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LEDARE Åtta månader av arabisk vår – dags att 
stanna upp och begrundaKära läsare!

Den rådande fi nanskrisen har drabbat många EU-
medborgare. ”Statsskulder”, ”åtstramningar” och 
”kreditswappar” har snabbt blivit återkommande rub-
riker som påminner oss om en sorglig social verklighet. 
Politikernas och de off entliga institutionernas åtgärder 
måste återspegla och gripa sig an det som folk upplever 
i sina länder. När det gäller den framtida EU-budgeten 
menar EESK därför att EU på ett föredömligt sätt bör 

ta ekonomiskt ansvar och göra det mesta av sin budget. 

EESK rekommenderar minskad byråkrati beträff ande EU-medlen så att dessa resurser, 
avsedda att stimulera tillväxten och gynna alla EU-medborgare, inte blir verkningslösa. 
I vårt yttrande om EU:s framtida fi nansiering uppmanas EU:s lagstift are att skapa en ny 
budgetstruktur i linje med EU-medborgarnas förväntningar. Där förespråkas också ett 
nytt inkomstsystem som helt baseras på EU:s egna resurser och föreslås att man skrotar 
principen om rättvist återfl öde (”juste retour”). 

Den gemensamma jordbrukspolitiken är ett gott exempel på en politik som har tjänat 
européerna i årtionden. Fram till relativt nyligen var det den gemensamma jordbrukspo-
litiken som fi ck lejonparten av EU-budgeten. Eft ersom den nuvarande fi nansieringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att upphöra år 2013, går diskussionerna 
om dess framtid hand i hand med en översyn av EU-budgeten för perioden eft er 2013.    

EESK anser att den gemensamma jordbrukspolitiken bör reformeras på så sätt att 
man ser till att jordbruket är lönsamt samtidigt som man garanterar en rimlig inkomst 
för jordbrukare i hela EU. Den gemensamma jordbrukspolitiken främjar bl.a. hållbar 
resursanvändning och bevarande av den biologiska mångfalden, samtidigt som lands-
bygdens sysselsättningspotential stärks. 

För närvarande är endast 7 % av jordbrukarna under 35 år, medan var tredje är över 
65 år. Därför måste vi uppmuntra unga att ägna sig åt jordbruk. EESK är ett organ som 
företräder verkliga människor; jag själv har under lång tid varit jordbrukare. Mot denna 
bakgrund kan vi försöka föra fram budskapet att jordbruket är något verkligt givande.    

Vad är poängen med en ambitiös EU-budget?

En ambitiös EU-budget skulle kunna förverkliga strategin för ett smart och hållbart 
Europa för alla. För att detta ska bli möjligt måste EU genomföra en solid och fl exibel 
sammanhållningspolitik som är skräddarsydd för lokala behov. Samtidigt fi nns det fl era 
aktörer som uppmanar till minskade resurser för denna politik och hävdar att den aktuella 
siff ran på 38,4 % (genomsnittet för 2000–2006) av EU-budgeten är för hög. Det måste 
vara ett skämt! I alla händelser kan vi aldrig garantera ett hållbart Europa utan god 
ekonomisk tillväxt. I detta syft e är det mycket viktigt att den inre marknaden fullbor-
das – för att stimulera tillväxt, investeringar, export, skapande av arbetstillfällen, hållbar 
industri och innovativa tjänster. 

Jacques Delors sa en gång att ”Europas ekonomiska modell behöver hållas levande 
genom tre principer: konkurrens för att stimulera den, samarbete för att stärka den 
och solidaritet för att ena den”.

Låt oss inte blanda ihop arbetet med att balansera de nationella budgetarna och insat-
serna för att balansera EU-budgeten. Europas konkurrenskraft  betingar ett pris: Det krävs 
långsiktiga investeringar, hållbara jobb och en vision för framtiden. 

Staff an Nilsson
Ordförande 

23 september 2011
i Paris: Gemensam konferens 

med anledning av 50-årsdagen 

för Europarådets europeiska 

sociala stadga, i samarbete 

mellan Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén, 

Europarådet och Frankrikes 

råd för ekonomiska, sociala och 

miljörelaterade frågor. 

6 oktober 2011
i EESK:s lokaler i Bryssel: 

Off entlig utfrågning om den 

gemensamma fi skepolitiken. 

