 
Dantin (Arbetstagargruppen, Frank-
rike). På grund av den ekonomiska 
och fi nansiella krisen och det ökande 
budgetunderskottet i de fl esta med-
lemsstater, verkar det som om EU 
inte har det budgetstöd som krävs för 
att genomföra sin politiska strategi 

Den huvuduppgift  som det polska ordförandeskapet har föresatt sig är att stärka den ekonomiska 
tillväxten och återvinna människors förtroende. EU har dragit lärdom av krisen och reformerat 
den ekonomiska pelaren, och unionen måste nu agera beslutsamt till förmån för tillväxt och 
uppbyggnad av en konkurrenskraft ig ekonomi. I det syft et kommer Polen att koncentrera sig 
på att bredda och fördjupa EU:s inre marknad samt på att främja investeringspolitiken och öka 
det intellektuella kapitalet. Alla dessa åtgärder återfi nns i det polska ordförandeskapets första 
prioritering: ”Europeisk integration som källa till tillväxt”. För att på ett eff ektivt sätt genomföra 
vårt mål på området och samtidigt bedriva en aktiv sysselsättningspolitik kommer de rekom-
mendationer som vi har bett Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att framföra att 
vara av särskild betydelse.

En annan fråga som vi planerar att ta upp är ”Ett säkert Europa”. Detta omfattar även energi-
försörjningstrygghet, en fråga som Polen sedan några år drivit inom EU, samt livsmedelstrygghet 
och stärkandet av unionens säkerhets- och försvarspolitik. Vårt mål är att EU ska stärka sin posi-
tion på den internationella arenan, och vi kommer att stödja alla åtgärder som leder till det målet.

Ett Europa som drar nytta av öppenheten – det är den tredje och den mest omfattande av huvudprioriteringarna för det polska 
EU-ordförandeskapet. Vi vill välkomna Kroatien i Europeiska unionen och stödja anslutningsprocessen för andra stater. Vi kommer 
att fördjupa det östliga partnerskapet, som för in Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan, Armenien och Georgien i kretsen 
runt EU. Inom ramen för det östliga partnerskapet kommer vi att sträva eft er ett associeringsavtal och ett frihandelsområde. I det sam-
manhanget håller EESK på att utarbeta ett yttrande åt oss om samverkan mellan det östliga partnerskapet och den östliga dimensionen 
i unionens politik.

Ordförandeskapet handlar inte bara om att planera inför framtiden, utan framför allt om att hantera aktuella händelser på ett kor-
rekt sätt. Vi kommer därför att noggrant följa händelseutvecklingen i EU:s södra grannskap och stödja alla åtgärder som syft ar till att 
knyta nya förbindelser mellan EU och arabvärlden. Vi vill också utarbeta en övergripande strategi till förmån för demokratiseringen 
och uppbyggnaden av en ny statlig struktur i länderna i denna region.

Det polska ordförandeskapet vill bygga ett ekonomiskt starkt Europa, vilket gör det möjligt att se framtiden an med tillförsikt och 
att bidra till en positiv anda i samhället i EU. Det är uppenbart att detta inte kan göras utan deltagande av det civila samhället, som på 
EU-nivå företräds av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. ●

Mikołaj Dowgielewicz, statssekreterare med ansvar för EU-frågor och ekonomisk politik vid Polens utrikesministerium.

och inte heller de nya åtaganden som 
Lissabonfördraget medför. Följaktli-
gen behövs det en smart budget som 
ger EU de nödvändiga medlen för 
att uppnå sina mål att utan en större 
skattebörda läggs på allmänheten och 
företagen i Europa. 

EESK anser att principen ”juste 
retour” (rättvist återfl öde) bör över-
ges, eftersom den strider mot de 
värden som utgör grunden för den 
europeiska integrationen, nämligen 

solidaritet och ömsesidig nytta. Sub-
sidiaritetsprincipen, som innebär att 
olika frågor ska behandlas av den 
minsta eller minst centraliserade 
myndigheten, bör i stället tillämpas, 
och EESK välkomnar Europeiska 
kommissionens förslag att använda 
egna medel, som kan ha en ny 
utformning eller ersätta nationella 
skatter. De nationella budgetarna och 
EU:s budget bör komplettera varan-
dra för att maximera EU:s möjlighe-
ter att uppnå sina politiska mål.

För att kunna genomföra budge-
ten effektivt måste man vinna den 
allmänna opinionens stöd. Ett över-
tygande argument för att vinna detta 
stöd skulle vara att framhålla de kost-
nader som skulle föreligga om EU 
inte existerade. Av detta skäl skulle 
kommittén i linje med Europaparla-
mentet vilja att man genomför och 
publicerar studier om dessa kostna-
der och bl.a. lyft er fram dubblerade 
kostnader i de nationella budgetarna. 
Kommittén skulle vilja delta i arbe-
tet med dessa studier och bidra med 
ytterligare kampanjmaterial riktat till 
EU:s invånare. (ma) 
 ●

I KORTHET

IN MEMORIAM

EESK vid G20-mötet: globala lösningar 
för att hantera prisvolatilitet 

Den 22–23 juni träff ades jordbruks-
ministrarna från G20-länderna 
i Paris för att diskutera tendenserna 
på de globala jordbruksmarknaderna 
och handelsförhandlingar som rör 
detta område. Frankrike, som för 
närvarande innehar ordförandeska-
pet i G20, har gjort livsmedelstrygg-
het till en av sina främsta politiska 
prioriteringar och uppmanat EESK 
att bidra till mötet i juni. Frågor som 
rör livsmedelstrygghet spelar en lika 
viktig roll inom EU:s jordbruks-, 
handels- och utvecklingspolitik. 

För att skapa underlag till kom-
mitténs ståndpunkt anordnade 
EESK den 23 maj en konferens om 
”Mat åt alla – på väg mot en glo-

bal överenskommelse”. 
Företrädare för bl.a. FN, 
FAO, G20 och EU träf-
fades i  Bryssel för att 
utbyta idéer om hur jord-
brukskrisen kan bekäm-
pas på global nivå. Vid 
konferensen samlades 
högt uppsatta politiska 
ledare och experter för 
att tillsammans utforma 
EU:s rekommendationer 
inför mötet mellan jord-

bruksministrarna från G20-länderna 
den 22–23 juni. 

”Vi har inte råd med en ny jord-
brukskris på de globala markna-
derna. Okontrollerad spekulation är 
förödande för utvecklingsländerna, 
leder till hunger och skapar fattig-
dom bland jordbrukarna. Vi måste 
sätta stopp för detta, och Europe-
iska unionen är fast besluten att se 
till att så sker”, sade Staff an Nilsson, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs ordförande, som ledde 
konferensen.

De konkreta idéer som diskute-
rades, och som parterna enades om 
i Paris den 22–23 juni utifrån EESK:s 

förslag till det franska ordförande-
skapet, omfattar sex huvudområden: 
främjande av hållbart jordbruk, det 
civila samhällets avgörande roll, 
erkännande av rätten till mat, 
behovet av en konsekvent politik, 
förbättring av jordbruksmarknader-
nas funktion och skydd av de mest 
utsatta grupperna. 

Dessutom förespråkade EESK 
starkt en bättre samordning och ett 
mer omfattande samarbete mellan 
internationella organisationer och, 
viktigast av allt, en större enhet-
lighet i de åtgärder som de vidtar. 
EESK betonade också behovet av att 
underlätta tillgången till internatio-
nell och europeisk fi nansiering för 
jordbrukare, även småbrukare, och 
att se till att kvinnor ges tillgång till 
produktionsresurser på lika villkor 
och utan begränsningar. (ail)

Slutsatserna från konferensen 
”Mat åt alla” återfi nns på följande 
webbplats:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  ●

EU räknar med att Polen ska 
ge ny kvalitet åt Europa

Workshop EU–Ryssland

EESK och Rysslands medborgarkammare höll den 28 juni 
en gemensam workshop i Bryssel. Det var fj ärde gången 
de två parterna träff ades, och i fokus stod denna gång hur 
man ska kunna skapa grönare ekonomier. Mötet ägde 
rum inom ramen för förberedelserna inför FN:s konfe-
rens om hållbar utveckling i Rio nästa år. Detta kommer 

att bli ett utmärkt tillfälle att visa att de civila samhällena 
i EU och Ryssland är överens på många punkter.

Deltagarna i workshopen sände ett resolut budskap 
till FN-konferensen och eft erlyste större hänsyn till mil-
jöfrågor vid utformningen av den nationella politiken. 
Dessutom underströk de att det är viktigt att det civila 
samhället får delta i utarbetandet av denna hållbara mil-
jöpolitik. Deltagarna diskuterade även andra frågor av 
stort intresse, t.ex. migration och det civila samhällets 
roll i EU:s och Rysslands partnerskap för modernisering.

Ytterligare information och slutsatserna från work-
shopen fi nns på: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-neigh-
bours-and-russia (ti) 
 
 ●

Den rådgivande EES-kommittén 
besöker Estland

Den rådgivande EES-kommittén höll, 
på förslag av sitt presidium, sitt 19:e 
sammanträde i Tartu, Estland. Sam-
manträdet hölls den 12–13  maj och 
inkluderade besök till ett rehabilite-
ringscenter för funktionshindrade barn 
och familjer som drivs av Ågrenska Stif-
telsen i Estland samt ett besök vid Tartu 
Science Park.

Vid sammanträdet diskuteras EES-
avtalet och bland deltagarna fanns Lars 
Erik Nordgaard, direktör för Eft as sekre-
tariat, och Per Sanderud, ordförande för 
Eft as övervakningsorgan. Islands EU-
anslutning stod också på dagordningen.

Medlemmar av den rådgivande 
EES-kommittén diskuterade också två 
resolutioner om inremarknads akten och 
ett arbetsdokument om EU:s ekono-
miska styrning. Professor Raul Eamets 
från Tartus universitet svarade för en 
grundlig översyn av det ekonomiska 
läget och budgetdisciplinen samt en 
analys av föreslagna stödåtgärder för 
euroområdet. 

I en ny resolution och i en rapport 
om innovation på energiområdet beto-
nades behovet av att öka kunskapen om 
energieff ektiv teknik och användningen 
av sådan teknik. Där eft erlystes också 
ökade investeringar i FoU, särskilt inves-
teringar från den privata sektorn, vilket 
är ett område där Europa släpar eft er. 
Det är oroväckande att det inte fi nns 
europeiska företag som är verksamma 
på detta område. 

Eft er sammanträdena begav sig del-
tagarna till det rehabiliteringscenter för 
funktionshindrade barn och familjer 

i Tammistu som drivs av Ågrenska Stif-
telsen i Estland. Den rådgivande EES-
kommitténs medordförande Meelis 
Joost redogjorde för verksamheten inom 
detta permanenta estländsk-svenska 
samarbete som inleddes 2003 och för 
verksamhetens målsättningar. Besöket 
innebar framför allt en möjlighet att se 
på de investeringar som gjorts av den 
norska fi nansiella mekanismen för EES, 
som har finansierat skapandet av ett 
utbildningskök för funktionshindrade 
unga vuxna för att lära ut matlagning, 
servering, planering av matsedlar etc. 

Det andra besöket genomfördes vid 
Tartu Science Park, där gruppen fi ck en 
överblick över hur många och vilken 
typ av företag och nystartsprojekt som 
använder teknikparkens tjänster. Tartu 
Science Park har inrättat laboratorier 
för att hjälpa nystartsprojekt och företag 
med deras produktutveckling. (mj) 
 
 
 ●

Plenarsession i Europeiska kärnenergiforumet

Vid den senaste plenarsessionen i Europeiska kärnenergiforumet (ENEF) den 
19–20 maj 2011 i Prag, utsågs Richard Adams till ny ordförande i ENEF:s arbets-
grupp för ökad öppenhet. Han eft erträdde därmed den mycket saknade tidigare 
ordföranden i TEN-sektionen János Tóth. ENEF är en unik plattform för en bred 
och helt fri diskussion om öppenhetsfrågor samt om kärnkraft ens möjligheter 
och risker. I detta sammanhang har EESK regelbundet anordnat konferenser 
i samarbete med olika europeiska civilsamhällesaktörer om Det europeiska civila 
samhällets åsikter om kärnkraft  2009 och Risker och möjligheter som följer med 
kärnkraft en – synpunkter från det civila samhället och berörda aktörer 2010. 

En framtida energiteknik med låga koldioxidutsläpp är en fråga av största 
intresse i samtliga medlemsstater, och kommittén planerar fl era evenemang 
framöver för att främja olika aktörers engagemang när det gäller kärnsäker-
het (november 2011) och framtidens energimix med låga koldioxidutsläpp 
(2012). (ak) ●

Finansiell utbildning och ansvarsfull användning av 
fi nansiella produkter (ECO/297)

Mot bakgrund av att det fi nansiella systemet blir alltmer sofi stikerat och oige-
nomträngligt är fi nansiell utbildning nyckeln till att använda fi nansiella pro-
dukter på ett ansvarsfullt sätt.

Europeiska kommissionen och OECD:s strategier och initiativ för att åtgärda 
bristerna i det fi nansiella systemet måste åtföljas av ett tydligt åtagande från den 
fi nansiella sektorns sida. Den korrekta tillämpningen av de nya normerna bör 
främja en större öppenhet och insyn med avseende på fi nansiella produkter.

Finansiell utbildning bör betraktas som en övergripande strategi som pågår 
under hela livet. Den bör ingå i kursplanerna i utbildningssystemet och i fortbild-
ningssystemet för arbetstagare. Man bör även uppmuntra fi nansiell integration 
och öka ett medvetet sparande. (ctp) ●

Ungerska och slovenska ledamöter träff ar nationella medier
Den 15 och 16 juni anordnades möten för EESK-ledamöter 
och journalister från Ungern respektive Slovenien i EESK:s 
lokaler. De ungerska journalisterna hade bjudits in av den ung-
erska EESK-ledamoten Kinga Joó (Övriga intressegrupper), 
och de hade  även möjlighet att närvara vid plenarsammanträ-
det och få insidesinformation om kommitténs roll och arbete. 

Vice ordförande Anna Maria Darmanin stod värd för press-
luncherna och hon tog tillfället i akt att berätta om kommitténs 
arbete och träff a journalisterna personligen. Detta är en del 
av en rad informella möten som hon anordnar för att hjälpa 
ledamöterna och pressen att etablera direktkontakter och för 
att underlätta diskussioner i en informell miljö. (ail) ●

Till minne av Zenonas Rokus Rudzikas

Nyheten om att vår kära kollega och vän Zenonas Rokus 
Rudzikas vid 71 års ålder plötsligt och alltför tidigt gått 
bort har lämnat oss i stor sorg och saknad. Han var en 
enastående människa och har lämnat bestående spår i våra 
hjärtan och sinnen, och också i den vetenskapliga världen. 
Hans lugn och ödmjukhet dolde och kompletterade ett 
utomordentligt intellekt. Han var aktiv som litauisk EESK-
ledamot från 2006 och gav en mängd bidrag till kom-
mitténs arbete – hans verksamhet som medlem i NAT-, 
REX- och TEN-sektionerna värdesattes t.ex. mycket högt. 

Vid sidan av verksamheten inom EESK förde Zenonas Rokus Rudzikas ett 
rikt akademiskt liv och var före detta ordförande i Litauens vetenskapsaka-
demi. Han var en utomordentlig vetenskapsman och välrenommerad specialist 
på kärnspektroskopi samt framstående expert i teoretisk fysik i Litauen. Han 
tilldelades en mängd utmärkelser för sin forskning och sina upptäckter. Denna 
enastående teoretiska fysiker och mycket omtyckte man fi ck till och med ett 
huvudasteroidbälte uppkallat eft er sig av sina kolleger: ”167960 Rudzikas”.

Zenonas Rokus Rudzikas var inte bara en lysande och högt respekterad 
vetenskapsman utan också en anspråkslös sällskapsmänniska och en engage-
rad Europamedborgare. Detta framgår tydligt av att han var en av grundarna 
av Litauens nationella ekonomiska och sociala råd.

Vi kommer verkligen att sakna hans stora entusiasm och hans enastående 
intellektuella och mänskliga sidor, alla vi både inom och utanför EESK som 
hade förmånen att få möta honom och arbeta tillsammans med honom.

Luca Jahier
Ordförande för Övriga intressegrupper
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Vi står inför de tuff aste budgetförhandlingarna någonsin
är det polska ordförandeskapets uppgift  
att jämka samman olika ståndpunkter 
i rådet och ta fram ett förslag till förord-
ning som har en chans att godkännas 
i Europaparlamentet. Jag ser också fram 
emot att ta del av Europeiska ekono-
miska och sociala kommitténs bidrag 
till diskussionerna om nästa budgetram, 
för att se vilka förväntningar och källor 
till oro som fi nns i det civila samhället, 
bl.a. hos arbetsmarknadens parter.

I tider av knappa fi nansiella resurser 
uppmanar medlemsstaterna oft a EU att 
göra mer på områden som energi, miljö, 
migration och diplomati, samtidigt som 
de vill ha en mindre EU-budget (och det 
är inte i de administrativa kostnaderna, 
som endast står för 5,8 % av budgeten, 
som de kommer att lyckas göra några 
meningsfulla nedskärningar). Att lösa 
denna Rubiks budgetkub kommer att 
bli en av de största utmaningarna för 
det polska ordförandeskapet.

Jag har vid ett antal tillfällen varit 
i kontakt med premiärministern och 
hans team, och jag vet att de är kapabla 
att hantera situationen. 
 
 ●

Det polska EU-ordförandeskapet kom-
mer förmodligen att bli allt annat än 
en lugn promenad fram till nyår. Tänk 
bara på att Donald Tusks regering 
tar över ordförandeklubban vid en 
tidpunkt då många medlemsstater 
brottas med eff ekterna av att i åratal 
konsekvent ha gjort av med mer pengar 
än man dragit in, då EU börjar ifråga-
sätta sina gränskontroller och sin roll 
i Medelhavsområdet och, inte minst, då 
”budgetsäsongen” startar.

Vad gäller budgeten kommer det 
polska ordförandeskapets förmåga 
genast att sättas på prov när rådet 
förväntas anta sin ståndpunkt om 
EU-budgeten för 2012. I slutet av april 
begärde kommissionen en ökning på 
4,9 %, vilket främst beror på att EU-
fi nansierade projekt runt om i Europa 
är på väg att slutföras, och att vi nästa 
år kommer att behöva ersätta de med-
lemsstater som är klara med sina pro-
jekt (på områden som infrastruktur, 
sysselsättning och miljö). Många med-
lemsstater har emellertid redan med-
delat att de inte vill se en sådan ökning 
av EU-budgeten. Det polska ordföran-
deskapet måste hitta ett sätt att förena 
medlemsstaternas motstridiga priorite-
ringar. Många länder vill ha en minimi-
ökning av budgeten, men naturligtvis 
under förutsättning att deras respektive 
regioner, företag, forskare, icke-statliga 
organisationer och så vidare får behålla 
sin del av EU-fi nansieringen.

Nästan samtidigt kommer ord-
förandeskapet att behöva inleda för-
handlingarna om nästa budgetram. Vi 
bör inte göra oss några illusioner: Detta 
kommer att bli de tuff aste budgetför-
handlingarna i EU:s historia, och det 
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Att värdesätta volontärarbete

Rundabordskonferensen EU–Kina

EESK uppmuntrar en öppen dialog med Indien

”Volontär, gör skillnad!” är den 
andra tematiska konferensen på EU-
nivå som hålls som en del av Europa-
året för frivilligarbete. Konferensen 
hölls den 23–24 maj 2011 och var en 
stor framgång. 

Konferensens övergripande syft et 
var att sammanföra volontärer från 
olika delar av Europa för att göra det 
möjligt för dem att nätverka, utbyta 
tankar och lära av varandras erfaren-

Den 9–12 maj sammanträdde run-
dabordskonferensen EU–Kina 
i Xi’an för att diskutera frågor på 
temat regional utveckling för alla 

En delegation från EESK 
besökte den 20–25  mars 
2011 Indien under ledning 
av Xavier Verboven, ordfö-
rande i uppföljningskommit-
tén för Indien. Besöket hade 
två syft en: att med berörda 
parter diskutera möjligheten 
att återuppta rundabords-
diskussionerna mellan EU 
och Indien, och att ta del av 
det indiska civila samhällets 
synpunkter på de pågående 
förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal mellan EU 
och Indien. Kommitténs 
delegation träffade Euro-
peiska unionens delegation 
i Indien, handelskammare, 
företrädare för näringslivet, 

heter på volontärområdet. EESK och 
Europeiska kommissionen organi-
serade tillsammans en workshop 
i EESK:s byggnad som fokuserade 
på företags medborgaransvar och 
företagsvolontärer (”employee 
volunteering”). 

År 2006  var EESK den första 
institutionen som förde fram tan-
ken på ett europeiskt år ägnat åt 
volontärarbete. Denna konferens 
utgör en viktig milstolpe för Euro-
paåret för frivilligarbete 2011 och 
innebär ett erkännande av volontä-
rernas kompetens och bidrag. EESK 
har ägnat stor uppmärksamhet åt 
ämnet volontärarbete, som kom-
mittén betraktar som ett ovärder-
ligt bidrag till samhället. I ett tal till 
konferensdeltagarna välkomnade 
EESK:s ordförande Staff an Nilsson 
att så många var villiga att under-

och miljövänlig ekonomi i samband 
med hållbar utveckling, utifrån rap-
porter som lagts fram av båda parter. 
”Vi kanske inte kommer att uppnå 

och i synnerhet den sociala dimen-
sionen av hållbar utveckling. 

Den andra stora utmaningen är 
helt klart diskussionsrundan om fri-
handelsavtalet mellan EU och Indien, 
bl.a. de ekonomiska och sociala kon-
sekvenserna för det indiska samhället. 
Det fi nns ett allt större behov av mer 
detaljerad kunskap om en ekonomi 
som till 92 % är beroende av den infor-
mella sektorn, vilket är en aspekt som 

söka näringslivets roll i att stimulera 
volontärarbete. Han talade också vid 
den avslutande plenarsessionen den 
andra dagen. 

”EESK har goda förutsättningar 
att stödja volontärarbetet och dis-
kutera dess värde. Inom Europeiska 
ekonomiska och sociala kommit-
tén fi nns det många som företräder 
frivilligorganisationer. De fl esta av 
oss gör frivilligt arbete för kommit-
tén och alla har vi varit volontärer 
någon gång i livet. Volontärarbete är 
troligen det bästa exemplet på aktivt 
medborgarskap. Detta arbete ger 
volontärerna en fi n upplevelse, men 
kanske än viktigare är de fördelar 
som det ger i samhället”, sade ordfö-
rande Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 
 ●

en samsyn i alla frågor, men 
vi kan öka vår förståelse för 
den andra sidan och lära av 
varandra”, sade EESK:s ord-
förande Staff an Nilsson i sitt 
inledningsanförande. Staff an 
Nilsson, som ledde delegatio-
nen från EESK, uppmanade 
de kinesiska motparterna att 
föra en öppen och uppriktig 
dialog om viktiga ekono-
miska och sociala utmaningar 
för att främja en ömsesidig 
förståelse och fördjupa sam-
arbetet. Wang Gang, ordfö-
rande för Kinas ekonomiska 
och sociala råd, redogjorde 
för Kinas reformprocess och 
de moderniseringsåtgärder 
som har lyft  miljoner kineser 
ur fattigdom. Den gemen-

samma förklaringen från den 9:e 
rundabordskonferensen EU–Kina 
fi nns på vår webbplats. (cc) 
 ●

fått mycket litet utrymme i de konse-
kvensanalyser som genomfördes inför 
förhandlingarna. Det tycks också allt 
viktigare att det finns ett lämpligt 
övervakningsinstrument för ett sådant 
avtal. Fackförbunden i både Europa 
och Indien har en mycket viktig roll att 
spela när det gäller att hantera dessa 
utmaningar, och detsamma gäller 
arbetsgivarorganisationer och andra 
aktörer i det civila samhället. (xv/as)
 ●

Nyheter om ledamöterna

EESK-ledamoten Jillian van Turnhout 
blir medlem i irländska senaten

Inget ont som inte har något gott med sig. Samtidigt som EESK bekla-
gar att den irländska ledamoten Jillian van Turnhout nyligen lämnat 
kommittén välkomnar vi hennes utnämning till senator i sitt hemland. 
EESK gratulerar henne och önskar henne lycka till i sin nya roll i Seanad 
Éireann. 

Jillian van Turnhout utnämndes av Irlands premiärminister för sitt 
arbete med barnrättsorganisationen Children’s Rights Alliance. ”Jag är 
mycket stolt och tacksam över att genom mitt arbete med Children’s 
Rights Alliance ha fått detta hedersamma uppdrag. Jag tror och hoppas 
att jag i min nya roll kommer att kunna bidra till positiva förändringar”, 
sade hon.

Jillian van Turnhout var tidigare vice ordförande i EESK, och hon har 
i 12 år varit en aktiv kommittéledamot (Övriga intressegrupper, grupp 
III). Hennes plats i presidiet har nu tagits över av Padraig Walshe. (ail)
 ●

EESK utarbetar fyra förberedande yttranden på begäran av det polska ordförandeskapet

EESK sett med de polska ledamöternas ögon

De demografi ska utmaningarna kräver en omfattande och långvarig lösning

I ett yttrande om de eff ekter som en åldrande befolkning kan komma att få på arbetsmarknaden, 
som är under utarbetande av Wolfgang Greif (Arbetstagargruppen, Österrike), ställer sig EESK 
skeptisk till lätta lösningar som att höja den lagstadgade pensionsåldern eller byta till fonderade 
pensionssystem. Kommittén eft erlyser en målinriktad tillväxtpolitik och fokus på att skapa fl er 
arbetstillfällen. 

I de fl esta länder räcker den tillgängliga arbetskraft en i princip till. Genom integrationsstrategier 
bör man kunna stävja ett framtida ekonomiskt tryck som beror på den åldrande befolkningen. 

Förstärkning av jordbrukssektorn i länderna som omfattas av det östliga partnerskapet

Föredraganden för det andra förberedande yttrandet, Seppo Kallio (Övriga intressegrupper, 
Finland), behandlar frågan om samspelet mellan det östliga partnerskapet och den östliga dimensi-
onen i EU:s politik. EESK vill föra frågorna om jordbruk, livsmedelsproduktion och jordbrukspoli-

tik högre upp på dagordningen i EU:s förhandlingar med länderna inom det östliga partnerskapet, 
med tanke på hur viktiga de är för den ekonomiska, sociala och regionala utvecklingen.

Eft ersom partnerskapsländerna har svårt att uppfylla EU:s standarder och krav vad gäller 
sanitära och fytosanitära föreskrift er, föreslår EESK att dessa frågor blir en ny särskild punkt 
i samarbetet inom det östliga partnerskapet. 

Vilken framtid har klimatvänliga företagsinvesteringar efter krisen?

I sin begäran om det tredje förberedande yttrandet uppmanar Polens regering EESK att ta upp 
det problematiska ämnet ”den ekonomiska krisens inverkan på europeiska företags förmåga att 
fortsätta göra klimatvänliga investeringar”.

I ett dokument som analyserar möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer 
än 20 %, tar Europeiska kommissionen upp olika sätt att uppnå målet 30 %. I dokumentet slätar 
man dock över den eff ekt som krisen kan ha haft  på företags ”gröna” investeringar. En studiegrupp 
med Josef Zboril (Arbetsgivargruppen, Tjeckien) som föredragande har tagit itu med denna fråga 
på ett sakligt sätt och förväntas enas om ett yttrande i oktober 2011.

EU prioriterar inte TNT-T tillräckligt mycket i de nya medlemsstaterna

I ett yttrande som utarbetas av EESK:s vice ordförande Jacek Krawczyk (Arbetsgivargruppen, 
Polen) om hållbar utveckling i EU:s transportpolitik och TEN-T, beklagar kommittén att utveck-
lingen av ett eff ektivt transeuropeiskt nätverk i de nyare medlemsstaterna inte är en tillräckligt 
högt prioriterad fråga för EU. I yttrandet framhålls att en enhetlig europeisk transportmarknad 
eller en sant internationell marknad inte kommer att kunna skapas om inte EU-regionerna och 
de nationella nätverken har väl fungerande förbindelser genom modern infrastruktur. Man borde 
i synnerhet ha grannskapspolitiken i åtanke, dvs. förbindelserna med länderna norr, öster och 
söder om EU, och fokusera på nätverk snarare än på enskilda och separata infrastrukturpro-
jekt. (mb/ma) 
 ●

Låt oss kommunicera 
med ungdomarna

EESK engagerar sig 
för arbetslösa ungdomar

I juni anordnade kommittén ett 
evenemang i Malta enligt devisen 
”going local”. Parallellt med ett möte 
i kommunikationsgruppen och ett 
möte med kontaktpersoner på kom-
munikationsområdet mötte EESK:s 
ledamöter det maltesiska civilsam-
hället för att diskutera frågan om att 
engagera unga i europeiska pro-
jekt. En välkänd mediepersonlighet 
i Malta, Andrew Azzopardi, ledde 
diskussionen som ägde rum i Euro-
pahuset i Valetta. Sammanträdeslo-
kalen var fullsatt och evenemanget 
kunde även följas på Facebook och 
Twitter. EESK:s ledamöter, inklu-
sive EESK:s vice ordförande Anna 
Maria Darmanin och Jacek Krawc-
zyk, medlemmar av kommunika-
tionsgruppen och kontaktpersoner 
på kommunikationsområdet gavs 
tillfälle att utbyta synpunkter och 
åsikter med unga EU-medborgare.

Vissa medlemsstater har uppnått 
goda resultat när det gäller att säkra 
hög sysselsättning, även bland ung-
domar. Men bilden varierar mellan 

Hur kan vi kämpa mot en ungdomsar-
betslöshet som ligger på 20 % i EU – och 
till och med är högre i vissa medlemssta-
ter? För att diskutera denna brännande 
fråga anordnade EESK i samarbete med 
Spaniens ekonomiska och sociala råd 
en konferens om ungdomsarbetslöshet 
i Madrid den 6 juni. I Spanien är ung-
domsarbetslösheten 40 %, vilket är ett 
av de största problemen för den yngre 
generationen. 

olika länder – i Spanien 
ligger ungdomsarbets-
lösheten på oroväckande 
höga 45 %.

Vid sammanträdet 
i  Malta tog man också 
upp de problematiska 
frågorna om ungdomars 
minskande intresse för 
det europeiska projektet. 
Det är möjligt att berät-
telsen om Europa som ett 

fredens projekt inte längre engagerar 
unga. EU behöver därför en ny berät-
telse. Claus Sørensen, generaldirek-
tör med ansvar för kommunikation 
vid Europeiska kommissionen, förde 
i linje med detta fram tanken på ett 
hållbart Europa, ett rent och välmå-
ende och socialt Europa, som gör 
det möjligt för unga att leva i frihet, 
andas ren luft , dricka rent vatten, äta 
bra livsmedel till överkomliga priser 
och resa, arbeta och studera. 

EU har nått stora framgångar 
som t.ex. Erasmusprogrammet, som 
sedan 1987 har utnyttjats av 2,3 mil-
joner studenter. EESK har alltid ställt 
sig bakom denna typ av projekt. 
I yttrandet om Europa 2020-strate-
gins fl aggskeppsinitiativ ”Unga på 
väg” och yttrandet från 2009 om ”En 
EU-strategi för ungdomar” under-
strök EESK behovet av att utveckla 
en ungdomsstrategi, inte bara för 
utan även med ungdomar. (pln) 
 
 
 ●

EESK:s observationsgrupp för 
arbetsmarknaden var direkt invol-
verad i denna endagskonferens, och 
gruppens ordförande Krzysztof Pater 
(Övriga intressegrupper, Polen) var 
ordförande för konferensen. Mer än 
130 personer deltog i diskussionerna. 
Där fanns också representanter för 
spanska medier, som rapporterade om 
konferensen. 

Konferensen inleddes med en 
välkomstsession med deltagande av 
Krzysztof Pater, Valeriano Gómez Sán-
chez, den spanske ministern för arbets-
marknadsfrågor och immigration, och 
Marcos Peña Pinto, ordförande i Spa-
niens ekonomiska och sociala råd.

Det gemensamma europeiska luftrummet II: ett orealistiskt mål?

Det fanns en påtag-
lig känsla av att det 
brådskar bland 
de främsta intres-
senterna inom 
fl ygsektorn när de 
sammanträffade 
för en hearing, 

anordnad av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
tén (EESK), om läget i genomförandet av det gemensamma 
europeiska luft rummet II. Två år eft er att det antagits av 
EU:s lagstift are är det lagstift ningspaket som skulle åtgärda 
ineff ektiva faktorer inom den europeiska luft farten ännu 
inte genomfört. 

”Förseningar och trängsel över Europa är ett tråkigt 
faktum, med åtföljande negativa eff ekter för dem som 
använder luft rummet, såväl tillsynsorgan som fl ygplatser. 
Koldioxidutsläppen skulle minska med 12 % per fl ygning 
och eff ektiviteten, säkerheten och kapaciteten öka betyd-
ligt om alla inblandade stödde de ambitiösa målen för en 
hållbar framtid för Europas luft fartsförvaltning”, menade 
Jacek Krawczyk, EESK:s vice ordförande och föredragande 
för yttrandet om det gemensamma europeiska luft rum-
met II. 

Ett snabbt och fullskaligt genomförande av det andra 
paketet för ett gemensamt europeiskt luft rum skulle främja 
rörligheten, öka komforten för resenärerna och stärka 
Europas konkurrenskraft , menade deltagare i hearingen. 
Utan dessa reformer skulle Europa inte kunna hålla jämna 

steg i den globala kapplöpningen mot hållbara transporter 
och en koldioxidsnål ekonomi.

De uppmanade Europeiska kommissionen att inta den 
ledarroll som krävs genom hela processen. ”Jag uppmanar 
Europeiska kommissionen att använda sitt ledarskap för att 
undanröja olika hinder och politiska problem i genomför-
andet av det gemensamma europeiska luft rummet”, sade 
Stephane Buff etaut, ordförande för EESK:s facksektion för 
transport och energi. 

Krzysztof Kapis, direktör vid Polens infrastrukturmi-
nisterium, betonade att det kommande polska EU-ordfö-
randeskapet skulle anstränga sig hårt för att se till att man 
vid genomförandet av det gemensamma europeiska luft -
rummet II beaktar det ambitiösa schemat. Polen ses som 
en av de snabbast växande luft fartsmarknaderna under 
de kommande 20 åren: ”Vi vill vara förberedda på denna 
ökning i trafi ken”, sade han.

Flera delegater från amerikanska Federal Aviation 
Agency (FAA) deltog i hearingen och betonade vikten av 
en säker miljö för investerare på båda sidorna om Atlanten.

Hearingen vid EESK sammanförde tillsynsorgan på luft -
fartsområdet, luft rummets användare, transportarbetare, 
fl ygplatsoperatörer, tjänsteleverantörer inom fl ygtrafi ken 
och företrädare för Europeiska kommissionen, Europapar-
lamentet och det kommande polska EU-ordförandeskapet. 
I juli 2011 ska EESK anta sitt yttrande om det gemensamma 
europeiska luft rummet II. (mb) ●

PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL
Det civila samhället kan stärka 
det östliga partnerskapet

I ett yttrande av Gintaras Morkis (Arbetsgivargruppen, 
Litauen) betecknas det östliga partnerskapet som en stor möj-
lighet att utvidga de olika nätverken mellan EU och partner-
länderna. Yttrandet antogs i närvaro av Enikő Győri, Ungerns 
minister med ansvar för EU-frågor, som kom till EESK för 
att diskutera utfallet av det ungerska ordförandeskapet. EESK 
framhåller sitt stöd till det östliga partnerskapet, eft ersom 
detta är såväl en strategisk nödvändighet som en politisk 
investering. EESK vill mycket gärna bidra till att göra denna 
process framgångsrik och eft erlyser därför en förstärkt dialog 
mellan statsmakterna och det civila samhället. 

De aktuella händelserna i Medelhavsområdet visar att det 
civila samhällets bidrag är ovärderligt, både när det gäller 
konstitutionella reformer och institutionsuppbyggnad. Det 
är också mycket viktigt att diskussionerna på nationell nivå 
förbättras, och EESK föreslår att det skapas en mekanism för 
samråd med det civila samhället i samtliga länder i det östliga 

partnerskapet. Dialogen 
ska föras med organisa-
tioner som återspeglar 
de specifika förutsätt-
ningarna i  varje part-
nerland. Kommittén 
är beredd och känner 
entusiasm inför att dela 
med sig av sina erfaren-

heter till det civila samhället i partnerländerna i det östliga 
partnerskapet. (ma) ●

Strategier för integrering av romer

Samma dag som Johannes 
Hahn, kommissionsledamot 
med ansvar för regionalpo-
litik, diskuterade samman-
hållningspolitik med EESK:s 
ledamöter, antog utskottet 
sina två aktuella yttranden 
om integrering av romer. 
EESK har behandlat EU:s 
hållning till romernas sociala 
integration i  två yttranden 

som utarbetats av Ákos Topolánszky (Övriga intressegrupper, 
Ungern) och Anne-Marie Sigmund (Övriga intressegrupper, 
Österrike). Kommittén kom fram till att denna svåra situation 
kan förbättras bara om den angrips med en kombination av en 
integrerad, samordnad och sammanhållen EU-täckande stra-
tegi och ett program som genomförs på både nationell och 
lokal nivå. Det är viktigt att framhålla att kommande åtgärder 
bör utformas i samarbete med romerna och de organisationer 
som företräder dem. 

EESK välkomnar kommissionens intentioner, men anser att 
deras länge eft erfrågade strategi inte lever upp till förväntning-
arna – den skulle ha kunnat vara mer ambitiös och specifi k, 
och dessutom bättre strukturerad. All politik bör på samtliga 
diskussionsnivåer förstärkas genom deltagande från en lång 

rad företrädare från det lokala civila samhället, vetenskapliga 
specialister, arbetsmarknadens parter och framför allt företrä-
dare för romerna. (ma) ●

Att stärka plattformen mot fattigdom

Som ett led i Europa 2020-strategins kamp mot fattigdom och 
social utslagning har Europeiska kommissionen off entliggjort 
meddelandet om ”Den europeiska plattformen mot fattigdom 
och social utestängning”. EESK har analyserat detta medde-
lande i ett yttrande utarbetat av Maureen O’Neill (Övriga intres-
segrupper, Storbritannien). I yttrandet föreslås olika insatser 
för att snabbare uppnå målet om minskad fattigdom (att lyft a 
minst 20 miljoner människor ur fattigdom senast 2020). 

Ansvar och samstämmighet är de centrala principerna 
i EESK:s rekommendationer. Fattigdom betraktas som en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna, och därför måste 
statsmakterna, arbetsmarknadsparterna och det civila sam-
hället gemensamt ta ansvar för att bekämpa fattigdomen. Olika 
åtstramningsåtgärder får följaktligen inte äventyra kampen mot 
fattigdomen, och civilsamhällsaktörernas deltagande i platt-
formen måste stärkas. EESK menar att samstämmighet måste 
säkerställas mellan ekonomiska, fi nansiella, sysselsättningsrela-
terade och sociala åtgärder inom ramen för Europa 2020-strate-
gin, och man måste öka EU-medlen och förenkla förfarandena, 
särskilt när det gäller socialfonderna. (ma) 
 
 
 
 ●

”In Between. Austria Contemporary” på EESK

Utställningen ”In Between. 
Austria Contemporary” 
ägde rum på EESK och 
anordnades i samarbete med 
det österrikiska ministeriet 
för utbildning, konst och 
kultur. På ”In Between. Aus-
tria Contemporary” visades 
några trender i samtida öst-
errikisk konst och besökarna 

fi ck en inblick i dagens österrikiska konstliv. Verk av sjutton lovande unga 
österrikiska konstnärer ställdes ut och det var många som besökte utställ-
ningen under den tid den varade.

Bland besökarna fanns också många ledamöter och tjänstemän som gärna 
ville se utställningen. Vid invigningen närvarade Claudia Schmied, den öster-
rikiska ministern för utbildning, konst och kultur, och Staff an Nilsson, ordfö-
rande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Bland gästerna fanns 
också Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, 
kultur, fl erspråkighet och ungdom, och Johannes Hahn, EU-kommissionär 
med ansvar för regionalpolitik. (ma) 

Mer information om utställningen fi nns på följande adress: www.bmukk.
gv.at ●

I KORTHET

Bland deltagarna fanns också Javier 
Ferrer Dufol, vice ordförande i den 
spanska företagarorganisationen CEOE, 
Paloma Lopez, sysselsättningssekre-
terare vid det spanska fackförbundet 
CCOO och Antonio Ferrer, sekrete-
rare för fackförbundsverksamhet vid 
det spanska fackförbundet UGT.

Deltagarna var överens om att det 
krävs ytterligare insatser vad gäller 
utbildning, kvalifi kationer samt off ent-
liga och privata arbetsförmedlingar. 
Dessutom måste den ekonomiska 
tillväxten komma igång och lagstift-
ningsramen för arbetsmarknaden bör 
omgående ses över. (ail) 
 ●

Kom och lyssna – superstjärnan Franz Liszt

Den 15 juni anordnade Europeiska eko-
nomiska och sociala kommittén (EESK) 
ett musikevenemang kallat Kom och 
lyssna till minnet av 200-årsdagen av 
Franz Liszts födelse. Evenemanget ägde 
rum i anslutning till det ungerska ord-
förandeskapet och EESK:s ordförande 
Staff an Nilsson inledningstalade.

Framförandet av Liszts verk lät åhörarna göra en musikalisk resa bakåt i tiden 
och i geografi n – en resa i Europa. Det gav en bild av Franz Liszt – hans liv, hans 
musik, hans kvinnor och hans andlighet. Dessa fyra aspekter av Liszts liv presen-
terades av den ungerske EESK-ledamoten Ákos Topolansky och Caroline Henault 
från EESK:s läkarmottagning.

Ett urval sånger och pianoverk ur Liszts totala produktion framfördes av den 
ukrainska pianisten Dmytro Sukhovienko och mezzo-sopranen Hanna Bardos-
Feltoronyi, som är av ungerskt ursprung.