20 oktober 2011
i EESK:s lokaler i Bryssel: 

Off entlig utfrågning om 

genetiskt modifi erade 

organismer i EU.
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EESK:s uppföljningskommitté för 
Euromed har haft  mycket att göra hit-
tills i år, något som verkar hålla i sig. 
När händelserna i Tunisien satte igång 
i januari och redan innan de ”arabiska 
revolutionerna” –  som händelserna 
i regionen vanligen kallas på arabiska 
– spred sig till Egypten, stod det klart 
för alla på EESK som har nära kontak-
ter med Euromed-regionen att det var 
någonting omvälvande som ägde rum.

Efter en mycket kort betänketid 
inledde uppföljningskommittén för 
Euromed sitt arbete med att bistå det 
fria och oberoende civila samhälle som 
håller på att växa fram i regionen och 
med att konsolidera de framsteg som 
folket åstadkommit. Därigenom har 
kommittén koncentrerat sig på att 
utnyttja EESK:s starka sidor på bästa 
sätt, dvs. genom att sammanföra arbets-
marknadsparternas organisationer, som 
har varit – och i vissa fall fortfarande 
är – i konfl ikt med varandra, söka sam-
arbete med andra organisationer på 
området, t.ex. Europeiska yrkesutbild-
ningsstift elsen och ILO, uppmana till 
samordnade insatser tillsammans med 
de andra EU-institutionerna och rent 
generellt ställa sina breda sakkunskaper 
till sina partners förfogande. Kommit-
téns konkreta insatser har bestått i att 

anordna studieresor till Tunisien och 
Marocko i syft e att möta ett brett spek-
trum av det civila samhället och iden-
tifi era nya partner – i det senare fallet 
även för att etablera kontakter med det 
nya marockanska ekonomiska och soci-
ala rådet. Ytterligare en studieresa till 
Libanon, och eventuellt en till Egypten, 
planeras äga rum under hösten som för-
beredelse inför Euromedtoppmötet för 
de sociala och ekonomiska råden och 
liknande organ senare under året. Sam-
tidigt som detta är ett mycket intensivt 
och oft a krävande arbete råder det inget 
tvivel om att det också är väldigt givande 

eft ersom man lär känna det sanna civila 
samhället i ländernas regioner och spri-
der kunskap om EESK:s roll.

Det vore dock självbedrägeri att tro 
att segern är vunnen. Vägen framåt är 
kantad av faror, vilket gör att det även 
fortsättningsvis krävs engagemang och 
åtaganden från EU:s sida när det gäl-
ler ”revolutionernas” mål i regionen. 
I dagsläget kan EESK och kommitténs 
partner bara så demokratins frön i hopp 
om att de kan skördas någon gång i en 
inte alltför avlägsen framtid. Vi får helt 
enkelt vänta och se … (gh) ●
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Leader-programmet som en modell för 
lokala utvecklingspartnerskap

EU:s Leader-program ska vara en 
modell som stimulerar aktörer att 
medverka till lokal utveckling. Men 
ännu har man inte uppnått målen, 
dvs. att beakta lokala behov i utveck-
lingsstrategier, mobilisera intres-
senter och främja lokal innovation. 
Detta var de främsta slutsatserna 
av en utfrågning om ”Leader-pro-
grammet som ett instrument för 
lokal utveckling” som anordnades 

av EESK den 20 juni i Bryssel. Del-
tagarna eft erlyste enhetliga, tydliga 
och förenklade administrativa reg-
ler, större deltagande från lokala 
aktionsgruppers sida i utvecklings-
program för landsbygden, större fri-
het att välja lokala prioriteringar och 
förverkliga lokala lösningar, bättre 
insyn i de lokala aktionsgrupper-
nas verksamhet, övervakning och 
utvärdering samt kapacitetsupp-

byggnad för alla lokala aktörer. 
Dessa slutsatser kommer att ingå 
i ett yttrande från EESK om ”Leader-
programmet som ett instrument för 
lokal utveckling”, som håller på att 
utarbetas med anledning av debatten 
om framtiden för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och dess lands-
bygdsutvecklingspelare. (rh) ●
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PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL
Europeiska kommissionen uppmanas fortsätta verka 
för kvalitet i arbetet

Finanskrisen har fått omfattande 
konsekvenser för den europeiska 
arbetsmarknaden och sysselsätt-
ningsnivån har fallit till ca 69 %. 
Kommissionen har av denna anled-
ning utarbetat ett initiativ som syft ar 
till att öka sysselsättningsgraden och 
återställa förtroendet för den euro-
peiska arbetsmarknaden. Initiativet 
”En agenda för ny kompetens och 
nya arbetstillfällen” stod i fokus för 
ett EESK-yttrande som utarbetats av 
föredragande Vladimíra Drbalová 
(Arbetsgivargruppen, Tjeckien) 
och medföredragande José María 

Zufi aur Narvaiza (Arbetstagargruppen, Spanien). 

EESK välkomnar varmt kommissionens insatser på detta område 
och uppmanar medlemsstaterna att bygga vidare på dem och att 
använda social och civil dialog för att driva på sina ansträngningar. 
Kommittén noterar dock att initiativet inte avspeglar prioriteringen 
att skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och understryker att det 
är viktigt att se till att skyddet av arbetstagarnas rättigheter fi nns 
kvar och inte off ras i sökandet eft er en mer eff ektiv arbetsmark-
nad. (ma) ●

Ekonomiskt konsumentskydd högaktuellt på EESK 

Den ekonomiska krisen har gjort att vi uppmärksammat hur många 
nya fi nansprodukter som har tillkommit på senare tid. Förr eller 
senare kommer oundvikligen alla konsumenter i kontakt med 
dem, t.ex. när de köper en fastighet eller investerar pengar. EESK 
vill därför skapa ett nytt ramverk i syft e att öka konsumenternas 
och låntagarnas medvetenhet om vilka produkter de har att göra 
med och vilka rättigheter de har. Målet är att även framöver ha ett 
fullgott konsumentskydd. Vid plenarsammanträdet i juli antogs två 
nya yttranden som kommer att medverka till att harmonisera EU:s 
bolånemarknad och klargöra konsumenternas rättigheter vad gäller 
nya fi nansprodukter.

Det ena är EESK:s yttrande om Bostadslåneavtal, utarbetat av 
Reine-Claude Mader (Övriga intressegrupper, Frankrike), som 

kommer att bidra till att återupprätta konsumenternas förtroende 
och återskapa den ekonomiska stabiliteten genom en eff ektiv och 
konkurrenskraft ig inre marknad. Det andra är EESK:s yttrande 
om Finansiell utbildning och ansvarig konsumtion av fi nansiella 
produkter, utarbetat av Carlos Trias Pintó (Övriga intressegrup-
per, Spanien), som kommer att bidra till att öka kunskaperna om 
fi nansprodukter genom utbildning. (ail) ●

Att trygga Europas framtid på energiområdet

Utmaningen att säkra Europas ener-
gikällor är temat för två yttranden. 
Båda dessa betonar vikten av lång-
siktig planering och eff ektivitet när 
det gäller att lösa Europas tilltagande 
energiproblematik. I  ett yttrande 
som utarbetats av föredragande 
Josef Zbořil (Arbetsgivargruppen, 
Tjeckien) och medföredragande 
Enrico Gibellieri (delegat, Italien) 
uppmanas Europeiska kommissio-
nen att anta en proaktiv strategi för 
att trygga och förbättra tillgången till 
råvaror. EESK förespråkar en akti-
vare utrikespolitik på detta område, 

både för att övervaka den internationella handelssituationen och för 
att uppmuntra internationella förhandlingar genom WTO. 

Frågan om hur man ska förbättra energieff ektiviteten togs upp 
i  ett yttrande som utarbetats av föredragande Ulla Sirkeinen 
(Arbetsgivargruppen, Finland). EESK stöder helt och fullt målet 
om energieff ektivitet, men tar ändå upp ett antal problem. Kom-
mittén påpekar att energieff ektivitet och energibesparingar i stor 
utsträckning förutsätter ändrade energivanor. Kommittén tycker 
därför att det är oroväckande att kommissionens strategi i alltför hög 
grad bygger på reglering och underskattar möjligheten att använda 
positiva incitament för att ändra beteenden. EESK vill också lägga 
större vikt vid långsiktigt hållbara projekt, snarare än vid kortsiktiga 
landvinningar. (ma) ●

Gemensam bekämpning av diskriminering

Vissa medlemsländer uppvisar brister när det gäller integration; 
följderna av detta är alarmerande. Vi har sett en generell ökning av 
främlingsfi entlighet och diskriminering, problem som medlems-

staterna och EU nu försöker hitta lösningar på. Som ett bidrag till 
debatten har ett EESK-yttrande utarbetats av Luis Miguel Pariza 
Castaños (Arbetstagargruppen, Spanien). Yttrandet betonar vik-
ten av att lokala och regionala myndigheter, tillsammans med det 
civila samhället, deltar i arbetet med ta itu med problemet, eft ersom 
de är huvudaktörer och står närmast invånarna. 