EESK kommer att fortsätta anordna musikaliska evenemang inom ramen för 
kommitténs kulturprogram. Musik är en viktig del av Europas kulturarv och 
musiken har bidragit till att skapa den europeiska identiteten. I Kom och lyssna-
programmet placeras utvalda stora kompositörer i sitt europeiska sammanhang. De 
har varit europeiska medborgare. Deras liv och arbete är en del av den europeiska 
traditionen och de har lämnat ett musikaliskt arv eft er sig till framtida generatio-
ner. (sb) ●

ww

Mer än bara politik: 
EESK arbetar med 
medborgarnas verkliga behov

Intervju med Tomasz 
Jasiński, medlem i EESK:s 
arbetstagargrupp och 
internationell rådgivare 
inom sammanslutningen för 
polska fackföreningar.

EESK info: När kom du 
i kontakt med EU för 
första gången? 

TJ: Min första kontakt med 
EU hade att göra med mitt 
arbete för den polska fack-
föreningen OPZZ inom 

den gemensamma rådgivande kommittén EU–Polen mellan 
2001 och 2004. Detta var en så pass nyttig erfarenhet att jag 
fann mig till rätta utan några större problem när jag blev EESK-
ledamot.

EESK info: Hur skulle du kortfattat förklara EESK:s roll 
för medborgarna?

TJ: EESK är det organiserade civila samhällets röst. Det är inte 
en politisk röst utan ett uttryck för medborgarnas faktiska behov, 
behov som beslutsfattarna på EU-nivå borde ta hänsyn till.

EESK info: Hur påverkar EESK-medlemskapet ditt 
dagliga arbete i Polen och vilka fördelar ger EESK på 
nationell nivå?

TJ: Mängden resor och andra förpliktelser med anledning av 
arbetet för EESK är enorm, och detta påverkar naturligtvis 
både mitt arbete för OPZZ och mitt privatliv. Den viktigaste 
aspekten av mitt arbete i Bryssel är att jag redan i ett tidigt 
skede får information om vilka åtgärder EU vidtar. Detta hjäl-
per oss på nationell nivå att förbereda oss för eventuella för-
ändringar men också att utarbeta våra ståndpunkter betydligt 
tidigare. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Att vara EESK-ledamot innebär 
långa arbetsdagar och 
oregelbundna arbetstider

Intervju med Krzysztof 
Ostrowski, ledamot av EESK:s 
arbetsgivargrupp och direktör 
för ”Interventions Bureau” 
inom den polska organisationen 
”Business Centre Club”.

EESK info: När kom du 
i kontakt med EU för första 
gången?

KO: Min första erfarenhet var som 
turist under min studietid. Jag var 
mycket imponerad av hur lätt det 
var att resa mellan medlemssta-

terna. Jag tror att det hjälpte mig när jag först började arbeta 
med EU – jag ingick i en grupp som förhandlade fram ett avtal 
med Europeiska unionen.

EESK info: Hur skulle du kortfattat förklara EESK:s roll 
för medborgarna?

KO: EESK fungerar som en ”bro” mellan EU-institutionerna och 
civilsamhällets organisationer i medlemsstaterna. Kommittén 
ger alla möjlighet att föra fram sina tankar kring ekonomiska 
och sociala frågor på EU-nivå, lägga fram nya idéer och komma 
med förslag på hur EU-lagstift ningen kan förbättras.

EESK info: Hur påverkar EESK-medlemskapet ditt 
dagliga arbete i Polen och vilka fördelar ger EESK på 
nationell nivå?

KO: Främst har det påverkat mina arbetstider som har blivit 
oregelbundna. Min arbetsdag börjar oft a klockan 4 på morgonen 
när jag måste ta fl yget, och jag kommer tillbaka till Polen mycket 
sent eller måste stanna i Bryssel över natten. Jag måste ägna mig 
åt brådskande ärenden i samband med mitt arbete i Polen på 
planet till och från Bryssel. Om man vill vara EESK-ledamot 
måste man tycka om att resa och vara beredd på att resa mycket 
oft a och besöka olika länder.

Den största fördelen på nationell nivå är möjligheten för 
företag som är medlemmar i vår organisation att uttrycka sina 
synpunkter om EU-lagstift ningen och få information om de 
viktigaste frågor som diskuteras inom EESK. Vår kommittés 
yttranden om specifi ka marknadssektorer såsom biomassa eller 
IT hjälper berörda företag att ta hänsyn till denna information 
när de upprättar sina aff ärsplaner.  ●

Vi bör lyssna noga på 
det civila samhället 
i våra länder

Intervju med Marzena 
Mendza-Drozd, EESK-
ledamot, Övriga 
intressegrupper, vice 
ordförande för den 
nationella federationen 
för polska icke-statliga 
organisationer.

EESK info: Hur blev du 
EESK-ledamot?

MMD: Jag blev EESK-leda-
mot 2004 på rekommenda-

tion från den polska sammanslutningen Forum för icke-statliga 
initiativ. Sammanslutningen stod tillsammans med andra 
organisationer bakom representationskontoret för polska icke-
statliga organisationer i Bryssel, där jag var direkt engagerad 
i verksamheten. Därför var just EESK inte okänd mark för mig, 
även om jag naturligtvis inte hade fullständiga praktiska kun-
skaper om hur kommittén fungerade.

EESK info: Hur skulle du kortfattat förklara EESK:s roll 
för medborgarna?

MMD: Om jag ska vara helt uppriktig skulle jag säga att det är ett 
organ som bygger på en god idé, men som i praktiken inte fullt 
ut utnyttjar sina möjligheter att företräda det civila samhällets 
åsikter. Det fi nns många skäl till det. Eft er sju år i EESK anser 
jag fortfarande att vi skulle kunna och borde lyssna bättre på 
organisationerna i medlemsländerna, och uttrycka vår stånd-
punkt klarare. 

EESK info: Hur påverkar EESK-medlemskapet ditt 
dagliga arbete i Polen och vilka fördelar ger EESK på 
nationell nivå?

MMD: EESK-medlemskapet påverkar både mitt arbete i Polen 
och mitt privatliv. Som tur är kan man i dag ordna mycket via 
internet, men jag undrar oft a hur våra föregångare klarade sig 
för t.ex. 30 år sedan. Som ledamot av den polska sammanslut-
ningen av icke-statliga organisationer OFOP kan jag tack 
vare min tillgång till aktuell information göra det lättare för de 
icke-statliga organisationerna att förbereda sig för kommande 
förändringar. (mb/nk) 
 
 ●

fackföreningar, den informella sek-
torn (t.ex. gatuförsäljare), europeiska 
organisationer och tankesmedjor. 

Eft er besöket rådde generell enighet 
om att det krävs en djupgående debatt 
och analys för att lösa de problem 
som för närvarande står i vägen för 
förbindelserna mellan EU och Indien 
på grund av att de båda parterna har 
helt olika uppfattningar i vissa frågor. 
Detta gäller t.ex. hållbar utveckling, 

Jillian van Turnhout

EESK-delegationen till rundabordskonferensen EU–Kina

EESK-delegationen till Indien

Enikő Győri, Ungerns minister 
för EU-frågor

Kommissionsledamot Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

För ytterligare information, se: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Att värdesätta volontärarbete

Rundabordskonferensen EU–Kina

EESK uppmuntrar en öppen dialog med Indien

”Volontär, gör skillnad!” är den 
andra tematiska konferensen på EU-
nivå som hålls som en del av Europa-
året för frivilligarbete. Konferensen 
hölls den 23–24 maj 2011 och var en 
stor framgång. 

Konferensens övergripande syft et 
var att sammanföra volontärer från 
olika delar av Europa för att göra det 
möjligt för dem att nätverka, utbyta 
tankar och lära av varandras erfaren-

Den 9–12 maj sammanträdde run-
dabordskonferensen EU–Kina 
i Xi’an för att diskutera frågor på 
temat regional utveckling för alla 

En delegation från EESK 
besökte den 20–25  mars 
2011 Indien under ledning 
av Xavier Verboven, ordfö-
rande i uppföljningskommit-
tén för Indien. Besöket hade 
två syft en: att med berörda 
parter diskutera möjligheten 
att återuppta rundabords-
diskussionerna mellan EU 
och Indien, och att ta del av 
det indiska civila samhällets 
synpunkter på de pågående 
förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal mellan EU 
och Indien. Kommitténs 
delegation träffade Euro-
peiska unionens delegation 
i Indien, handelskammare, 
företrädare för näringslivet, 

heter på volontärområdet. EESK och 
Europeiska kommissionen organi-
serade tillsammans en workshop 
i EESK:s byggnad som fokuserade 
på företags medborgaransvar och 
företagsvolontärer (”employee 
volunteering”). 

År 2006  var EESK den första 
institutionen som förde fram tan-
ken på ett europeiskt år ägnat åt 
volontärarbete. Denna konferens 
utgör en viktig milstolpe för Euro-
paåret för frivilligarbete 2011 och 
innebär ett erkännande av volontä-
rernas kompetens och bidrag. EESK 
har ägnat stor uppmärksamhet åt 
ämnet volontärarbete, som kom-
mittén betraktar som ett ovärder-
ligt bidrag till samhället. I ett tal till 
konferensdeltagarna välkomnade 
EESK:s ordförande Staff an Nilsson 
att så många var villiga att under-

och miljövänlig ekonomi i samband 
med hållbar utveckling, utifrån rap-
porter som lagts fram av båda parter. 
”Vi kanske inte kommer att uppnå 

och i synnerhet den sociala dimen-
sionen av hållbar utveckling. 

Den andra stora utmaningen är 
helt klart diskussionsrundan om fri-
handelsavtalet mellan EU och Indien, 
bl.a. de ekonomiska och sociala kon-
sekvenserna för det indiska samhället. 
Det fi nns ett allt större behov av mer 
detaljerad kunskap om en ekonomi 
som till 92 % är beroende av den infor-
mella sektorn, vilket är en aspekt som 

söka näringslivets roll i att stimulera 
volontärarbete. Han talade också vid 
den avslutande plenarsessionen den 
andra dagen. 

”EESK har goda förutsättningar 
att stödja volontärarbetet och dis-
kutera dess värde. Inom Europeiska 
ekonomiska och sociala kommit-
tén fi nns det många som företräder 
frivilligorganisationer. De fl esta av 
oss gör frivilligt arbete för kommit-
tén och alla har vi varit volontärer 
någon gång i livet. Volontärarbete är 
troligen det bästa exemplet på aktivt 
medborgarskap. Detta arbete ger 
volontärerna en fi n upplevelse, men 
kanske än viktigare är de fördelar 
som det ger i samhället”, sade ordfö-
rande Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 
 ●

en samsyn i alla frågor, men 
vi kan öka vår förståelse för 
den andra sidan och lära av 
varandra”, sade EESK:s ord-
förande Staff an Nilsson i sitt 
inledningsanförande. Staff an 
Nilsson, som ledde delegatio-
nen från EESK, uppmanade 
de kinesiska motparterna att 
föra en öppen och uppriktig 
dialog om viktiga ekono-
miska och sociala utmaningar 
för att främja en ömsesidig 
förståelse och fördjupa sam-
arbetet. Wang Gang, ordfö-
rande för Kinas ekonomiska 
och sociala råd, redogjorde 
för Kinas reformprocess och 
de moderniseringsåtgärder 
som har lyft  miljoner kineser 
ur fattigdom. Den gemen-

samma förklaringen från den 9:e 
rundabordskonferensen EU–Kina 
fi nns på vår webbplats. (cc) 
 ●

fått mycket litet utrymme i de konse-
kvensanalyser som genomfördes inför 
förhandlingarna. Det tycks också allt 
viktigare att det finns ett lämpligt 
övervakningsinstrument för ett sådant 
avtal. Fackförbunden i både Europa 
och Indien har en mycket viktig roll att 
spela när det gäller att hantera dessa 
utmaningar, och detsamma gäller 
arbetsgivarorganisationer och andra 
aktörer i det civila samhället. (xv/as)
 ●

Nyheter om ledamöterna

EESK-ledamoten Jillian van Turnhout 
blir medlem i irländska senaten

Inget ont som inte har något gott med sig. Samtidigt som EESK bekla-
gar att den irländska ledamoten Jillian van Turnhout nyligen lämnat 
kommittén välkomnar vi hennes utnämning till senator i sitt hemland. 
EESK gratulerar henne och önskar henne lycka till i sin nya roll i Seanad 
Éireann. 

Jillian van Turnhout utnämndes av Irlands premiärminister för sitt 
arbete med barnrättsorganisationen Children’s Rights Alliance. ”Jag är 
mycket stolt och tacksam över att genom mitt arbete med Children’s 
Rights Alliance ha fått detta hedersamma uppdrag. Jag tror och hoppas 
att jag i min nya roll kommer att kunna bidra till positiva förändringar”, 
sade hon.

Jillian van Turnhout var tidigare vice ordförande i EESK, och hon har 
i 12 år varit en aktiv kommittéledamot (Övriga intressegrupper, grupp 
III). Hennes plats i presidiet har nu tagits över av Padraig Walshe. (ail)
 ●

EESK utarbetar fyra förberedande yttranden på begäran av det polska ordförandeskapet

EESK sett med de polska ledamöternas ögon

De demografi ska utmaningarna kräver en omfattande och långvarig lösning

I ett yttrande om de eff ekter som en åldrande befolkning kan komma att få på arbetsmarknaden, 
som är under utarbetande av Wolfgang Greif (Arbetstagargruppen, Österrike), ställer sig EESK 
skeptisk till lätta lösningar som att höja den lagstadgade pensionsåldern eller byta till fonderade 
pensionssystem. Kommittén eft erlyser en målinriktad tillväxtpolitik och fokus på att skapa fl er 
arbetstillfällen. 

I de fl esta länder räcker den tillgängliga arbetskraft en i princip till. Genom integrationsstrategier 
bör man kunna stävja ett framtida ekonomiskt tryck som beror på den åldrande befolkningen. 

Förstärkning av jordbrukssektorn i länderna som omfattas av det östliga partnerskapet

Föredraganden för det andra förberedande yttrandet, Seppo Kallio (Övriga intressegrupper, 
Finland), behandlar frågan om samspelet mellan det östliga partnerskapet och den östliga dimensi-
onen i EU:s politik. EESK vill föra frågorna om jordbruk, livsmedelsproduktion och jordbrukspoli-

tik högre upp på dagordningen i EU:s förhandlingar med länderna inom det östliga partnerskapet, 
med tanke på hur viktiga de är för den ekonomiska, sociala och regionala utvecklingen.

Eft ersom partnerskapsländerna har svårt att uppfylla EU:s standarder och krav vad gäller 
sanitära och fytosanitära föreskrift er, föreslår EESK att dessa frågor blir en ny särskild punkt 
i samarbetet inom det östliga partnerskapet. 

Vilken framtid har klimatvänliga företagsinvesteringar efter krisen?

I sin begäran om det tredje förberedande yttrandet uppmanar Polens regering EESK att ta upp 
det problematiska ämnet ”den ekonomiska krisens inverkan på europeiska företags förmåga att 
fortsätta göra klimatvänliga investeringar”.

I ett dokument som analyserar möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer 
än 20 %, tar Europeiska kommissionen upp olika sätt att uppnå målet 30 %. I dokumentet slätar 
man dock över den eff ekt som krisen kan ha haft  på företags ”gröna” investeringar. En studiegrupp 
med Josef Zboril (Arbetsgivargruppen, Tjeckien) som föredragande har tagit itu med denna fråga 
på ett sakligt sätt och förväntas enas om ett yttrande i oktober 2011.

EU prioriterar inte TNT-T tillräckligt mycket i de nya medlemsstaterna

I ett yttrande som utarbetas av EESK:s vice ordförande Jacek Krawczyk (Arbetsgivargruppen, 
Polen) om hållbar utveckling i EU:s transportpolitik och TEN-T, beklagar kommittén att utveck-
lingen av ett eff ektivt transeuropeiskt nätverk i de nyare medlemsstaterna inte är en tillräckligt 
högt prioriterad fråga för EU. I yttrandet framhålls att en enhetlig europeisk transportmarknad 
eller en sant internationell marknad inte kommer att kunna skapas om inte EU-regionerna och 
de nationella nätverken har väl fungerande förbindelser genom modern infrastruktur. Man borde 
i synnerhet ha grannskapspolitiken i åtanke, dvs. förbindelserna med länderna norr, öster och 
söder om EU, och fokusera på nätverk snarare än på enskilda och separata infrastrukturpro-
jekt. (mb/ma) 
 ●

Låt oss kommunicera 
med ungdomarna

EESK engagerar sig 
för arbetslösa ungdomar

I juni anordnade kommittén ett 
evenemang i Malta enligt devisen 
”going local”. Parallellt med ett möte 
i kommunikationsgruppen och ett 
möte med kontaktpersoner på kom-
munikationsområdet mötte EESK:s 
ledamöter det maltesiska civilsam-
hället för att diskutera frågan om att 
engagera unga i europeiska pro-
jekt. En välkänd mediepersonlighet 
i Malta, Andrew Azzopardi, ledde 
diskussionen som ägde rum i Euro-
pahuset i Valetta. Sammanträdeslo-
kalen var fullsatt och evenemanget 
kunde även följas på Facebook och 
Twitter. EESK:s ledamöter, inklu-
sive EESK:s vice ordförande Anna 
Maria Darmanin och Jacek Krawc-
zyk, medlemmar av kommunika-
tionsgruppen och kontaktpersoner 
på kommunikationsområdet gavs 
tillfälle att utbyta synpunkter och 
åsikter med unga EU-medborgare.

Vissa medlemsstater har uppnått 
goda resultat när det gäller att säkra 
hög sysselsättning, även bland ung-
domar. Men bilden varierar mellan 

Hur kan vi kämpa mot en ungdomsar-
betslöshet som ligger på 20 % i EU – och 
till och med är högre i vissa medlemssta-
ter? För att diskutera denna brännande 
fråga anordnade EESK i samarbete med 
Spaniens ekonomiska och sociala råd 
en konferens om ungdomsarbetslöshet 
i Madrid den 6 juni. I Spanien är ung-
domsarbetslösheten 40 %, vilket är ett 
av de största problemen för den yngre 
generationen. 

olika länder – i Spanien 
ligger ungdomsarbets-
lösheten på oroväckande 
höga 45 %.

Vid sammanträdet 
i  Malta tog man också 
upp de problematiska 
frågorna om ungdomars 
minskande intresse för 
det europeiska projektet. 
Det är möjligt att berät-
telsen om Europa som ett 

fredens projekt inte längre engagerar 
unga. EU behöver därför en ny berät-
telse. Claus Sørensen, generaldirek-
tör med ansvar för kommunikation 
vid Europeiska kommissionen, förde 
i linje med detta fram tanken på ett 
hållbart Europa, ett rent och välmå-
ende och socialt Europa, som gör 
det möjligt för unga att leva i frihet, 
andas ren luft , dricka rent vatten, äta 
bra livsmedel till överkomliga priser 
och resa, arbeta och studera. 

EU har nått stora framgångar 
som t.ex. Erasmusprogrammet, som 
sedan 1987 har utnyttjats av 2,3 mil-
joner studenter. EESK har alltid ställt 
sig bakom denna typ av projekt. 
I yttrandet om Europa 2020-strate-
gins fl aggskeppsinitiativ ”Unga på 
väg” och yttrandet från 2009 om ”En 
EU-strategi för ungdomar” under-
strök EESK behovet av att utveckla 
en ungdomsstrategi, inte bara för 
utan även med ungdomar. (pln) 
 
 
 ●

EESK:s observationsgrupp för 
arbetsmarknaden var direkt invol-
verad i denna endagskonferens, och 
gruppens ordförande Krzysztof Pater 
(Övriga intressegrupper, Polen) var 
ordförande för konferensen. Mer än 
130 personer deltog i diskussionerna. 
Där fanns också representanter för 
spanska medier, som rapporterade om 
konferensen. 

Konferensen inleddes med en 
välkomstsession med deltagande av 
Krzysztof Pater, Valeriano Gómez Sán-
chez, den spanske ministern för arbets-
marknadsfrågor och immigration, och 
Marcos Peña Pinto, ordförande i Spa-
niens ekonomiska och sociala råd.

Det gemensamma europeiska luftrummet II: ett orealistiskt mål?

Det fanns en påtag-
lig känsla av att det 
brådskar bland 
de främsta intres-
senterna inom 
fl ygsektorn när de 
sammanträffade 
för en hearing, 

anordnad av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
tén (EESK), om läget i genomförandet av det gemensamma 
europeiska luft rummet II. Två år eft er att det antagits av 
EU:s lagstift are är det lagstift ningspaket som skulle åtgärda 
ineff ektiva faktorer inom den europeiska luft farten ännu 
inte genomfört. 

”Förseningar och trängsel över Europa är ett tråkigt 
faktum, med åtföljande negativa eff ekter för dem som 
använder luft rummet, såväl tillsynsorgan som fl ygplatser. 
Koldioxidutsläppen skulle minska med 12 % per fl ygning 
och eff ektiviteten, säkerheten och kapaciteten öka betyd-
ligt om alla inblandade stödde de ambitiösa målen för en 
hållbar framtid för Europas luft fartsförvaltning”, menade 
Jacek Krawczyk, EESK:s vice ordförande och föredragande 
för yttrandet om det gemensamma europeiska luft rum-
met II. 