EESK vill hävda att integration inte är någon rättshandling 
utan snarare en komplex och långsiktig social process med många 
dimensioner och berörda aktörer. Att främja samlevnad och integra-
tion kräver därför samarbete på alla nivåer. Mot bakgrund av detta 
föreslår EESK att rådgivande kommittéer, forum och plattformar 
införs för att garantera att det civila samhället får komma till tals 
när integrationspolitiken utformas. (ma) ●

Att övervinna gränsöverskridande svårigheter

Kommittén har antagit två ytt-
randen som handlar om olika sätt 
att minska de gränsöverskridande 
svårigheter som de europeiska 
medborgarna och företagen ställs 
inför. Det första gäller skattesyste-
men och har utarbetats av Vincent 
Farrugia (Arbetsgivargruppen, 
Malta). Människor får oft a mycket 
begränsad hjälp när det gäller skat-
teförfarandena och EESK anser att 
man bör införa mekanismer som gör 
förfarandena tydliga och klara. För-
slag på en sådan mekanism i yttran-
det är inrättandet av en enda tjänst 

inom EU där människor kan få den information och dokumentation 
de behöver och betala sina skatter.

Att göra de gränsöverskridande tjänsterna enklare är en annan 
fråga som diskuteras i ett yttrande som utarbetats av Martin Siecker 
(Arbetstagargruppen, Nederländerna). EESK välkomnar kom-
missionens strävan att förbättra den inre marknaden för tjänster, 
i synnerhet genom att skapa gemensamma kontaktpunkter. Gemen-
samma kontaktpunkter gör att det blir lättare att få landsspecifi k 
information i varje medlemsstat, och det gör det även möjligt för 
dem som tillhandahåller tjänster att klara av administrativa forma-
liteter på elektronisk väg. (ma) ●

EESC Design Eleven: Ålderslös design – Design för alla generationer
Designstudenter och designer 

i  samtliga 27 medlemsländer och 
europeiska designer som bor i utlan-
det uppmanades utgå från temat 
”solidaritet mellan generationer i en 
tid då befolkningen åldras” och skapa 
innovativa och relevanta lösningar 
med fokus på ”ålderslös design” i en 
process som kännetecknas av del-
tagande (där slutanvändarna deltar 
i utformningen) eller medskapande 
design (generationsöverskridande lag 
där unga och äldre designer samar-
betar). 

Sista datum för att lämna in 
förslag var den 31 maj 2011. Över 
250 ansökningar kom in från hela 
Europa och fl er än 100 produkter 
lämnades in. I början av juni valdes 
26 produkter ut som fi nalister och 
det slutgiltiga beslutet fattades den 
18 juli i Bryssel.

I juryn ingick Anna Maria Dar-
manin (ordförande), EESK-leda-
möterna Anne-Marie Sigmund, 
Marie Zvolská och Alexander Graf 
von Schwerin, tillsammans med 
ett antal kända experter utifrån 
som täckte in alla ämnesområden 
i tävlingen.

Vinnarna är: KeepCool – Vincent 
Gerkens (första pris), ORTOgether 
–  Francesco di Luzio (andra pris) 
och Darning Pear – Mari Korgesaar 
(tredje pris).

Prisutdelningen och invigningen 
av utställningen där de 20 bästa 
prototyperna ska visas, inklusive de 
vinnande bidragen, kommer att äga 

Kulturevenemang på EESK under det 
polska ordförandeskapet
Med anledning av det polska EU-
ordförandeskapet anordnar EESK ett 
antal kulturevenemang såsom utställ-
ningar av samtida polsk konst och på 
andra teman, högläsning av polsk lit-
teratur och en presentation av polsk 
fi lmmusik.

Några av evenemangen har redan ägt 
rum under sommaren: den 13 juli 2011 
öppnade Paweł Kuczyńskis utställning 
”Satiriska teckningar”. Såväl EESK:s 
vice ordförande Anna Maria Darmanin 
och Jacek Krawczyk som Piotr Wojtc-
zak, representant för den polska ambas-
saden, var närvarande. Utställningen 
följdes av en polsk aft on. 

Den 14 juli 2011 deltog den polske 
poeten, författaren och översättaren 
Jacek Dehnel i den serie litterära luncher 
som EESK anordnar i år. Den polske 
EESK-ledamoten Andrzej Adamczyk 
fi ck välkomna närmare ett hundratal 
gäster till högläsningen.