Ett snabbt och fullskaligt genomförande av det andra 
paketet för ett gemensamt europeiskt luft rum skulle främja 
rörligheten, öka komforten för resenärerna och stärka 
Europas konkurrenskraft , menade deltagare i hearingen. 
Utan dessa reformer skulle Europa inte kunna hålla jämna 

steg i den globala kapplöpningen mot hållbara transporter 
och en koldioxidsnål ekonomi.

De uppmanade Europeiska kommissionen att inta den 
ledarroll som krävs genom hela processen. ”Jag uppmanar 
Europeiska kommissionen att använda sitt ledarskap för att 
undanröja olika hinder och politiska problem i genomför-
andet av det gemensamma europeiska luft rummet”, sade 
Stephane Buff etaut, ordförande för EESK:s facksektion för 
transport och energi. 

Krzysztof Kapis, direktör vid Polens infrastrukturmi-
nisterium, betonade att det kommande polska EU-ordfö-
randeskapet skulle anstränga sig hårt för att se till att man 
vid genomförandet av det gemensamma europeiska luft -
rummet II beaktar det ambitiösa schemat. Polen ses som 
en av de snabbast växande luft fartsmarknaderna under 
de kommande 20 åren: ”Vi vill vara förberedda på denna 
ökning i trafi ken”, sade han.

Flera delegater från amerikanska Federal Aviation 
Agency (FAA) deltog i hearingen och betonade vikten av 
en säker miljö för investerare på båda sidorna om Atlanten.

Hearingen vid EESK sammanförde tillsynsorgan på luft -
fartsområdet, luft rummets användare, transportarbetare, 
fl ygplatsoperatörer, tjänsteleverantörer inom fl ygtrafi ken 
och företrädare för Europeiska kommissionen, Europapar-
lamentet och det kommande polska EU-ordförandeskapet. 
I juli 2011 ska EESK anta sitt yttrande om det gemensamma 
europeiska luft rummet II. (mb) ●

PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL
Det civila samhället kan stärka 
det östliga partnerskapet

I ett yttrande av Gintaras Morkis (Arbetsgivargruppen, 
Litauen) betecknas det östliga partnerskapet som en stor möj-
lighet att utvidga de olika nätverken mellan EU och partner-
länderna. Yttrandet antogs i närvaro av Enikő Győri, Ungerns 
minister med ansvar för EU-frågor, som kom till EESK för 
att diskutera utfallet av det ungerska ordförandeskapet. EESK 
framhåller sitt stöd till det östliga partnerskapet, eft ersom 
detta är såväl en strategisk nödvändighet som en politisk 
investering. EESK vill mycket gärna bidra till att göra denna 
process framgångsrik och eft erlyser därför en förstärkt dialog 
mellan statsmakterna och det civila samhället. 

De aktuella händelserna i Medelhavsområdet visar att det 
civila samhällets bidrag är ovärderligt, både när det gäller 
konstitutionella reformer och institutionsuppbyggnad. Det 
är också mycket viktigt att diskussionerna på nationell nivå 
förbättras, och EESK föreslår att det skapas en mekanism för 
samråd med det civila samhället i samtliga länder i det östliga 

partnerskapet. Dialogen 
ska föras med organisa-
tioner som återspeglar 
de specifika förutsätt-
ningarna i  varje part-
nerland. Kommittén 
är beredd och känner 
entusiasm inför att dela 
med sig av sina erfaren-

heter till det civila samhället i partnerländerna i det östliga 
partnerskapet. (ma) ●

Strategier för integrering av romer

Samma dag som Johannes 
Hahn, kommissionsledamot 
med ansvar för regionalpo-
litik, diskuterade samman-
hållningspolitik med EESK:s 
ledamöter, antog utskottet 
sina två aktuella yttranden 
om integrering av romer. 
EESK har behandlat EU:s 
hållning till romernas sociala 
integration i  två yttranden 

som utarbetats av Ákos Topolánszky (Övriga intressegrupper, 
Ungern) och Anne-Marie Sigmund (Övriga intressegrupper, 
Österrike). Kommittén kom fram till att denna svåra situation 
kan förbättras bara om den angrips med en kombination av en 
integrerad, samordnad och sammanhållen EU-täckande stra-
tegi och ett program som genomförs på både nationell och 
lokal nivå. Det är viktigt att framhålla att kommande åtgärder 
bör utformas i samarbete med romerna och de organisationer 
som företräder dem. 

EESK välkomnar kommissionens intentioner, men anser att 
deras länge eft erfrågade strategi inte lever upp till förväntning-
arna – den skulle ha kunnat vara mer ambitiös och specifi k, 
och dessutom bättre strukturerad. All politik bör på samtliga 
diskussionsnivåer förstärkas genom deltagande från en lång 

rad företrädare från det lokala civila samhället, vetenskapliga 
specialister, arbetsmarknadens parter och framför allt företrä-
dare för romerna. (ma) ●

Att stärka plattformen mot fattigdom

Som ett led i Europa 2020-strategins kamp mot fattigdom och 
social utslagning har Europeiska kommissionen off entliggjort 
meddelandet om ”Den europeiska plattformen mot fattigdom 
och social utestängning”. EESK har analyserat detta medde-
lande i ett yttrande utarbetat av Maureen O’Neill (Övriga intres-
segrupper, Storbritannien). I yttrandet föreslås olika insatser 
för att snabbare uppnå målet om minskad fattigdom (att lyft a 
minst 20 miljoner människor ur fattigdom senast 2020). 

Ansvar och samstämmighet är de centrala principerna 
i EESK:s rekommendationer. Fattigdom betraktas som en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna, och därför måste 
statsmakterna, arbetsmarknadsparterna och det civila sam-
hället gemensamt ta ansvar för att bekämpa fattigdomen. Olika 
åtstramningsåtgärder får följaktligen inte äventyra kampen mot 
fattigdomen, och civilsamhällsaktörernas deltagande i platt-
formen måste stärkas. EESK menar att samstämmighet måste 
säkerställas mellan ekonomiska, fi nansiella, sysselsättningsrela-
terade och sociala åtgärder inom ramen för Europa 2020-strate-
gin, och man måste öka EU-medlen och förenkla förfarandena, 
särskilt när det gäller socialfonderna. (ma) 
 
 
 
 ●

”In Between. Austria Contemporary” på EESK

Utställningen ”In Between. 
Austria Contemporary” 
ägde rum på EESK och 
anordnades i samarbete med 
det österrikiska ministeriet 
för utbildning, konst och 
kultur. På ”In Between. Aus-
tria Contemporary” visades 
några trender i samtida öst-
errikisk konst och besökarna 

fi ck en inblick i dagens österrikiska konstliv. Verk av sjutton lovande unga 
österrikiska konstnärer ställdes ut och det var många som besökte utställ-
ningen under den tid den varade.

Bland besökarna fanns också många ledamöter och tjänstemän som gärna 
ville se utställningen. Vid invigningen närvarade Claudia Schmied, den öster-
rikiska ministern för utbildning, konst och kultur, och Staff an Nilsson, ordfö-
rande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Bland gästerna fanns 
också Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, 
kultur, fl erspråkighet och ungdom, och Johannes Hahn, EU-kommissionär 
med ansvar för regionalpolitik. (ma) 

Mer information om utställningen fi nns på följande adress: www.bmukk.
gv.at ●

I KORTHET

Bland deltagarna fanns också Javier 
Ferrer Dufol, vice ordförande i den 
spanska företagarorganisationen CEOE, 
Paloma Lopez, sysselsättningssekre-
terare vid det spanska fackförbundet 
CCOO och Antonio Ferrer, sekrete-
rare för fackförbundsverksamhet vid 
det spanska fackförbundet UGT.

Deltagarna var överens om att det 
krävs ytterligare insatser vad gäller 
utbildning, kvalifi kationer samt off ent-
liga och privata arbetsförmedlingar. 
Dessutom måste den ekonomiska 
tillväxten komma igång och lagstift-
ningsramen för arbetsmarknaden bör 
omgående ses över. (ail) 
 ●

Kom och lyssna – superstjärnan Franz Liszt

Den 15 juni anordnade Europeiska eko-
nomiska och sociala kommittén (EESK) 
ett musikevenemang kallat Kom och 
lyssna till minnet av 200-årsdagen av 
Franz Liszts födelse. Evenemanget ägde 
rum i anslutning till det ungerska ord-
förandeskapet och EESK:s ordförande 
Staff an Nilsson inledningstalade.

Framförandet av Liszts verk lät åhörarna göra en musikalisk resa bakåt i tiden 
och i geografi n – en resa i Europa. Det gav en bild av Franz Liszt – hans liv, hans 
musik, hans kvinnor och hans andlighet. Dessa fyra aspekter av Liszts liv presen-
terades av den ungerske EESK-ledamoten Ákos Topolansky och Caroline Henault 
från EESK:s läkarmottagning.

Ett urval sånger och pianoverk ur Liszts totala produktion framfördes av den 
ukrainska pianisten Dmytro Sukhovienko och mezzo-sopranen Hanna Bardos-
Feltoronyi, som är av ungerskt ursprung.

EESK kommer att fortsätta anordna musikaliska evenemang inom ramen för 
kommitténs kulturprogram. Musik är en viktig del av Europas kulturarv och 
musiken har bidragit till att skapa den europeiska identiteten. I Kom och lyssna-
programmet placeras utvalda stora kompositörer i sitt europeiska sammanhang. De 
har varit europeiska medborgare. Deras liv och arbete är en del av den europeiska 
traditionen och de har lämnat ett musikaliskt arv eft er sig till framtida generatio-
ner. (sb) ●

ww

Mer än bara politik: 
EESK arbetar med 
medborgarnas verkliga behov

Intervju med Tomasz 
Jasiński, medlem i EESK:s 
arbetstagargrupp och 
internationell rådgivare 
inom sammanslutningen för 
polska fackföreningar.

EESK info: När kom du 
i kontakt med EU för 
första gången? 

TJ: Min första kontakt med 
EU hade att göra med mitt 
arbete för den polska fack-
föreningen OPZZ inom 

den gemensamma rådgivande kommittén EU–Polen mellan 
2001 och 2004. Detta var en så pass nyttig erfarenhet att jag 
fann mig till rätta utan några större problem när jag blev EESK-
ledamot.

EESK info: Hur skulle du kortfattat förklara EESK:s roll 
för medborgarna?

TJ: EESK är det organiserade civila samhällets röst. Det är inte 
en politisk röst utan ett uttryck för medborgarnas faktiska behov, 
behov som beslutsfattarna på EU-nivå borde ta hänsyn till.

EESK info: Hur påverkar EESK-medlemskapet ditt 
dagliga arbete i Polen och vilka fördelar ger EESK på 
nationell nivå?

TJ: Mängden resor och andra förpliktelser med anledning av 
arbetet för EESK är enorm, och detta påverkar naturligtvis 
både mitt arbete för OPZZ och mitt privatliv. Den viktigaste 
aspekten av mitt arbete i Bryssel är att jag redan i ett tidigt 
skede får information om vilka åtgärder EU vidtar. Detta hjäl-
per oss på nationell nivå att förbereda oss för eventuella för-
ändringar men också att utarbeta våra ståndpunkter betydligt 
tidigare. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Att vara EESK-ledamot innebär 
långa arbetsdagar och 
oregelbundna arbetstider

Intervju med Krzysztof 
Ostrowski, ledamot av EESK:s 
arbetsgivargrupp och direktör 
för ”Interventions Bureau” 
inom den polska organisationen 
”Business Centre Club”.

EESK info: När kom du 
i kontakt med EU för första 
gången?

KO: Min första erfarenhet var som 
turist under min studietid. Jag var 
mycket imponerad av hur lätt det 
var att resa mellan medlemssta-

terna. Jag tror att det hjälpte mig när jag först började arbeta 
med EU – jag ingick i en grupp som förhandlade fram ett avtal 
med Europeiska unionen.

EESK info: Hur skulle du kortfattat förklara EESK:s roll 
för medborgarna?

KO: EESK fungerar som en ”bro” mellan EU-institutionerna och 
civilsamhällets organisationer i medlemsstaterna. Kommittén 
ger alla möjlighet att föra fram sina tankar kring ekonomiska 
och sociala frågor på EU-nivå, lägga fram nya idéer och komma 
med förslag på hur EU-lagstift ningen kan förbättras.

EESK info: Hur påverkar EESK-medlemskapet ditt 
dagliga arbete i Polen och vilka fördelar ger EESK på 
nationell nivå?

KO: Främst har det påverkat mina arbetstider som har blivit 
oregelbundna. Min arbetsdag börjar oft a klockan 4 på morgonen 
när jag måste ta fl yget, och jag kommer tillbaka till Polen mycket 
sent eller måste stanna i Bryssel över natten. Jag måste ägna mig 
åt brådskande ärenden i samband med mitt arbete i Polen på 
planet till och från Bryssel. Om man vill vara EESK-ledamot 
måste man tycka om att resa och vara beredd på att resa mycket 
oft a och besöka olika länder.

Den största fördelen på nationell nivå är möjligheten för 
företag som är medlemmar i vår organisation att uttrycka sina 
synpunkter om EU-lagstift ningen och få information om de 
viktigaste frågor som diskuteras inom EESK. Vår kommittés 
yttranden om specifi ka marknadssektorer såsom biomassa eller 
IT hjälper berörda företag att ta hänsyn till denna information 
när de upprättar sina aff ärsplaner.  ●

Vi bör lyssna noga på 
det civila samhället 
i våra länder

Intervju med Marzena 
Mendza-Drozd, EESK-
ledamot, Övriga 
intressegrupper, vice 
ordförande för den 
nationella federationen 
för polska icke-statliga 
organisationer.

EESK info: Hur blev du 
EESK-ledamot?

MMD: Jag blev EESK-leda-
mot 2004 på rekommenda-

tion från den polska sammanslutningen Forum för icke-statliga 
initiativ. Sammanslutningen stod tillsammans med andra 
organisationer bakom representationskontoret för polska icke-
statliga organisationer i Bryssel, där jag var direkt engagerad 
i verksamheten. Därför var just EESK inte okänd mark för mig, 
även om jag naturligtvis inte hade fullständiga praktiska kun-
skaper om hur kommittén fungerade.

EESK info: Hur skulle du kortfattat förklara EESK:s roll 
för medborgarna?

MMD: Om jag ska vara helt uppriktig skulle jag säga att det är ett 
organ som bygger på en god idé, men som i praktiken inte fullt 
ut utnyttjar sina möjligheter att företräda det civila samhällets 
åsikter. Det fi nns många skäl till det. Eft er sju år i EESK anser 
jag fortfarande att vi skulle kunna och borde lyssna bättre på 
organisationerna i medlemsländerna, och uttrycka vår stånd-
punkt klarare. 

EESK info: Hur påverkar EESK-medlemskapet ditt 
dagliga arbete i Polen och vilka fördelar ger EESK på 
nationell nivå?

MMD: EESK-medlemskapet påverkar både mitt arbete i Polen 
och mitt privatliv. Som tur är kan man i dag ordna mycket via 
internet, men jag undrar oft a hur våra föregångare klarade sig 
för t.ex. 30 år sedan. Som ledamot av den polska sammanslut-
ningen av icke-statliga organisationer OFOP kan jag tack 
vare min tillgång till aktuell information göra det lättare för de 
icke-statliga organisationerna att förbereda sig för kommande 
förändringar. (mb/nk) 
 
 ●

fackföreningar, den informella sek-
torn (t.ex. gatuförsäljare), europeiska 
organisationer och tankesmedjor. 

Eft er besöket rådde generell enighet 
om att det krävs en djupgående debatt 
och analys för att lösa de problem 
som för närvarande står i vägen för 
förbindelserna mellan EU och Indien 
på grund av att de båda parterna har 
helt olika uppfattningar i vissa frågor. 
Detta gäller t.ex. hållbar utveckling, 

Jillian van Turnhout

EESK-delegationen till rundabordskonferensen EU–Kina

EESK-delegationen till Indien

Enikő Győri, Ungerns minister 
för EU-frågor

Kommissionsledamot Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

För ytterligare information, se: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Intervju med Jerzy Buzek, Europaparlamentets talman.

EESK info: Vilket budskap har de till företrädarna för det 
civila samhället i hela Europa? Kommer samarbetet mellan 
parlamentsledamöterna och företrädarna för det civila samhället att 
fortsätta öka?

Jerzy Buzek: Jag vill än en gång understryka den roll som det organiserade civila 
samhället har i ett demokratiskt styressätt. Jag talade om detta bl.a. vid öppnandet av 

Agora i januari i år, och jag har tagit upp det fl era gånger i samband med mina 
uttalanden mot regimerna i Nordafrika och Vitryssland. Jag upprepade då att 
stödet till det organiserade civila samhället måste öka. Detta återspeglas också 
i många av parlamentets resolutioner. I Europeiska unionen vet vi nämligen att 
det inte kan fi nnas någon demokrati utan ett civilt samhälle. 

Ni EESK-ledamöter är det civila samhällets talesmän och företräder ur sam-
hällssynpunkt viktiga intressen. Ni bidrar till en verklig dialog mellan EU och 
dess medborgare och sprider kunskap om EU i era länder. Utan denna kunskap 
skulle det inte fi nnas någon vilja till djupare integration. Europaparlamentet 
behöver er. Samarbetet måste fortsätta, för EU-medborgarnas bästa. Våra 
gemensamma erfarenheter kommer att vara till nytta för de länder som nu eller 
i framtiden väljer vägen mot demokratiska reformer. Detta är en stor framgång. 

EESK info: Vad väntar du dig av det polska EU-ordförandeskapet?

Jerzy Buzek: Jag har oft a sagt att EU räknar med Polen, att Polen ger Europa 
ny kvalitet och inspirerar med sin företagsamhet, öppenhet och entusiasm. 
Det är polska kännetecken. Vi vill att EU ska bli den mest konkurrenskraft iga 
ekonomin i världen. Av det skälet välkomnar jag de mål som Polen ställt upp 
för ordförandeskapet: en eff ektiv, solidarisk budget, en starkare inre marknad 
och ett bättre utnyttjande av den potential som fi nns i det mänskliga kapitalet. 

Jag välkomnar varmt Polens engagemang i grannskapspolitiken, bl.a. det 
östliga partnerskapet och samarbetet med grannländerna söder om Medelhavet. 
Tack vare detta sprids våra värderingar och vårt budskap bortom unionens 
gränser.  

Som talman för Europaparlamentet räknar jag med ett gott samarbete mellan 
parlamentet och Polens regering, eft ersom parlamentet genom Lissabonför-
draget beslutar om majoriteten av lagstift ningen, tillsammans med rådet. Jag 
hoppas också att Polen på ett eff ektivt sätt kommer att kunna sammanjämka 
medlemsstaternas intressen, vilket inte är lätt, särskilt med tanke på krisen. 
Utmaningar saknas inte, men Polen har många gånger tidigare bevisat att landet 
är en eff ektiv och solidarisk EU-medlem med stor potential. (mb) ●

LEDARE

LEDARE

En balanserad budget

Polen arbetar för ett konkurrenskraftigt, säkert och öppet Europa

Kära läsare!
Ungdomsarbetslösheten i Spanien är för närvarande över 
44 % (enligt Eurostat). Det är förstås en deprimerande siff ra 
och statistiken från andra EU-länder är inte heller särskilt 
uppmuntrande. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 20 % 
i mer än hälft en av EU:s medlemsstater. I alla EU-länder som 
det fi nns uppgift er om är ungdomsarbetslöshetssiff rorna 
högre än de totala arbetslöshetssiff rorna.

Ungdomsarbetslöshet är ett tragiskt slöseri med potential som inte bara 
underminerar den ekonomiska tillväxten utan också får allvarliga konsekvenser för 
framtidens sociala sammanhållning. Arbetslöshet är dessutom ett samhällsproblem 
som innebär enorma kostnader för den enskilda individen. Enligt Danny Dorling, 
professor i humangeografi  vid Sheffi  eld-universitetet, fi nns det nästan ingenting 
som är så skadligt för unga människor som arbetslöshet, eft ersom den lämnar djupa 
spår hos dem och kan få långvariga konsekvenser – risk för framtida arbetslöshet 
och lägre livsinkomst för att bara nämna ett par.

EESK har nyligen anordnat en rad evenemang, särskilt i Spanien och Malta 
(vilket ni kan läsa om i detta nummer) där kommittén har tagit itu med problemet 
direkt. Samtidigt som vi har kunnat konstatera att det inte fi nns en enskild mirakulös 
lösning på problemet, så anser vi att man måste vidta åtgärder på ett fl ertal områden 
samtidigt.

För det första måste vi gjuta nytt liv i den ekonomiska tillväxt som skapar 
sysselsättning. Genom ekonomisk tillväxt blir unga människors utsikter att få ett 
jobb bättre. För det andra måste vi ta itu med problemet med dem som slutar skolan 
i förtid och med den dåliga överensstämmelsen mellan utbildningssystemen och 
arbetsmarknadens behov. I detta sammanhang spelar informell utbildning också 
en viktig roll. För det tredje måste lagstift ningsramen för våra arbetsmarknader ses 
över med hänsyn till fl exicurity. Vi måste se till att unga människor kan förvänta 
sig att deras tillfälliga anställning eller deltidsanställning – eft er en tid och enligt 
väldefi nierade villkor – omvandlas till en tillsvidareanställning. Unga människor 
måste känna att de har möjlighet att nå större stabilitet i livet. 

Och sist, men inte minst, måste vi se över arbetsförmedlingstjänsterna. Det är 
viktigt att insatserna kommer på ett tidigt stadium när unga människor är på väg 
att förlora jobbet. Det är också viktigt att subventionera sysselsättningstillfällen 
för utsatta grupper som annars skulle ha svårt att komma ut på den vanliga 
arbetsmarknaden, i synnerhet okvalifi cerade unga människor och de som har låga 
kvalifi kationer. Ett bra exempel på en sådan åtgärd är det ”ungdomsgarantisystem” 
som ingår i initiativet Unga på väg. Det innebär att medlemsstaterna uppmanas att 
se till att unga människor erbjuds ett jobb, vidareutbildning eller arbetslivserfarenhet 
inom sex månader eft er det att de slutat skolan.

Anna Maria Darmanin
Vice ordförande

Kära läsare!
Som vice ordförande för EESK, som europé och polack, 
ser jag med spänning fram emot att Polen snart övertar 
ordförandeskapet –  för första gången någonsin –  i 
Europeiska unionens råd. 

Jag välkomnar Polens beslut att beslutsamt satsa på 
ökad tillväxt och inte bara på Europas återbetalning av 

sina skulder, något som visserligen är viktigt men inte på egen hand garanterar en 
stark tillväxt. Vi har analyserat de grundläggande orsakerna till krisen, och det är nu 
dags att blicka framåt och utforma sunda strategier för hållbar tillväxt, för att Europa 
även fortsättningsvis ska kunna ha en hög konkurrenskraft .

Jag hoppas innerligt att det polska ordförandeskapet kommer att göra framsteg 
på en rad viktiga områden, t.ex. den inre marknaden, som – om den fullbordas 
– kommer att stärka den ekonomiska tillväxten. En ambitiös EU-budget skulle 
också öka Europas ekonomiska potential, och jag förväntar mig att det polska 
ordförandeskapet kommer att klargöra detta under de förestående förhandlingarna 
om budgeten. 

Inför de kommande förhandlingarna har EESK framhållit att principen om 
”rättvist återfl öde” måste överges. Den strider mot de värden som utgör grunden 
för den europeiska integrationen, nämligen solidaritet och ömsesidig nytta. EESK 
stöder principen att EU:s egna medel ska gå direkt in i EU-budgeten och ersätta de 
nationella bidragen. Sättet att fi nansiera EU-budgeten är ett tydligt vittnesbörd om 
framstegen i den europeiska integrationen. 

Under de senaste två åren har kommittén outtröttligt arbetat för att det civila 
samhället ska ges en mer omfattande roll i genomförandet av EU-inspirerad 
lagstiftning och främjandet av den ekonomiska integrationen i de länder som 
omfattas av det östliga partnerskapet. Av denna anledning är jag glad över att se att 
det östliga partnerskapet, som under senare tid i viss mån kanske har försummats, 
står högt på ordförandeskapets dagordning. De aktuella händelserna i länderna söder 
om Medelhavet har visat hur viktigt det är med stabila grannländer, och detta gäller 
inte bara handel och energitrygghet.

Mot denna bakgrund skulle Polens erfarenheter av en fredlig revolution mot 
kommunismen 1989 och landets framgångsrika omvandling kunna användas för att 
underlätta spridningen av demokrati i arabvärlden. Dagens händelser i arabvärlden 
är – liksom i Polen på den tiden – ett bevis på det civila samhällets avgörande roll 
i skapandet av Historia med stort H. Jag är både glad och stolt över att det organiserade 
civila samhället, som på EU-nivå företräds av EESK, är berett att stödja det polska 
ordförandeskapet i strävan att uppnå de ambitiösa och mycket betydelsefulla målen. 

Jacek Krawczyk
Vice ordförande

20 juli 2011
Warszawa, Polen: 
Uppföljningskonferens om EESK:s 
yttrande ”Hållbar utveckling 
av EU:s transportpolitik 
och planeringen av TEN-T-
projekt” anordnad i samarbete 
med det polska ministeriet för 
infrastruktur

13 september 2011
EESK, Bryssel: EESK:s 
styrgrupp för Europa 
2020-strategin träff ar företrädare 
för de nationella ekonomiska och 
sociala råden

21–22 september 2011
EESK, Bryssel: Priset ”EESK 
Design Eleven” delas ut och 
utställningen öppnas

I DENNA UTGÅVA
Europaåret för frivilligarbete: 
Att värdesätta volontärarbete

Polska ordförandeskapet: 
Polen kommer att arbeta för ett 
konkurrenskraftigt, säkert och 
öppet Europa, säger den polske 
statssekreteraren med ansvar 
för EU-frågor

EESK utarbetar fyra 
förberedande yttranden 
på begäran av det polska 
ordförandeskapet

EESK engagerar sig för 
arbetslösa ungdomar

Workshop EU–Ryssland: 
Ökat infl ytande för det civila 
samhället i strävan efter 
hållbarhet
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Översynen av EU:s budget äger rum 
i  en tid av stor finansiell osäker-
het i Europa. EESK har lämnat sina 
rekommendationer i  ett yttrande 
utarbetat av Henri Malosse (Arbets-
givargruppen, Frankrike) och Gérard 
Dantin (Arbetstagargruppen, Frank-
rike). På grund av den ekonomiska 
och fi nansiella krisen och det ökande 
budgetunderskottet i de fl esta med-
lemsstater, verkar det som om EU 
inte har det budgetstöd som krävs för 
att genomföra sin politiska strategi 

Den huvuduppgift  som det polska ordförandeskapet har föresatt sig är att stärka den ekonomiska 
tillväxten och återvinna människors förtroende. EU har dragit lärdom av krisen och reformerat 
den ekonomiska pelaren, och unionen måste nu agera beslutsamt till förmån för tillväxt och 
uppbyggnad av en konkurrenskraft ig ekonomi. I det syft et kommer Polen att koncentrera sig 
på att bredda och fördjupa EU:s inre marknad samt på att främja investeringspolitiken och öka 
det intellektuella kapitalet. Alla dessa åtgärder återfi nns i det polska ordförandeskapets första 
prioritering: ”Europeisk integration som källa till tillväxt”. För att på ett eff ektivt sätt genomföra 
vårt mål på området och samtidigt bedriva en aktiv sysselsättningspolitik kommer de rekom-
mendationer som vi har bett Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att framföra att 
vara av särskild betydelse.

En annan fråga som vi planerar att ta upp är ”Ett säkert Europa”. Detta omfattar även energi-
försörjningstrygghet, en fråga som Polen sedan några år drivit inom EU, samt livsmedelstrygghet 
och stärkandet av unionens säkerhets- och försvarspolitik. Vårt mål är att EU ska stärka sin posi-
tion på den internationella arenan, och vi kommer att stödja alla åtgärder som leder till det målet.

Ett Europa som drar nytta av öppenheten – det är den tredje och den mest omfattande av huvudprioriteringarna för det polska 
EU-ordförandeskapet. Vi vill välkomna Kroatien i Europeiska unionen och stödja anslutningsprocessen för andra stater. Vi kommer 
att fördjupa det östliga partnerskapet, som för in Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan, Armenien och Georgien i kretsen 
runt EU. Inom ramen för det östliga partnerskapet kommer vi att sträva eft er ett associeringsavtal och ett frihandelsområde. I det sam-
manhanget håller EESK på att utarbeta ett yttrande åt oss om samverkan mellan det östliga partnerskapet och den östliga dimensionen 
i unionens politik.

Ordförandeskapet handlar inte bara om att planera inför framtiden, utan framför allt om att hantera aktuella händelser på ett kor-
rekt sätt. Vi kommer därför att noggrant följa händelseutvecklingen i EU:s södra grannskap och stödja alla åtgärder som syft ar till att 
knyta nya förbindelser mellan EU och arabvärlden. Vi vill också utarbeta en övergripande strategi till förmån för demokratiseringen 
och uppbyggnaden av en ny statlig struktur i länderna i denna region.

Det polska ordförandeskapet vill bygga ett ekonomiskt starkt Europa, vilket gör det möjligt att se framtiden an med tillförsikt och 
att bidra till en positiv anda i samhället i EU. Det är uppenbart att detta inte kan göras utan deltagande av det civila samhället, som på 
EU-nivå företräds av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. ●

Mikołaj Dowgielewicz, statssekreterare med ansvar för EU-frågor och ekonomisk politik vid Polens utrikesministerium.

och inte heller de nya åtaganden som 
Lissabonfördraget medför. Följaktli-
gen behövs det en smart budget som 
ger EU de nödvändiga medlen för 
att uppnå sina mål att utan en större 
skattebörda läggs på allmänheten och 
företagen i Europa. 

EESK anser att principen ”juste 
retour” (rättvist återfl öde) bör över-
ges, eftersom den strider mot de 
värden som utgör grunden för den 
europeiska integrationen, nämligen 

solidaritet och ömsesidig nytta. Sub-
sidiaritetsprincipen, som innebär att 
olika frågor ska behandlas av den 
minsta eller minst centraliserade 
myndigheten, bör i stället tillämpas, 
och EESK välkomnar Europeiska 
kommissionens förslag att använda 
egna medel, som kan ha en ny 
utformning eller ersätta nationella 
skatter. De nationella budgetarna och 
EU:s budget bör komplettera varan-
dra för att maximera EU:s möjlighe-
ter att uppnå sina politiska mål.

För att kunna genomföra budge-
ten effektivt måste man vinna den 
allmänna opinionens stöd. Ett över-
tygande argument för att vinna detta 
stöd skulle vara att framhålla de kost-
nader som skulle föreligga om EU 
inte existerade. Av detta skäl skulle 
kommittén i linje med Europaparla-
mentet vilja att man genomför och 
publicerar studier om dessa kostna-
der och bl.a. lyft er fram dubblerade 
kostnader i de nationella budgetarna. 
Kommittén skulle vilja delta i arbe-
tet med dessa studier och bidra med 
ytterligare kampanjmaterial riktat till 
EU:s invånare. (ma) 
 ●

I KORTHET

IN MEMORIAM

EESK vid G20-mötet: globala lösningar 
för att hantera prisvolatilitet 

Den 22–23 juni träff ades jordbruks-
ministrarna från G20-länderna 
i Paris för att diskutera tendenserna 
på de globala jordbruksmarknaderna 
och handelsförhandlingar som rör 
detta område. Frankrike, som för 
närvarande innehar ordförandeska-
pet i G20, har gjort livsmedelstrygg-
het till en av sina främsta politiska 
prioriteringar och uppmanat EESK 
att bidra till mötet i juni. Frågor som 
rör livsmedelstrygghet spelar en lika 
viktig roll inom EU:s jordbruks-, 
handels- och utvecklingspolitik. 

För att skapa underlag till kom-
mitténs ståndpunkt anordnade 
EESK den 23 maj en konferens om 
”Mat åt alla – på väg mot en glo-

bal överenskommelse”. 
Företrädare för bl.a. FN, 
FAO, G20 och EU träf-
fades i  Bryssel för att 
utbyta idéer om hur jord-
brukskrisen kan bekäm-
pas på global nivå. Vid 
konferensen samlades 
högt uppsatta politiska 
ledare och experter för 
att tillsammans utforma 
EU:s rekommendationer 
inför mötet mellan jord-

bruksministrarna från G20-länderna 
den 22–23 juni. 

”Vi har inte råd med en ny jord-
brukskris på de globala markna-
derna. Okontrollerad spekulation är 
förödande för utvecklingsländerna, 
leder till hunger och skapar fattig-
dom bland jordbrukarna. Vi måste 
sätta stopp för detta, och Europe-
iska unionen är fast besluten att se 
till att så sker”, sade Staff an Nilsson, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs ordförande, som ledde 
konferensen.

De konkreta idéer som diskute-
rades, och som parterna enades om 
i Paris den 22–23 juni utifrån EESK:s 

förslag till det franska ordförande-
skapet, omfattar sex huvudområden: 
främjande av hållbart jordbruk, det 
civila samhällets avgörande roll, 
erkännande av rätten till mat, 
behovet av en konsekvent politik, 
förbättring av jordbruksmarknader-
nas funktion och skydd av de mest 
utsatta grupperna. 

Dessutom förespråkade EESK 
starkt en bättre samordning och ett 
mer omfattande samarbete mellan 
internationella organisationer och, 
viktigast av allt, en större enhet-
lighet i de åtgärder som de vidtar. 
EESK betonade också behovet av att 
underlätta tillgången till internatio-
nell och europeisk fi nansiering för 
jordbrukare, även småbrukare, och 
att se till att kvinnor ges tillgång till 
produktionsresurser på lika villkor 
och utan begränsningar. (ail)

Slutsatserna från konferensen 
”Mat åt alla” återfi nns på följande 
webbplats:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  ●

EU räknar med att Polen ska 
ge ny kvalitet åt Europa

Workshop EU–Ryssland

EESK och Rysslands medborgarkammare höll den 28 juni 
en gemensam workshop i Bryssel. Det var fj ärde gången 
de två parterna träff ades, och i fokus stod denna gång hur 
man ska kunna skapa grönare ekonomier. Mötet ägde 
rum inom ramen för förberedelserna inför FN:s konfe-
rens om hållbar utveckling i Rio nästa år. Detta kommer 

att bli ett utmärkt tillfälle att visa att de civila samhällena 
i EU och Ryssland är överens på många punkter.

Deltagarna i workshopen sände ett resolut budskap 
till FN-konferensen och eft erlyste större hänsyn till mil-
jöfrågor vid utformningen av den nationella politiken. 
Dessutom underströk de att det är viktigt att det civila 
samhället får delta i utarbetandet av denna hållbara mil-
jöpolitik. Deltagarna diskuterade även andra frågor av 
stort intresse, t.ex. migration och det civila samhällets 
roll i EU:s och Rysslands partnerskap för modernisering.

Ytterligare information och slutsatserna från work-
shopen fi nns på: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-neigh-
bours-and-russia (ti) 
 
 ●

Den rådgivande EES-kommittén 
besöker Estland

Den rådgivande EES-kommittén höll, 
på förslag av sitt presidium, sitt 19:e 
sammanträde i Tartu, Estland. Sam-
manträdet hölls den 12–13  maj och 
inkluderade besök till ett rehabilite-
ringscenter för funktionshindrade barn 
och familjer som drivs av Ågrenska Stif-
telsen i Estland samt ett besök vid Tartu 
Science Park.

Vid sammanträdet diskuteras EES-
avtalet och bland deltagarna fanns Lars 
Erik Nordgaard, direktör för Eft as sekre-
tariat, och Per Sanderud, ordförande för 
Eft as övervakningsorgan. Islands EU-
anslutning stod också på dagordningen.

Medlemmar av den rådgivande 
EES-kommittén diskuterade också två 
resolutioner om inremarknads akten och 
ett arbetsdokument om EU:s ekono-
miska styrning. Professor Raul Eamets 
från Tartus universitet svarade för en 
grundlig översyn av det ekonomiska 
läget och budgetdisciplinen samt en 
analys av föreslagna stödåtgärder för 
euroområdet. 

I en ny resolution och i en rapport 
om innovation på energiområdet beto-
nades behovet av att öka kunskapen om 
energieff ektiv teknik och användningen 
av sådan teknik. Där eft erlystes också 
ökade investeringar i FoU, särskilt inves-
teringar från den privata sektorn, vilket 
är ett område där Europa släpar eft er. 
Det är oroväckande att det inte fi nns 
europeiska företag som är verksamma 
på detta område. 

Eft er sammanträdena begav sig del-
tagarna till det rehabiliteringscenter för 
funktionshindrade barn och familjer 

i Tammistu som drivs av Ågrenska Stif-
telsen i Estland. Den rådgivande EES-
kommitténs medordförande Meelis 
Joost redogjorde för verksamheten inom 
detta permanenta estländsk-svenska 
samarbete som inleddes 2003 och för 
verksamhetens målsättningar. Besöket 
innebar framför allt en möjlighet att se 
på de investeringar som gjorts av den 
norska fi nansiella mekanismen för EES, 
som har finansierat skapandet av ett 
utbildningskök för funktionshindrade 
unga vuxna för att lära ut matlagning, 
servering, planering av matsedlar etc. 

Det andra besöket genomfördes vid 
Tartu Science Park, där gruppen fi ck en 
överblick över hur många och vilken 
typ av företag och nystartsprojekt som 
använder teknikparkens tjänster. Tartu 
Science Park har inrättat laboratorier 
för att hjälpa nystartsprojekt och företag 
med deras produktutveckling. (mj) 
 
 
 ●

Plenarsession i Europeiska kärnenergiforumet

Vid den senaste plenarsessionen i Europeiska kärnenergiforumet (ENEF) den 
19–20 maj 2011 i Prag, utsågs Richard Adams till ny ordförande i ENEF:s arbets-
grupp för ökad öppenhet. Han eft erträdde därmed den mycket saknade tidigare 
ordföranden i TEN-sektionen János Tóth. ENEF är en unik plattform för en bred 
och helt fri diskussion om öppenhetsfrågor samt om kärnkraft ens möjligheter 
och risker. I detta sammanhang har EESK regelbundet anordnat konferenser 
i samarbete med olika europeiska civilsamhällesaktörer om Det europeiska civila 
samhällets åsikter om kärnkraft  2009 och Risker och möjligheter som följer med 
kärnkraft en – synpunkter från det civila samhället och berörda aktörer 2010. 

En framtida energiteknik med låga koldioxidutsläpp är en fråga av största 
intresse i samtliga medlemsstater, och kommittén planerar fl era evenemang 
framöver för att främja olika aktörers engagemang när det gäller kärnsäker-
het (november 2011) och framtidens energimix med låga koldioxidutsläpp 
(2012). (ak) ●

Finansiell utbildning och ansvarsfull användning av 
fi nansiella produkter (ECO/297)

Mot bakgrund av att det fi nansiella systemet blir alltmer sofi stikerat och oige-
nomträngligt är fi nansiell utbildning nyckeln till att använda fi nansiella pro-
dukter på ett ansvarsfullt sätt.

Europeiska kommissionen och OECD:s strategier och initiativ för att åtgärda 
bristerna i det fi nansiella systemet måste åtföljas av ett tydligt åtagande från den 
fi nansiella sektorns sida. Den korrekta tillämpningen av de nya normerna bör 
främja en större öppenhet och insyn med avseende på fi nansiella produkter.

Finansiell utbildning bör betraktas som en övergripande strategi som pågår 
under hela livet. Den bör ingå i kursplanerna i utbildningssystemet och i fortbild-
ningssystemet för arbetstagare. Man bör även uppmuntra fi nansiell integration 
och öka ett medvetet sparande. (ctp) ●

Ungerska och slovenska ledamöter träff ar nationella medier
Den 15 och 16 juni anordnades möten för EESK-ledamöter 
och journalister från Ungern respektive Slovenien i EESK:s 
lokaler. De ungerska journalisterna hade bjudits in av den ung-
erska EESK-ledamoten Kinga Joó (Övriga intressegrupper), 
och de hade  även möjlighet att närvara vid plenarsammanträ-
det och få insidesinformation om kommitténs roll och arbete. 

Vice ordförande Anna Maria Darmanin stod värd för press-
luncherna och hon tog tillfället i akt att berätta om kommitténs 
arbete och träff a journalisterna personligen. Detta är en del 
av en rad informella möten som hon anordnar för att hjälpa 
ledamöterna och pressen att etablera direktkontakter och för 
att underlätta diskussioner i en informell miljö. (ail) ●

Till minne av Zenonas Rokus Rudzikas

Nyheten om att vår kära kollega och vän Zenonas Rokus 
Rudzikas vid 71 års ålder plötsligt och alltför tidigt gått 
bort har lämnat oss i stor sorg och saknad. Han var en 
enastående människa och har lämnat bestående spår i våra 
hjärtan och sinnen, och också i den vetenskapliga världen. 
Hans lugn och ödmjukhet dolde och kompletterade ett 
utomordentligt intellekt. Han var aktiv som litauisk EESK-
ledamot från 2006 och gav en mängd bidrag till kom-
mitténs arbete – hans verksamhet som medlem i NAT-, 
REX- och TEN-sektionerna värdesattes t.ex. mycket högt. 

Vid sidan av verksamheten inom EESK förde Zenonas Rokus Rudzikas ett 
rikt akademiskt liv och var före detta ordförande i Litauens vetenskapsaka-
demi. Han var en utomordentlig vetenskapsman och välrenommerad specialist 
på kärnspektroskopi samt framstående expert i teoretisk fysik i Litauen. Han 
tilldelades en mängd utmärkelser för sin forskning och sina upptäckter. Denna 
enastående teoretiska fysiker och mycket omtyckte man fi ck till och med ett 
huvudasteroidbälte uppkallat eft er sig av sina kolleger: ”167960 Rudzikas”.