Designtävlingen, som lanserades av 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén år 2009, syft ar till att öka 
den globala medvetenheten om sociala 
frågor och det civila samhället. Det vin-
nande bidraget kommer att tillverkas 
i en begränsad upplaga och distribueras 
som ett led i EESK:s kommunikations-
strategi i samband med Europeiska året 
för aktivt åldrande och solidaritet mel-
lan generationerna 2012.

Europeiska kommissionens GD 
Näringsliv, Cumulus (en interna-
tionell sammanslutning för konst-, 
design- och mediehögskolor) och 
EIDD (Design for All Europé) har 
slagit sig samman för att öka genom-
slagskraft en i kommunikationen och 
EU-institutionernas och europeiska 
organisationers insatser för hållbar 
design och innovation.

Vladimíra Drbalová, 
EESK-ledamot.

Vincent Farrugia, 
EESK-ledamot.

Ulla Sirkeinen, 
EESK-ledamot.

Den 3–7 oktober 2011 kommer 
EESK att stå som värd för en utställning 
om ”Marie Skłodowska-Curie” under 
temaveckan ”Kemi och kultur”, som 
anordnas inom ramen för det interna-
tionella kemiåret. 

EESK kommer, i  samarbete med 
ett flertal polska och internationella 
partner, att lansera kampanjen ”Poesi 
i tunnelbanan” den 25 oktober 2011. 
Som en del av en interaktiv strategi för 
litterär kultur i Europa kommer EESK 
att ha med en ”välj en dikt”-aktivitet i sitt 
långsiktiga kulturprogram. 

Den 26 oktober kommer gästerna 
att få ett smakprov på polsk fi lmmusik 
under ett evenemang som ingår 
i ”Come’N’Listen”-serien, som återigen 
äger rum i VM2, La Brasserie.

En utställning anordnas för att fi ra 
hundraårsdagen av den polske poeten, 
romanförfattaren, översättaren och 

rum på EESK i Bryssel, Rue Belliard 
99, den 21 september 2011 som en 
del av det offi  ciella programmet för 
Design september (www.designsep-

tember.be). För mer information, 
se: www.design-competition.eesc.
europa.eu. (sb) ●

”KeepCool” – Det vinnande bidraget 
i EESK:s tävling Design Eleven.

nobelpristagaren i  litteratur Czesław 
Miłoszs födelse. Fotoutställningen 
”Artists for Europe” som redan har 
visats på skärmar under plenarsessionen 
i juli i Charlemagne-byggnaden, kommer 
att visas på EESK i december. (sb) ●

Läs mer på: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
culture-polish-presidency.

EESK:s litterära lunch med författaren 
och översättaren Jacek Dehnel från Polen.

om

acti

EESK info — September 2011/7 — Specialutgåva

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



www.eesc.europa.eu
3

LEDARE

Den ambitiösa reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken under tryck

En ny pakt för framtiden 
mellan jordbruk och miljö
Den gemensamma jordbrukspolitiken är inte ett 
särintresse. Både i EEG och nu i EU har jord-
brukspolitiken varit – och är fortfarande – en 
av de pelare som ett förenat Europa har byggts 
på. Det måste den vara även fortsättningsvis.

En gemensam politik är resultatet av en pakt med EU:s regioner, för de 
europeiska folkens hälsa och för det europeiska jordbrukets framtid.

Jordbrukarna är centrala aktörer i det europeiska jordbruket, men detta 
är i sin tur en viktig del av samhället. Den gemensamma jordbrukspolitikens 
syft en är fl era, men slutmålet är ett enda: att förse Europeiska unionen med 
konkurrenskraft iga och långsiktigt hållbara livsmedels- och jordbrukssystem 
som är inriktade på framtiden.

Den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken är fortfarande huvud-
sakligen inriktad på det förgångna. Det behövs följaktligen mer beslutsamhet 
och fokus på att reformera de åtgärder och instrument som krävs för att främja 
konkurrenskraft en – en övergång från en stödmentalitet till ett tänkande som 
bygger på incitament.

Endast då kan unga människor spela en nyckelroll för innovation och söka 
nya möjligheter och ta itu med marknadskraft erna på en öppen och reglerad 
marknad. Faktum är att det inte riktigt fi nns plats för unga entreprenörer 
inom den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken. Jag talar inte här om 
särskilda stöd utan om systemet i sig. Det behöver förändras för att kunna 
förmå en ny generation entreprenörer att riskera sin framtid inom denna 
underbara del av Europas ekonomi och samhälle: landsbygden och maten.

Kommissionen har lagt fram ett bra förslag till reform av budgeten. 

Det är nu parlamentets uppgift  att med det europeiska allmänintresset 
för ögonen balansera och