Zenonas Rokus Rudzikas var inte bara en lysande och högt respekterad 
vetenskapsman utan också en anspråkslös sällskapsmänniska och en engage-
rad Europamedborgare. Detta framgår tydligt av att han var en av grundarna 
av Litauens nationella ekonomiska och sociala råd.

Vi kommer verkligen att sakna hans stora entusiasm och hans enastående 
intellektuella och mänskliga sidor, alla vi både inom och utanför EESK som 
hade förmånen att få möta honom och arbeta tillsammans med honom.

Luca Jahier
Ordförande för Övriga intressegrupper
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Vi står inför de tuff aste budgetförhandlingarna någonsin
är det polska ordförandeskapets uppgift  
att jämka samman olika ståndpunkter 
i rådet och ta fram ett förslag till förord-
ning som har en chans att godkännas 
i Europaparlamentet. Jag ser också fram 
emot att ta del av Europeiska ekono-
miska och sociala kommitténs bidrag 
till diskussionerna om nästa budgetram, 
för att se vilka förväntningar och källor 
till oro som fi nns i det civila samhället, 
bl.a. hos arbetsmarknadens parter.

I tider av knappa fi nansiella resurser 
uppmanar medlemsstaterna oft a EU att 
göra mer på områden som energi, miljö, 
migration och diplomati, samtidigt som 
de vill ha en mindre EU-budget (och det 
är inte i de administrativa kostnaderna, 
som endast står för 5,8 % av budgeten, 
som de kommer att lyckas göra några 
meningsfulla nedskärningar). Att lösa 
denna Rubiks budgetkub kommer att 
bli en av de största utmaningarna för 
det polska ordförandeskapet.

Jag har vid ett antal tillfällen varit 
i kontakt med premiärministern och 
hans team, och jag vet att de är kapabla 
att hantera situationen. 
 
 ●

Det polska EU-ordförandeskapet kom-
mer förmodligen att bli allt annat än 
en lugn promenad fram till nyår. Tänk 
bara på att Donald Tusks regering 
tar över ordförandeklubban vid en 
tidpunkt då många medlemsstater 
brottas med eff ekterna av att i åratal 
konsekvent ha gjort av med mer pengar 
än man dragit in, då EU börjar ifråga-
sätta sina gränskontroller och sin roll 
i Medelhavsområdet och, inte minst, då 
”budgetsäsongen” startar.

Vad gäller budgeten kommer det 
polska ordförandeskapets förmåga 
genast att sättas på prov när rådet 
förväntas anta sin ståndpunkt om 
EU-budgeten för 2012. I slutet av april 
begärde kommissionen en ökning på 
4,9 %, vilket främst beror på att EU-
fi nansierade projekt runt om i Europa 
är på väg att slutföras, och att vi nästa 
år kommer att behöva ersätta de med-
lemsstater som är klara med sina pro-
jekt (på områden som infrastruktur, 
sysselsättning och miljö). Många med-
lemsstater har emellertid redan med-
delat att de inte vill se en sådan ökning 
av EU-budgeten. Det polska ordföran-
deskapet måste hitta ett sätt att förena 
medlemsstaternas motstridiga priorite-
ringar. Många länder vill ha en minimi-
ökning av budgeten, men naturligtvis 
under förutsättning att deras respektive 
regioner, företag, forskare, icke-statliga 
organisationer och så vidare får behålla 
sin del av EU-fi nansieringen.

Nästan samtidigt kommer ord-
förandeskapet att behöva inleda för-
handlingarna om nästa budgetram. Vi 
bör inte göra oss några illusioner: Detta 
kommer att bli de tuff aste budgetför-
handlingarna i EU:s historia, och det 
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Intervju med Jerzy Buzek, Europaparlamentets talman.

EESK info: Vilket budskap har de till företrädarna för det 
civila samhället i hela Europa? Kommer samarbetet mellan 
parlamentsledamöterna och företrädarna för det civila samhället att 
fortsätta öka?

Jerzy Buzek: Jag vill än en gång understryka den roll som det organiserade civila 
samhället har i ett demokratiskt styressätt. Jag talade om detta bl.a. vid öppnandet av 

Agora i januari i år, och jag har tagit upp det fl era gånger i samband med mina 
uttalanden mot regimerna i Nordafrika och Vitryssland. Jag upprepade då att 
stödet till det organiserade civila samhället måste öka. Detta återspeglas också 
i många av parlamentets resolutioner. I Europeiska unionen vet vi nämligen att 
det inte kan fi nnas någon demokrati utan ett civilt samhälle. 

Ni EESK-ledamöter är det civila samhällets talesmän och företräder ur sam-
hällssynpunkt viktiga intressen. Ni bidrar till en verklig dialog mellan EU och 
dess medborgare och sprider kunskap om EU i era länder. Utan denna kunskap 
skulle det inte fi nnas någon vilja till djupare integration. Europaparlamentet 
behöver er. Samarbetet måste fortsätta, för EU-medborgarnas bästa. Våra 
gemensamma erfarenheter kommer att vara till nytta för de länder som nu eller 
i framtiden väljer vägen mot demokratiska reformer. Detta är en stor framgång. 

EESK info: Vad väntar du dig av det polska EU-ordförandeskapet?

Jerzy Buzek: Jag har oft a sagt att EU räknar med Polen, att Polen ger Europa 
ny kvalitet och inspirerar med sin företagsamhet, öppenhet och entusiasm. 
Det är polska kännetecken. Vi vill att EU ska bli den mest konkurrenskraft iga 
ekonomin i världen. Av det skälet välkomnar jag de mål som Polen ställt upp 
för ordförandeskapet: en eff ektiv, solidarisk budget, en starkare inre marknad 
och ett bättre utnyttjande av den potential som fi nns i det mänskliga kapitalet. 

Jag välkomnar varmt Polens engagemang i grannskapspolitiken, bl.a. det 
östliga partnerskapet och samarbetet med grannländerna söder om Medelhavet. 
Tack vare detta sprids våra värderingar och vårt budskap bortom unionens 
gränser.  

Som talman för Europaparlamentet räknar jag med ett gott samarbete mellan 
parlamentet och Polens regering, eft ersom parlamentet genom Lissabonför-
draget beslutar om majoriteten av lagstift ningen, tillsammans med rådet. Jag 
hoppas också att Polen på ett eff ektivt sätt kommer att kunna sammanjämka 
medlemsstaternas intressen, vilket inte är lätt, särskilt med tanke på krisen. 
Utmaningar saknas inte, men Polen har många gånger tidigare bevisat att landet 
är en eff ektiv och solidarisk EU-medlem med stor potential. (mb) ●

LEDARE

LEDARE

En balanserad budget

Polen arbetar för ett konkurrenskraftigt, säkert och öppet Europa

Kära läsare!
Ungdomsarbetslösheten i Spanien är för närvarande över 
44 % (enligt Eurostat). Det är förstås en deprimerande siff ra 
och statistiken från andra EU-länder är inte heller särskilt 
uppmuntrande. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 20 % 
i mer än hälft en av EU:s medlemsstater. I alla EU-länder som 
det fi nns uppgift er om är ungdomsarbetslöshetssiff rorna 
högre än de totala arbetslöshetssiff rorna.

Ungdomsarbetslöshet är ett tragiskt slöseri med potential som inte bara 
underminerar den ekonomiska tillväxten utan också får allvarliga konsekvenser för 
framtidens sociala sammanhållning. Arbetslöshet är dessutom ett samhällsproblem 
som innebär enorma kostnader för den enskilda individen. Enligt Danny Dorling, 
professor i humangeografi  vid Sheffi  eld-universitetet, fi nns det nästan ingenting 
som är så skadligt för unga människor som arbetslöshet, eft ersom den lämnar djupa 
spår hos dem och kan få långvariga konsekvenser – risk för framtida arbetslöshet 
och lägre livsinkomst för att bara nämna ett par.

EESK har nyligen anordnat en rad evenemang, särskilt i Spanien och Malta 
(vilket ni kan läsa om i detta nummer) där kommittén har tagit itu med problemet 
direkt. Samtidigt som vi har kunnat konstatera att det inte fi nns en enskild mirakulös 
lösning på problemet, så anser vi att man måste vidta åtgärder på ett fl ertal områden 
samtidigt.

För det första måste vi gjuta nytt liv i den ekonomiska tillväxt som skapar 
sysselsättning. Genom ekonomisk tillväxt blir unga människors utsikter att få ett 
jobb bättre. För det andra måste vi ta itu med problemet med dem som slutar skolan 
i förtid och med den dåliga överensstämmelsen mellan utbildningssystemen och 
arbetsmarknadens behov. I detta sammanhang spelar informell utbildning också 
en viktig roll. För det tredje måste lagstift ningsramen för våra arbetsmarknader ses 
över med hänsyn till fl exicurity. Vi måste se till att unga människor kan förvänta 
sig att deras tillfälliga anställning eller deltidsanställning – eft er en tid och enligt 
väldefi nierade villkor – omvandlas till en tillsvidareanställning. Unga människor 
måste känna att de har möjlighet att nå större stabilitet i livet. 

Och sist, men inte minst, måste vi se över arbetsförmedlingstjänsterna. Det är 
viktigt att insatserna kommer på ett tidigt stadium när unga människor är på väg 
att förlora jobbet. Det är också viktigt att subventionera sysselsättningstillfällen 
för utsatta grupper som annars skulle ha svårt att komma ut på den vanliga 
arbetsmarknaden, i synnerhet okvalifi cerade unga människor och de som har låga 
kvalifi kationer. Ett bra exempel på en sådan åtgärd är det ”ungdomsgarantisystem” 
som ingår i initiativet Unga på väg. Det innebär att medlemsstaterna uppmanas att 
se till att unga människor erbjuds ett jobb, vidareutbildning eller arbetslivserfarenhet 
inom sex månader eft er det att de slutat skolan.

Anna Maria Darmanin
Vice ordförande

Kära läsare!
Som vice ordförande för EESK, som europé och polack, 
ser jag med spänning fram emot att Polen snart övertar 
ordförandeskapet –  för första gången någonsin –  i 
Europeiska unionens råd. 

Jag välkomnar Polens beslut att beslutsamt satsa på 
ökad tillväxt och inte bara på Europas återbetalning av 

sina skulder, något som visserligen är viktigt men inte på egen hand garanterar en 
stark tillväxt. Vi har analyserat de grundläggande orsakerna till krisen, och det är nu 
dags att blicka framåt och utforma sunda strategier för hållbar tillväxt, för att Europa 
även fortsättningsvis ska kunna ha en hög konkurrenskraft .

Jag hoppas innerligt att det polska ordförandeskapet kommer att göra framsteg 
på en rad viktiga områden, t.ex. den inre marknaden, som – om den fullbordas 
– kommer att stärka den ekonomiska tillväxten. En ambitiös EU-budget skulle 
också öka Europas ekonomiska potential, och jag förväntar mig att det polska 
ordförandeskapet kommer att klargöra detta under de förestående förhandlingarna 
om budgeten. 

Inför de kommande förhandlingarna har EESK framhållit att principen om 
”rättvist återfl öde” måste överges. Den strider mot de värden som utgör grunden 
för den europeiska integrationen, nämligen solidaritet och ömsesidig nytta. EESK 
stöder principen att EU:s egna medel ska gå direkt in i EU-budgeten och ersätta de 
nationella bidragen. Sättet att fi nansiera EU-budgeten är ett tydligt vittnesbörd om 
framstegen i den europeiska integrationen. 

Under de senaste två åren har kommittén outtröttligt arbetat för att det civila 
samhället ska ges en mer omfattande roll i genomförandet av EU-inspirerad 
lagstiftning och främjandet av den ekonomiska integrationen i de länder som 
omfattas av det östliga partnerskapet. Av denna anledning är jag glad över att se att 
det östliga partnerskapet, som under senare tid i viss mån kanske har försummats, 
står högt på ordförandeskapets dagordning. De aktuella händelserna i länderna söder 
om Medelhavet har visat hur viktigt det är med stabila grannländer, och detta gäller 
inte bara handel och energitrygghet.

Mot denna bakgrund skulle Polens erfarenheter av en fredlig revolution mot 
kommunismen 1989 och landets framgångsrika omvandling kunna användas för att 
underlätta spridningen av demokrati i arabvärlden. Dagens händelser i arabvärlden 
är – liksom i Polen på den tiden – ett bevis på det civila samhällets avgörande roll 
i skapandet av Historia med stort H. Jag är både glad och stolt över att det organiserade 
civila samhället, som på EU-nivå företräds av EESK, är berett att stödja det polska 
ordförandeskapet i strävan att uppnå de ambitiösa och mycket betydelsefulla målen. 

Jacek Krawczyk
Vice ordförande

20 juli 2011
Warszawa, Polen: 
Uppföljningskonferens om EESK:s 
yttrande ”Hållbar utveckling 
av EU:s transportpolitik 
och planeringen av TEN-T-
projekt” anordnad i samarbete 
med det polska ministeriet för 
infrastruktur

13 september 2011
EESK, Bryssel: EESK:s 
styrgrupp för Europa 
2020-strategin träff ar företrädare 
för de nationella ekonomiska och 
sociala råden

21–22 september 2011
EESK, Bryssel: Priset ”EESK 
Design Eleven” delas ut och 
utställningen öppnas

I DENNA UTGÅVA
Europaåret för frivilligarbete: 
Att värdesätta volontärarbete

Polska ordförandeskapet: 
Polen kommer att arbeta för ett 
konkurrenskraftigt, säkert och 
öppet Europa, säger den polske 
statssekreteraren med ansvar 
för EU-frågor

EESK utarbetar fyra 
förberedande yttranden 
på begäran av det polska 
ordförandeskapet

EESK engagerar sig för 
arbetslösa ungdomar

Workshop EU–Ryssland: 
Ökat infl ytande för det civila 
samhället i strävan efter 
hållbarhet

KOMMANDE EVENEMANG
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Översynen av EU:s budget äger rum 
i  en tid av stor finansiell osäker-
het i Europa. EESK har lämnat sina 
rekommendationer i  ett yttrande 
utarbetat av Henri Malosse (Arbets-
givargruppen, Frankrike) och Gérard 
Dantin (Arbetstagargruppen, Frank-
rike). På grund av den ekonomiska 
och fi nansiella krisen och det ökande 
budgetunderskottet i de fl esta med-
lemsstater, verkar det som om EU 
inte har det budgetstöd som krävs för 
att genomföra sin politiska strategi 

Den huvuduppgift  som det polska ordförandeskapet har föresatt sig är att stärka den ekonomiska 
tillväxten och återvinna människors förtroende. EU har dragit lärdom av krisen och reformerat 
den ekonomiska pelaren, och unionen måste nu agera beslutsamt till förmån för tillväxt och 
uppbyggnad av en konkurrenskraft ig ekonomi. I det syft et kommer Polen att koncentrera sig 
på att bredda och fördjupa EU:s inre marknad samt på att främja investeringspolitiken och öka 
det intellektuella kapitalet. Alla dessa åtgärder återfi nns i det polska ordförandeskapets första 
prioritering: ”Europeisk integration som källa till tillväxt”. För att på ett eff ektivt sätt genomföra 
vårt mål på området och samtidigt bedriva en aktiv sysselsättningspolitik kommer de rekom-
mendationer som vi har bett Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att framföra att 
vara av särskild betydelse.

En annan fråga som vi planerar att ta upp är ”Ett säkert Europa”. Detta omfattar även energi-
försörjningstrygghet, en fråga som Polen sedan några år drivit inom EU, samt livsmedelstrygghet 
och stärkandet av unionens säkerhets- och försvarspolitik. Vårt mål är att EU ska stärka sin posi-
tion på den internationella arenan, och vi kommer att stödja alla åtgärder som leder till det målet.

Ett Europa som drar nytta av öppenheten – det är den tredje och den mest omfattande av huvudprioriteringarna för det polska 
EU-ordförandeskapet. Vi vill välkomna Kroatien i Europeiska unionen och stödja anslutningsprocessen för andra stater. Vi kommer 
att fördjupa det östliga partnerskapet, som för in Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan, Armenien och Georgien i kretsen 
runt EU. Inom ramen för det östliga partnerskapet kommer vi att sträva eft er ett associeringsavtal och ett frihandelsområde. I det sam-
manhanget håller EESK på att utarbeta ett yttrande åt oss om samverkan mellan det östliga partnerskapet och den östliga dimensionen 
i unionens politik.

Ordförandeskapet handlar inte bara om att planera inför framtiden, utan framför allt om att hantera aktuella händelser på ett kor-
rekt sätt. Vi kommer därför att noggrant följa händelseutvecklingen i EU:s södra grannskap och stödja alla åtgärder som syft ar till att 
knyta nya förbindelser mellan EU och arabvärlden. Vi vill också utarbeta en övergripande strategi till förmån för demokratiseringen 
och uppbyggnaden av en ny statlig struktur i länderna i denna region.

Det polska ordförandeskapet vill bygga ett ekonomiskt starkt Europa, vilket gör det möjligt att se framtiden an med tillförsikt och 
att bidra till en positiv anda i samhället i EU. Det är uppenbart att detta inte kan göras utan deltagande av det civila samhället, som på 
EU-nivå företräds av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. ●

Mikołaj Dowgielewicz, statssekreterare med ansvar för EU-frågor och ekonomisk politik vid Polens utrikesministerium.

och inte heller de nya åtaganden som 
Lissabonfördraget medför. Följaktli-
gen behövs det en smart budget som 
ger EU de nödvändiga medlen för 
att uppnå sina mål att utan en större 
skattebörda läggs på allmänheten och 
företagen i Europa. 

EESK anser att principen ”juste 
retour” (rättvist återfl öde) bör över-
ges, eftersom den strider mot de 
värden som utgör grunden för den 
europeiska integrationen, nämligen 

solidaritet och ömsesidig nytta. Sub-
sidiaritetsprincipen, som innebär att 
olika frågor ska behandlas av den 
minsta eller minst centraliserade 
myndigheten, bör i stället tillämpas, 
och EESK välkomnar Europeiska 
kommissionens förslag att använda 
egna medel, som kan ha en ny 
utformning eller ersätta nationella 
skatter. De nationella budgetarna och 
EU:s budget bör komplettera varan-
dra för att maximera EU:s möjlighe-
ter att uppnå sina politiska mål.

För att kunna genomföra budge-
ten effektivt måste man vinna den 
allmänna opinionens stöd. Ett över-
tygande argument för att vinna detta 
stöd skulle vara att framhålla de kost-
nader som skulle föreligga om EU 
inte existerade. Av detta skäl skulle 
kommittén i linje med Europaparla-
mentet vilja att man genomför och 
publicerar studier om dessa kostna-
der och bl.a. lyft er fram dubblerade 
kostnader i de nationella budgetarna. 
Kommittén skulle vilja delta i arbe-
tet med dessa studier och bidra med 
ytterligare kampanjmaterial riktat till 
EU:s invånare. (ma) 
 ●

I KORTHET

IN MEMORIAM

EESK vid G20-mötet: globala lösningar 
för att hantera prisvolatilitet 

Den 22–23 juni träff ades jordbruks-
ministrarna från G20-länderna 
i Paris för att diskutera tendenserna 
på de globala jordbruksmarknaderna 
och handelsförhandlingar som rör 
detta område. Frankrike, som för 
närvarande innehar ordförandeska-
pet i G20, har gjort livsmedelstrygg-
het till en av sina främsta politiska 
prioriteringar och uppmanat EESK 
att bidra till mötet i juni. Frågor som 
rör livsmedelstrygghet spelar en lika 
viktig roll inom EU:s jordbruks-, 
handels- och utvecklingspolitik. 

För att skapa underlag till kom-
mitténs ståndpunkt anordnade 
EESK den 23 maj en konferens om 
”Mat åt alla – på väg mot en glo-

bal överenskommelse”. 
Företrädare för bl.a. FN, 
FAO, G20 och EU träf-
fades i  Bryssel för att 
utbyta idéer om hur jord-
brukskrisen kan bekäm-
pas på global nivå. Vid 
konferensen samlades 
högt uppsatta politiska 
ledare och experter för 
att tillsammans utforma 
EU:s rekommendationer 
inför mötet mellan jord-

bruksministrarna från G20-länderna 
den 22–23 juni. 

”Vi har inte råd med en ny jord-
brukskris på de globala markna-
derna. Okontrollerad spekulation är 
förödande för utvecklingsländerna, 
leder till hunger och skapar fattig-
dom bland jordbrukarna. Vi måste 
sätta stopp för detta, och Europe-
iska unionen är fast besluten att se 
till att så sker”, sade Staff an Nilsson, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs ordförande, som ledde 
konferensen.

De konkreta idéer som diskute-
rades, och som parterna enades om 
i Paris den 22–23 juni utifrån EESK:s 

förslag till det franska ordförande-
skapet, omfattar sex huvudområden: 
främjande av hållbart jordbruk, det 
civila samhällets avgörande roll, 
erkännande av rätten till mat, 
behovet av en konsekvent politik, 
förbättring av jordbruksmarknader-
nas funktion och skydd av de mest 
utsatta grupperna. 

Dessutom förespråkade EESK 
starkt en bättre samordning och ett 
mer omfattande samarbete mellan 
internationella organisationer och, 
viktigast av allt, en större enhet-
lighet i de åtgärder som de vidtar. 
EESK betonade också behovet av att 
underlätta tillgången till internatio-
nell och europeisk fi nansiering för 
jordbrukare, även småbrukare, och 
att se till att kvinnor ges tillgång till 
produktionsresurser på lika villkor 
och utan begränsningar. (ail)

Slutsatserna från konferensen 
”Mat åt alla” återfi nns på följande 
webbplats:

http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  ●

EU räknar med att Polen ska 
ge ny kvalitet åt Europa

Workshop EU–Ryssland

EESK och Rysslands medborgarkammare höll den 28 juni 
en gemensam workshop i Bryssel. Det var fj ärde gången 
de två parterna träff ades, och i fokus stod denna gång hur 
man ska kunna skapa grönare ekonomier. Mötet ägde 
rum inom ramen för förberedelserna inför FN:s konfe-
rens om hållbar utveckling i Rio nästa år. Detta kommer 

att bli ett utmärkt tillfälle att visa att de civila samhällena 
i EU och Ryssland är överens på många punkter.

Deltagarna i workshopen sände ett resolut budskap 
till FN-konferensen och eft erlyste större hänsyn till mil-
jöfrågor vid utformningen av den nationella politiken. 
Dessutom underströk de att det är viktigt att det civila 
samhället får delta i utarbetandet av denna hållbara mil-
jöpolitik. Deltagarna diskuterade även andra frågor av 
stort intresse, t.ex. migration och det civila samhällets 
roll i EU:s och Rysslands partnerskap för modernisering.

Ytterligare information och slutsatserna från work-
shopen fi nns på: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-neigh-
bours-and-russia (ti) 
 
 ●

Den rådgivande EES-kommittén 
besöker Estland

Den rådgivande EES-kommittén höll, 
på förslag av sitt presidium, sitt 19:e 
sammanträde i Tartu, Estland. Sam-
manträdet hölls den 12–13  maj och 
inkluderade besök till ett rehabilite-
ringscenter för funktionshindrade barn 
och familjer som drivs av Ågrenska Stif-
telsen i Estland samt ett besök vid Tartu 
Science Park.

Vid sammanträdet diskuteras EES-
avtalet och bland deltagarna fanns Lars 
Erik Nordgaard, direktör för Eft as sekre-
tariat, och Per Sanderud, ordförande för 
Eft as övervakningsorgan. Islands EU-
anslutning stod också på dagordningen.

Medlemmar av den rådgivande 
EES-kommittén diskuterade också två 
resolutioner om inremarknads akten och 
ett arbetsdokument om EU:s ekono-
miska styrning. Professor Raul Eamets 
från Tartus universitet svarade för en 
grundlig översyn av det ekonomiska 
läget och budgetdisciplinen samt en 
analys av föreslagna stödåtgärder för 
euroområdet. 

I en ny resolution och i en rapport 
om innovation på energiområdet beto-
nades behovet av att öka kunskapen om 
energieff ektiv teknik och användningen 
av sådan teknik. Där eft erlystes också 
ökade investeringar i FoU, särskilt inves-
teringar från den privata sektorn, vilket 
är ett område där Europa släpar eft er. 
Det är oroväckande att det inte fi nns 
europeiska företag som är verksamma 
på detta område. 

Eft er sammanträdena begav sig del-
tagarna till det rehabiliteringscenter för 
funktionshindrade barn och familjer 

i Tammistu som drivs av Ågrenska Stif-
telsen i Estland. Den rådgivande EES-
kommitténs medordförande Meelis 
Joost redogjorde för verksamheten inom 
detta permanenta estländsk-svenska 
samarbete som inleddes 2003 och för 
verksamhetens målsättningar. Besöket 
innebar framför allt en möjlighet att se 
på de investeringar som gjorts av den 
norska fi nansiella mekanismen för EES, 
som har finansierat skapandet av ett 
utbildningskök för funktionshindrade 
unga vuxna för att lära ut matlagning, 
servering, planering av matsedlar etc. 

Det andra besöket genomfördes vid 
Tartu Science Park, där gruppen fi ck en 
överblick över hur många och vilken 
typ av företag och nystartsprojekt som 
använder teknikparkens tjänster. Tartu 
Science Park har inrättat laboratorier 
för att hjälpa nystartsprojekt och företag 
med deras produktutveckling. (mj) 
 
 
 ●

Plenarsession i Europeiska kärnenergiforumet

Vid den senaste plenarsessionen i Europeiska kärnenergiforumet (ENEF) den 
19–20 maj 2011 i Prag, utsågs Richard Adams till ny ordförande i ENEF:s arbets-
grupp för ökad öppenhet. Han eft erträdde därmed den mycket saknade tidigare 
ordföranden i TEN-sektionen János Tóth. ENEF är en unik plattform för en bred 
och helt fri diskussion om öppenhetsfrågor samt om kärnkraft ens möjligheter 
och risker. I detta sammanhang har EESK regelbundet anordnat konferenser 
i samarbete med olika europeiska civilsamhällesaktörer om Det europeiska civila 
samhällets åsikter om kärnkraft  2009 och Risker och möjligheter som följer med 
kärnkraft en – synpunkter från det civila samhället och berörda aktörer 2010. 

En framtida energiteknik med låga koldioxidutsläpp är en fråga av största 
intresse i samtliga medlemsstater, och kommittén planerar fl era evenemang 
framöver för att främja olika aktörers engagemang när det gäller kärnsäker-
het (november 2011) och framtidens energimix med låga koldioxidutsläpp 
(2012). (ak) ●

Finansiell utbildning och ansvarsfull användning av 
fi nansiella produkter (ECO/297)

Mot bakgrund av att det fi nansiella systemet blir alltmer sofi stikerat och oige-
nomträngligt är fi nansiell utbildning nyckeln till att använda fi nansiella pro-
dukter på ett ansvarsfullt sätt.

Europeiska kommissionen och OECD:s strategier och initiativ för att åtgärda 
bristerna i det fi nansiella systemet måste åtföljas av ett tydligt åtagande från den 
fi nansiella sektorns sida. Den korrekta tillämpningen av de nya normerna bör 
främja en större öppenhet och insyn med avseende på fi nansiella produkter.

Finansiell utbildning bör betraktas som en övergripande strategi som pågår 
under hela livet. Den bör ingå i kursplanerna i utbildningssystemet och i fortbild-
ningssystemet för arbetstagare. Man bör även uppmuntra fi nansiell integration 
och öka ett medvetet sparande. (ctp) ●

Ungerska och slovenska ledamöter träff ar nationella medier
Den 15 och 16 juni anordnades möten för EESK-ledamöter 
och journalister från Ungern respektive Slovenien i EESK:s 
lokaler. De ungerska journalisterna hade bjudits in av den ung-
erska EESK-ledamoten Kinga Joó (Övriga intressegrupper), 
och de hade  även möjlighet att närvara vid plenarsammanträ-
det och få insidesinformation om kommitténs roll och arbete. 

Vice ordförande Anna Maria Darmanin stod värd för press-
luncherna och hon tog tillfället i akt att berätta om kommitténs 
arbete och träff a journalisterna personligen. Detta är en del 
av en rad informella möten som hon anordnar för att hjälpa 
ledamöterna och pressen att etablera direktkontakter och för 
att underlätta diskussioner i en informell miljö. (ail) ●

Till minne av Zenonas Rokus Rudzikas

Nyheten om att vår kära kollega och vän Zenonas Rokus 
Rudzikas vid 71 års ålder plötsligt och alltför tidigt gått 
bort har lämnat oss i stor sorg och saknad. Han var en 
enastående människa och har lämnat bestående spår i våra 
hjärtan och sinnen, och också i den vetenskapliga världen. 
Hans lugn och ödmjukhet dolde och kompletterade ett 
utomordentligt intellekt. Han var aktiv som litauisk EESK-
ledamot från 2006 och gav en mängd bidrag till kom-
mitténs arbete – hans verksamhet som medlem i NAT-, 
REX- och TEN-sektionerna värdesattes t.ex. mycket högt. 

Vid sidan av verksamheten inom EESK förde Zenonas Rokus Rudzikas ett 
rikt akademiskt liv och var före detta ordförande i Litauens vetenskapsaka-
demi. Han var en utomordentlig vetenskapsman och välrenommerad specialist 
på kärnspektroskopi samt framstående expert i teoretisk fysik i Litauen. Han 
tilldelades en mängd utmärkelser för sin forskning och sina upptäckter. Denna 
enastående teoretiska fysiker och mycket omtyckte man fi ck till och med ett 
huvudasteroidbälte uppkallat eft er sig av sina kolleger: ”167960 Rudzikas”.

Zenonas Rokus Rudzikas var inte bara en lysande och högt respekterad 
vetenskapsman utan också en anspråkslös sällskapsmänniska och en engage-
rad Europamedborgare. Detta framgår tydligt av att han var en av grundarna 
av Litauens nationella ekonomiska och sociala råd.

Vi kommer verkligen att sakna hans stora entusiasm och hans enastående 
intellektuella och mänskliga sidor, alla vi både inom och utanför EESK som 
hade förmånen att få möta honom och arbeta tillsammans med honom.

Luca Jahier
Ordförande för Övriga intressegrupper
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Nästa nummer utkommer i september 2011. 

Vi står inför de tuff aste budgetförhandlingarna någonsin
är det polska ordförandeskapets uppgift  
att jämka samman olika ståndpunkter 
i rådet och ta fram ett förslag till förord-
ning som har en chans att godkännas 
i Europaparlamentet. Jag ser också fram 
emot att ta del av Europeiska ekono-
miska och sociala kommitténs bidrag 
till diskussionerna om nästa budgetram, 
för att se vilka förväntningar och källor 
till oro som fi nns i det civila samhället, 
bl.a. hos arbetsmarknadens parter.

I tider av knappa fi nansiella resurser 
uppmanar medlemsstaterna oft a EU att 
göra mer på områden som energi, miljö, 
migration och diplomati, samtidigt som 
de vill ha en mindre EU-budget (och det 
är inte i de administrativa kostnaderna, 
som endast står för 5,8 % av budgeten, 
som de kommer att lyckas göra några 
meningsfulla nedskärningar). Att lösa 
denna Rubiks budgetkub kommer att 
bli en av de största utmaningarna för 
det polska ordförandeskapet.

Jag har vid ett antal tillfällen varit 
i kontakt med premiärministern och 
hans team, och jag vet att de är kapabla 
att hantera situationen. 
 
 ●

Det polska EU-ordförandeskapet kom-
mer förmodligen att bli allt annat än 
en lugn promenad fram till nyår. Tänk 
bara på att Donald Tusks regering 
tar över ordförandeklubban vid en 
tidpunkt då många medlemsstater 
brottas med eff ekterna av att i åratal 
konsekvent ha gjort av med mer pengar 
än man dragit in, då EU börjar ifråga-
sätta sina gränskontroller och sin roll 
i Medelhavsområdet och, inte minst, då 
”budgetsäsongen” startar.

Vad gäller budgeten kommer det 
polska ordförandeskapets förmåga 
genast att sättas på prov när rådet 
förväntas anta sin ståndpunkt om 
EU-budgeten för 2012. I slutet av april 
begärde kommissionen en ökning på 
4,9 %, vilket främst beror på att EU-
fi nansierade projekt runt om i Europa 
är på väg att slutföras, och att vi nästa 
år kommer att behöva ersätta de med-
lemsstater som är klara med sina pro-
jekt (på områden som infrastruktur, 
sysselsättning och miljö). Många med-
lemsstater har emellertid redan med-
delat att de inte vill se en sådan ökning 
av EU-budgeten. Det polska ordföran-
deskapet måste hitta ett sätt att förena 
medlemsstaternas motstridiga priorite-
ringar. Många länder vill ha en minimi-
ökning av budgeten, men naturligtvis 
under förutsättning att deras respektive 
regioner, företag, forskare, icke-statliga 
organisationer och så vidare får behålla 
sin del av EU-fi nansieringen.

Nästan samtidigt kommer ord-
förandeskapet att behöva inleda för-
handlingarna om nästa budgetram. Vi 
bör inte göra oss några illusioner: Detta 
kommer att bli de tuff aste budgetför-
handlingarna i EU:s historia, och det 
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Att värdesätta volontärarbete

Rundabordskonferensen EU–Kina

EESK uppmuntrar en öppen dialog med Indien

”Volontär, gör skillnad!” är den 
andra tematiska konferensen på EU-
nivå som hålls som en del av Europa-
året för frivilligarbete. Konferensen 
hölls den 23–24 maj 2011 och var en 
stor framgång. 

Konferensens övergripande syft et 
var att sammanföra volontärer från 
olika delar av Europa för att göra det 
möjligt för dem att nätverka, utbyta 
tankar och lära av varandras erfaren-

Den 9–12 maj sammanträdde run-
dabordskonferensen EU–Kina 
i Xi’an för att diskutera frågor på 
temat regional utveckling för alla 

En delegation från EESK 
besökte den 20–25  mars 
2011 Indien under ledning 
av Xavier Verboven, ordfö-
rande i uppföljningskommit-
tén för Indien. Besöket hade 
två syft en: att med berörda 
parter diskutera möjligheten 
att återuppta rundabords-
diskussionerna mellan EU 
och Indien, och att ta del av 
det indiska civila samhällets 
synpunkter på de pågående 
förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal mellan EU 
och Indien. Kommitténs 
delegation träffade Euro-
peiska unionens delegation 
i Indien, handelskammare, 
företrädare för näringslivet, 

heter på volontärområdet. EESK och 
Europeiska kommissionen organi-
serade tillsammans en workshop 
i EESK:s byggnad som fokuserade 
på företags medborgaransvar och 
företagsvolontärer (”employee 
volunteering”). 

År 2006  var EESK den första 
institutionen som förde fram tan-
ken på ett europeiskt år ägnat åt 
volontärarbete. Denna konferens 
utgör en viktig milstolpe för Euro-
paåret för frivilligarbete 2011 och 
innebär ett erkännande av volontä-
rernas kompetens och bidrag. EESK 
har ägnat stor uppmärksamhet åt 
ämnet volontärarbete, som kom-
mittén betraktar som ett ovärder-
ligt bidrag till samhället. I ett tal till 
konferensdeltagarna välkomnade 
EESK:s ordförande Staff an Nilsson 
att så många var villiga att under-

och miljövänlig ekonomi i samband 
med hållbar utveckling, utifrån rap-
porter som lagts fram av båda parter. 
”Vi kanske inte kommer att uppnå 

och i synnerhet den sociala dimen-
sionen av hållbar utveckling. 

Den andra stora utmaningen är 
helt klart diskussionsrundan om fri-
handelsavtalet mellan EU och Indien, 
bl.a. de ekonomiska och sociala kon-
sekvenserna för det indiska samhället. 
Det fi nns ett allt större behov av mer 
detaljerad kunskap om en ekonomi 
som till 92 % är beroende av den infor-
mella sektorn, vilket är en aspekt som 

söka näringslivets roll i att stimulera 
volontärarbete. Han talade också vid 
den avslutande plenarsessionen den 
andra dagen. 

”EESK har goda förutsättningar 
att stödja volontärarbetet och dis-
kutera dess värde. Inom Europeiska 
ekonomiska och sociala kommit-
tén fi nns det många som företräder 
frivilligorganisationer. De fl esta av 
oss gör frivilligt arbete för kommit-
tén och alla har vi varit volontärer 
någon gång i livet. Volontärarbete är 
troligen det bästa exemplet på aktivt 
medborgarskap. Detta arbete ger 
volontärerna en fi n upplevelse, men 
kanske än viktigare är de fördelar 
som det ger i samhället”, sade ordfö-
rande Staff an Nilsson. (cc/mv) 
 
 
 ●

en samsyn i alla frågor, men 
vi kan öka vår förståelse för 
den andra sidan och lära av 
varandra”, sade EESK:s ord-
förande Staff an Nilsson i sitt 
inledningsanförande. Staff an 
Nilsson, som ledde delegatio-
nen från EESK, uppmanade 
de kinesiska motparterna att 
föra en öppen och uppriktig 
dialog om viktiga ekono-
miska och sociala utmaningar 
för att främja en ömsesidig 
förståelse och fördjupa sam-
arbetet. Wang Gang, ordfö-
rande för Kinas ekonomiska 
och sociala råd, redogjorde 
för Kinas reformprocess och 
de moderniseringsåtgärder 
som har lyft  miljoner kineser 
ur fattigdom. Den gemen-

samma förklaringen från den 9:e 
rundabordskonferensen EU–Kina 
fi nns på vår webbplats. (cc) 
 ●

fått mycket litet utrymme i de konse-
kvensanalyser som genomfördes inför 
förhandlingarna. Det tycks också allt 
viktigare att det finns ett lämpligt 
övervakningsinstrument för ett sådant 
avtal. Fackförbunden i både Europa 
och Indien har en mycket viktig roll att 
spela när det gäller att hantera dessa 
utmaningar, och detsamma gäller 
arbetsgivarorganisationer och andra 
aktörer i det civila samhället. (xv/as)
 ●

Nyheter om ledamöterna

EESK-ledamoten Jillian van Turnhout 
blir medlem i irländska senaten

Inget ont som inte har något gott med sig. Samtidigt som EESK bekla-
gar att den irländska ledamoten Jillian van Turnhout nyligen lämnat 
kommittén välkomnar vi hennes utnämning till senator i sitt hemland. 
EESK gratulerar henne och önskar henne lycka till i sin nya roll i Seanad 
Éireann. 

Jillian van Turnhout utnämndes av Irlands premiärminister för sitt 
arbete med barnrättsorganisationen Children’s Rights Alliance. ”Jag är 
mycket stolt och tacksam över att genom mitt arbete med Children’s 
Rights Alliance ha fått detta hedersamma uppdrag. Jag tror och hoppas 
att jag i min nya roll kommer att kunna bidra till positiva förändringar”, 
sade hon.

Jillian van Turnhout var tidigare vice ordförande i EESK, och hon har 
i 12 år varit en aktiv kommittéledamot (Övriga intressegrupper, grupp 
III). Hennes plats i presidiet har nu tagits över av Padraig Walshe. (ail)
 ●

EESK utarbetar fyra förberedande yttranden på begäran av det polska ordförandeskapet

EESK sett med de polska ledamöternas ögon

De demografi ska utmaningarna kräver en omfattande och långvarig lösning

I ett yttrande om de eff ekter som en åldrande befolkning kan komma att få på arbetsmarknaden, 
som är under utarbetande av Wolfgang Greif (Arbetstagargruppen, Österrike), ställer sig EESK 
skeptisk till lätta lösningar som att höja den lagstadgade pensionsåldern eller byta till fonderade 
pensionssystem. Kommittén eft erlyser en målinriktad tillväxtpolitik och fokus på att skapa fl er 
arbetstillfällen. 

I de fl esta länder räcker den tillgängliga arbetskraft en i princip till. Genom integrationsstrategier 
bör man kunna stävja ett framtida ekonomiskt tryck som beror på den åldrande befolkningen. 

Förstärkning av jordbrukssektorn i länderna som omfattas av det östliga partnerskapet

Föredraganden för det andra förberedande yttrandet, Seppo Kallio (Övriga intressegrupper, 
Finland), behandlar frågan om samspelet mellan det östliga partnerskapet och den östliga dimensi-
onen i EU:s politik. EESK vill föra frågorna om jordbruk, livsmedelsproduktion och jordbrukspoli-

tik högre upp på dagordningen i EU:s förhandlingar med länderna inom det östliga partnerskapet, 
med tanke på hur viktiga de är för den ekonomiska, sociala och regionala utvecklingen.

Eft ersom partnerskapsländerna har svårt att uppfylla EU:s standarder och krav vad gäller 
sanitära och fytosanitära föreskrift er, föreslår EESK att dessa frågor blir en ny särskild punkt 
i samarbetet inom det östliga partnerskapet. 

Vilken framtid har klimatvänliga företagsinvesteringar efter krisen?

I sin begäran om det tredje förberedande yttrandet uppmanar Polens regering EESK att ta upp 
det problematiska ämnet ”den ekonomiska krisens inverkan på europeiska företags förmåga att 
fortsätta göra klimatvänliga investeringar”.

I ett dokument som analyserar möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer 
än 20 %, tar Europeiska kommissionen upp olika sätt att uppnå målet 30 %. I dokumentet slätar 
man dock över den eff ekt som krisen kan ha haft  på företags ”gröna” investeringar. En studiegrupp 
med Josef Zboril (Arbetsgivargruppen, Tjeckien) som föredragande har tagit itu med denna fråga 
på ett sakligt sätt och förväntas enas om ett yttrande i oktober 2011.

EU prioriterar inte TNT-T tillräckligt mycket i de nya medlemsstaterna

I ett yttrande som utarbetas av EESK:s vice ordförande Jacek Krawczyk (Arbetsgivargruppen, 
Polen) om hållbar utveckling i EU:s transportpolitik och TEN-T, beklagar kommittén att utveck-
lingen av ett eff ektivt transeuropeiskt nätverk i de nyare medlemsstaterna inte är en tillräckligt 
högt prioriterad fråga för EU. I yttrandet framhålls att en enhetlig europeisk transportmarknad 
eller en sant internationell marknad inte kommer att kunna skapas om inte EU-regionerna och 
de nationella nätverken har väl fungerande förbindelser genom modern infrastruktur. Man borde 
i synnerhet ha grannskapspolitiken i åtanke, dvs. förbindelserna med länderna norr, öster och 
söder om EU, och fokusera på nätverk snarare än på enskilda och separata infrastrukturpro-
jekt. (mb/ma) 
 ●

Låt oss kommunicera 
med ungdomarna

EESK engagerar sig 
för arbetslösa ungdomar

I juni anordnade kommittén ett 
evenemang i Malta enligt devisen 
”going local”. Parallellt med ett möte 
i kommunikationsgruppen och ett 
möte med kontaktpersoner på kom-
munikationsområdet mötte EESK:s 
ledamöter det maltesiska civilsam-
hället för att diskutera frågan om att 
engagera unga i europeiska pro-
jekt. En välkänd mediepersonlighet 
i Malta, Andrew Azzopardi, ledde 
diskussionen som ägde rum i Euro-
pahuset i Valetta. Sammanträdeslo-
kalen var fullsatt och evenemanget 
kunde även följas på Facebook och 
Twitter. EESK:s ledamöter, inklu-
sive EESK:s vice ordförande Anna 
Maria Darmanin och Jacek Krawc-
zyk, medlemmar av kommunika-
tionsgruppen och kontaktpersoner 
på kommunikationsområdet gavs 
tillfälle att utbyta synpunkter och 
åsikter med unga EU-medborgare.

Vissa medlemsstater har uppnått 
goda resultat när det gäller att säkra 
hög sysselsättning, även bland ung-
domar. Men bilden varierar mellan 

Hur kan vi kämpa mot en ungdomsar-
betslöshet som ligger på 20 % i EU – och 
till och med är högre i vissa medlemssta-
ter? För att diskutera denna brännande 
fråga anordnade EESK i samarbete med 
Spaniens ekonomiska och sociala råd 
en konferens om ungdomsarbetslöshet 
i Madrid den 6 juni. I Spanien är ung-
domsarbetslösheten 40 %, vilket är ett 
av de största problemen för den yngre 
generationen. 

olika länder – i Spanien 
ligger ungdomsarbets-
lösheten på oroväckande 
höga 45 %.

Vid sammanträdet 
i  Malta tog man också 
upp de problematiska 
frågorna om ungdomars 
minskande intresse för 
det europeiska projektet. 
Det är möjligt att berät-
telsen om Europa som ett 

fredens projekt inte längre engagerar 
unga. EU behöver därför en ny berät-
telse. Claus Sørensen, generaldirek-
tör med ansvar för kommunikation 
vid Europeiska kommissionen, förde 
i linje med detta fram tanken på ett 
hållbart Europa, ett rent och välmå-
ende och socialt Europa, som gör 
det möjligt för unga att leva i frihet, 
andas ren luft , dricka rent vatten, äta 
bra livsmedel till överkomliga priser 
och resa, arbeta och studera. 

EU har nått stora framgångar 
som t.ex. Erasmusprogrammet, som 
sedan 1987 har utnyttjats av 2,3 mil-
joner studenter. EESK har alltid ställt 
sig bakom denna typ av projekt. 
I yttrandet om Europa 2020-strate-
gins fl aggskeppsinitiativ ”Unga på 
väg” och yttrandet från 2009 om ”En 
EU-strategi för ungdomar” under-
strök EESK behovet av att utveckla 
en ungdomsstrategi, inte bara för 
utan även med ungdomar. (pln) 
 
 
 ●

EESK:s observationsgrupp för 
arbetsmarknaden var direkt invol-
verad i denna endagskonferens, och 
gruppens ordförande Krzysztof Pater 
(Övriga intressegrupper, Polen) var 
ordförande för konferensen. Mer än 
130 personer deltog i diskussionerna. 
Där fanns också representanter för 
spanska medier, som rapporterade om 
konferensen. 

Konferensen inleddes med en 
välkomstsession med deltagande av 
Krzysztof Pater, Valeriano Gómez Sán-
chez, den spanske ministern för arbets-
marknadsfrågor och immigration, och 
Marcos Peña Pinto, ordförande i Spa-
niens ekonomiska och sociala råd.

Det gemensamma europeiska luftrummet II: ett orealistiskt mål?

Det fanns en påtag-
lig känsla av att det 
brådskar bland 
de främsta intres-
senterna inom 
fl ygsektorn när de 
sammanträffade 
för en hearing, 

anordnad av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
tén (EESK), om läget i genomförandet av det gemensamma 
europeiska luft rummet II. Två år eft er att det antagits av 
EU:s lagstift are är det lagstift ningspaket som skulle åtgärda 
ineff ektiva faktorer inom den europeiska luft farten ännu 
inte genomfört. 

”Förseningar och trängsel över Europa är ett tråkigt 
faktum, med åtföljande negativa eff ekter för dem som 
använder luft rummet, såväl tillsynsorgan som fl ygplatser. 
Koldioxidutsläppen skulle minska med 12 % per fl ygning 
och eff ektiviteten, säkerheten och kapaciteten öka betyd-
ligt om alla inblandade stödde de ambitiösa målen för en 
hållbar framtid för Europas luft fartsförvaltning”, menade 
Jacek Krawczyk, EESK:s vice ordförande och föredragande 
för yttrandet om det gemensamma europeiska luft rum-
met II. 

Ett snabbt och fullskaligt genomförande av det andra 
paketet för ett gemensamt europeiskt luft rum skulle främja 
rörligheten, öka komforten för resenärerna och stärka 
Europas konkurrenskraft , menade deltagare i hearingen. 
Utan dessa reformer skulle Europa inte kunna hålla jämna 

steg i den globala kapplöpningen mot hållbara transporter 
och en koldioxidsnål ekonomi.

De uppmanade Europeiska kommissionen att inta den 
ledarroll som krävs genom hela processen. ”Jag uppmanar 
Europeiska kommissionen att använda sitt ledarskap för att 
undanröja olika hinder och politiska problem i genomför-
andet av det gemensamma europeiska luft rummet”, sade 
Stephane Buff etaut, ordförande för EESK:s facksektion för 
transport och energi. 

Krzysztof Kapis, direktör vid Polens infrastrukturmi-
nisterium, betonade att det kommande polska EU-ordfö-
randeskapet skulle anstränga sig hårt för att se till att man 
vid genomförandet av det gemensamma europeiska luft -
rummet II beaktar det ambitiösa schemat. Polen ses som 
en av de snabbast växande luft fartsmarknaderna under 
de kommande 20 åren: ”Vi vill vara förberedda på denna 
ökning i trafi ken”, sade han.

Flera delegater från amerikanska Federal Aviation 
Agency (FAA) deltog i hearingen och betonade vikten av 
en säker miljö för investerare på båda sidorna om Atlanten.

Hearingen vid EESK sammanförde tillsynsorgan på luft -
fartsområdet, luft rummets användare, transportarbetare, 
fl ygplatsoperatörer, tjänsteleverantörer inom fl ygtrafi ken 
och företrädare för Europeiska kommissionen, Europapar-
lamentet och det kommande polska EU-ordförandeskapet. 
I juli 2011 ska EESK anta sitt yttrande om det gemensamma 
europeiska luft rummet II. (mb) ●

PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL
Det civila samhället kan stärka 
det östliga partnerskapet

I ett yttrande av Gintaras Morkis (Arbetsgivargruppen, 
Litauen) betecknas det östliga partnerskapet som en stor möj-
lighet att utvidga de olika nätverken mellan EU och partner-
länderna. Yttrandet antogs i närvaro av Enikő Győri, Ungerns 
minister med ansvar för EU-frågor, som kom till EESK för 
att diskutera utfallet av det ungerska ordförandeskapet. EESK 
framhåller sitt stöd till det östliga partnerskapet, eft ersom 
detta är såväl en strategisk nödvändighet som en politisk 
investering. EESK vill mycket gärna bidra till att göra denna 
process framgångsrik och eft erlyser därför en förstärkt dialog 
mellan statsmakterna och det civila samhället. 

De aktuella händelserna i Medelhavsområdet visar att det 
civila samhällets bidrag är ovärderligt, både när det gäller 
konstitutionella reformer och institutionsuppbyggnad. Det 
är också mycket viktigt att diskussionerna på nationell nivå 
förbättras, och EESK föreslår att det skapas en mekanism för 
samråd med det civila samhället i samtliga länder i det östliga 

partnerskapet. Dialogen 
ska föras med organisa-
tioner som återspeglar 
de specifika förutsätt-
ningarna i  varje part-
nerland. Kommittén 
är beredd och känner 
entusiasm inför att dela 
med sig av sina erfaren-

heter till det civila samhället i partnerländerna i det östliga 
partnerskapet. (ma) ●

Strategier för integrering av romer

Samma dag som Johannes 
Hahn, kommissionsledamot 
med ansvar för regionalpo-
litik, diskuterade samman-
hållningspolitik med EESK:s 
ledamöter, antog utskottet 
sina två aktuella yttranden 
om integrering av romer. 
EESK har behandlat EU:s 
hållning till romernas sociala 
integration i  två yttranden 

som utarbetats av Ákos Topolánszky (Övriga intressegrupper, 
Ungern) och Anne-Marie Sigmund (Övriga intressegrupper, 
Österrike). Kommittén kom fram till att denna svåra situation 
kan förbättras bara om den angrips med en kombination av en 
integrerad, samordnad och sammanhållen EU-täckande stra-
tegi och ett program som genomförs på både nationell och 
lokal nivå. Det är viktigt att framhålla att kommande åtgärder 
bör utformas i samarbete med romerna och de organisationer 
som företräder dem. 

EESK välkomnar kommissionens intentioner, men anser att 
deras länge eft erfrågade strategi inte lever upp till förväntning-
arna – den skulle ha kunnat vara mer ambitiös och specifi k, 
och dessutom bättre strukturerad. All politik bör på samtliga 
diskussionsnivåer förstärkas genom deltagande från en lång 

rad företrädare från det lokala civila samhället, vetenskapliga 
specialister, arbetsmarknadens parter och framför allt företrä-
dare för romerna. (ma) ●

Att stärka plattformen mot fattigdom

Som ett led i Europa 2020-strategins kamp mot fattigdom och 
social utslagning har Europeiska kommissionen off entliggjort 
meddelandet om ”Den europeiska plattformen mot fattigdom 
och social utestängning”. EESK har analyserat detta medde-
lande i ett yttrande utarbetat av Maureen O’Neill (Övriga intres-
segrupper, Storbritannien). I yttrandet föreslås olika insatser 
för att snabbare uppnå målet om minskad fattigdom (att lyft a 
minst 20 miljoner människor ur fattigdom senast 2020). 

Ansvar och samstämmighet är de centrala principerna 
i EESK:s rekommendationer. Fattigdom betraktas som en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna, och därför måste 
statsmakterna, arbetsmarknadsparterna och det civila sam-
hället gemensamt ta ansvar för att bekämpa fattigdomen. Olika 
åtstramningsåtgärder får följaktligen inte äventyra kampen mot 
fattigdomen, och civilsamhällsaktörernas deltagande i platt-
formen måste stärkas. EESK menar att samstämmighet måste 
säkerställas mellan ekonomiska, fi nansiella, sysselsättningsrela-
terade och sociala åtgärder inom ramen för Europa 2020-strate-
gin, och man måste öka EU-medlen och förenkla förfarandena, 
särskilt när det gäller socialfonderna. (ma) 
 
 
 
 ●

”In Between. Austria Contemporary” på EESK

Utställningen ”In Between. 
Austria Contemporary” 
ägde rum på EESK och 
anordnades i samarbete med 
det österrikiska ministeriet 
för utbildning, konst och 
kultur. På ”In Between. Aus-
tria Contemporary” visades 
några trender i samtida öst-
errikisk konst och besökarna 

fi ck en inblick i dagens österrikiska konstliv. Verk av sjutton lovande unga 
österrikiska konstnärer ställdes ut och det var många som besökte utställ-
ningen under den tid den varade.

Bland besökarna fanns också många ledamöter och tjänstemän som gärna 
ville se utställningen. Vid invigningen närvarade Claudia Schmied, den öster-
rikiska ministern för utbildning, konst och kultur, och Staff an Nilsson, ordfö-
rande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Bland gästerna fanns 
också Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, 
kultur, fl erspråkighet och ungdom, och Johannes Hahn, EU-kommissionär 
med ansvar för regionalpolitik. (ma) 

Mer information om utställningen fi nns på följande adress: www.bmukk.
gv.at ●

I KORTHET

Bland deltagarna fanns också Javier 
Ferrer Dufol, vice ordförande i den 
spanska företagarorganisationen CEOE, 
Paloma Lopez, sysselsättningssekre-
terare vid det spanska fackförbundet 
CCOO och Antonio Ferrer, sekrete-
rare för fackförbundsverksamhet vid 
det spanska fackförbundet UGT.

Deltagarna var överens om att det 
krävs ytterligare insatser vad gäller 
utbildning, kvalifi kationer samt off ent-
liga och privata arbetsförmedlingar. 
Dessutom måste den ekonomiska 
tillväxten komma igång och lagstift-
ningsramen för arbetsmarknaden bör 
omgående ses över. (ail) 
 ●

Kom och lyssna – superstjärnan Franz Liszt

Den 15 juni anordnade Europeiska eko-
nomiska och sociala kommittén (EESK) 
ett musikevenemang kallat Kom och 
lyssna till minnet av 200-årsdagen av 
Franz Liszts födelse. Evenemanget ägde 
rum i anslutning till det ungerska ord-
förandeskapet och EESK:s ordförande 
Staff an Nilsson inledningstalade.

Framförandet av Liszts verk lät åhörarna göra en musikalisk resa bakåt i tiden 
och i geografi n – en resa i Europa. Det gav en bild av Franz Liszt – hans liv, hans 
musik, hans kvinnor och hans andlighet. Dessa fyra aspekter av Liszts liv presen-
terades av den ungerske EESK-ledamoten Ákos Topolansky och Caroline Henault 
från EESK:s läkarmottagning.

Ett urval sånger och pianoverk ur Liszts totala produktion framfördes av den 
ukrainska pianisten Dmytro Sukhovienko och mezzo-sopranen Hanna Bardos-
Feltoronyi, som är av ungerskt ursprung.

EESK kommer att fortsätta anordna musikaliska evenemang inom ramen för 
kommitténs kulturprogram. Musik är en viktig del av Europas kulturarv och 
musiken har bidragit till att skapa den europeiska identiteten. I Kom och lyssna-
programmet placeras utvalda stora kompositörer i sitt europeiska sammanhang. De 
har varit europeiska medborgare. Deras liv och arbete är en del av den europeiska 
traditionen och de har lämnat ett musikaliskt arv eft er sig till framtida generatio-
ner. (sb) ●
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Mer än bara politik: 
EESK arbetar med 
medborgarnas verkliga behov

Intervju med Tomasz 
Jasiński, medlem i EESK:s 
arbetstagargrupp och 
internationell rådgivare 
inom sammanslutningen för 
polska fackföreningar.

EESK info: När kom du 
i kontakt med EU för 
första gången? 

TJ: Min första kontakt med 
EU hade att göra med mitt 
arbete för den polska fack-
föreningen OPZZ inom 

den gemensamma rådgivande kommittén EU–Polen mellan 
2001 och 2004. Detta var en så pass nyttig erfarenhet att jag 
fann mig till rätta utan några större problem när jag blev EESK-
ledamot.

EESK info: Hur skulle du kortfattat förklara EESK:s roll 
för medborgarna?

TJ: EESK är det organiserade civila samhällets röst. Det är inte 
en politisk röst utan ett uttryck för medborgarnas faktiska behov, 
behov som beslutsfattarna på EU-nivå borde ta hänsyn till.

EESK info: Hur påverkar EESK-medlemskapet ditt 
dagliga arbete i Polen och vilka fördelar ger EESK på 
nationell nivå?

TJ: Mängden resor och andra förpliktelser med anledning av 
arbetet för EESK är enorm, och detta påverkar naturligtvis 
både mitt arbete för OPZZ och mitt privatliv. Den viktigaste 
aspekten av mitt arbete i Bryssel är att jag redan i ett tidigt 
skede får information om vilka åtgärder EU vidtar. Detta hjäl-
per oss på nationell nivå att förbereda oss för eventuella för-
ändringar men också att utarbeta våra ståndpunkter betydligt 
tidigare. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Att vara EESK-ledamot innebär 
långa arbetsdagar och 
oregelbundna arbetstider

Intervju med Krzysztof 
Ostrowski, ledamot av EESK:s 
arbetsgivargrupp och direktör 
för ”Interventions Bureau” 
inom den polska organisationen 
”Business Centre Club”.

EESK info: När kom du 
i kontakt med EU för första 
gången?

KO: Min första erfarenhet var som 
turist under min studietid. Jag var 
mycket imponerad av hur lätt det 
var att resa mellan medlemssta-

terna. Jag tror att det hjälpte mig när jag först började arbeta 
med EU – jag ingick i en grupp som förhandlade fram ett avtal 
med Europeiska unionen.

EESK info: Hur skulle du kortfattat förklara EESK:s roll 
för medborgarna?

KO: EESK fungerar som en ”bro” mellan EU-institutionerna och 
civilsamhällets organisationer i medlemsstaterna. Kommittén 
ger alla möjlighet att föra fram sina tankar kring ekonomiska 
och sociala frågor på EU-nivå, lägga fram nya idéer och komma 
med förslag på hur EU-lagstift ningen kan förbättras.

EESK info: Hur påverkar EESK-medlemskapet ditt 
dagliga arbete i Polen och vilka fördelar ger EESK på 
nationell nivå?

KO: Främst har det påverkat mina arbetstider som har blivit 
oregelbundna. Min arbetsdag börjar oft a klockan 4 på morgonen 
när jag måste ta fl yget, och jag kommer tillbaka till Polen mycket 
sent eller måste stanna i Bryssel över natten. Jag måste ägna mig 
åt brådskande ärenden i samband med mitt arbete i Polen på 
planet till och från Bryssel. Om man vill vara EESK-ledamot 
måste man tycka om att resa och vara beredd på att resa mycket 
oft a och besöka olika länder.

Den största fördelen på nationell nivå är möjligheten för 
företag som är medlemmar i vår organisation att uttrycka sina 
synpunkter om EU-lagstift ningen och få information om de 
viktigaste frågor som diskuteras inom EESK. Vår kommittés 
yttranden om specifi ka marknadssektorer såsom biomassa eller 
IT hjälper berörda företag att ta hänsyn till denna information 
när de upprättar sina aff ärsplaner.  ●

Vi bör lyssna noga på 
det civila samhället 
i våra länder

Intervju med Marzena 
Mendza-Drozd, EESK-
ledamot, Övriga 
intressegrupper, vice 
ordförande för den 
nationella federationen 
för polska icke-statliga 
organisationer.

EESK info: Hur blev du 
EESK-ledamot?

MMD: Jag blev EESK-leda-
mot 2004 på rekommenda-

tion från den polska sammanslutningen Forum för icke-statliga 
initiativ. Sammanslutningen stod tillsammans med andra 
organisationer bakom representationskontoret för polska icke-
statliga organisationer i Bryssel, där jag var direkt engagerad 
i verksamheten. Därför var just EESK inte okänd mark för mig, 
även om jag naturligtvis inte hade fullständiga praktiska kun-
skaper om hur kommittén fungerade.

EESK info: Hur skulle du kortfattat förklara EESK:s roll 
för medborgarna?

MMD: Om jag ska vara helt uppriktig skulle jag säga att det är ett 
organ som bygger på en god idé, men som i praktiken inte fullt 
ut utnyttjar sina möjligheter att företräda det civila samhällets 
åsikter. Det fi nns många skäl till det. Eft er sju år i EESK anser 
jag fortfarande att vi skulle kunna och borde lyssna bättre på 
organisationerna i medlemsländerna, och uttrycka vår stånd-
punkt klarare. 

EESK info: Hur påverkar EESK-medlemskapet ditt 
dagliga arbete i Polen och vilka fördelar ger EESK på 
nationell nivå?

MMD: EESK-medlemskapet påverkar både mitt arbete i Polen 
och mitt privatliv. Som tur är kan man i dag ordna mycket via 
internet, men jag undrar oft a hur våra föregångare klarade sig 
för t.ex. 30 år sedan. Som ledamot av den polska sammanslut-
ningen av icke-statliga organisationer OFOP kan jag tack 
vare min tillgång till aktuell information göra det lättare för de 
icke-statliga organisationerna att förbereda sig för kommande 
förändringar. (mb/nk) 
 
 ●

fackföreningar, den informella sek-
torn (t.ex. gatuförsäljare), europeiska 
organisationer och tankesmedjor. 

Eft er besöket rådde generell enighet 
om att det krävs en djupgående debatt 
och analys för att lösa de problem 
som för närvarande står i vägen för 
förbindelserna mellan EU och Indien 
på grund av att de båda parterna har 
helt olika uppfattningar i vissa frågor. 
Detta gäller t.ex. hållbar utveckling, 

Jillian van Turnhout

EESK-delegationen till rundabordskonferensen EU–Kina

EESK-delegationen till Indien

Enikő Győri, Ungerns minister 
för EU-frågor

Kommissionsledamot Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

För ytterligare information, se: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp


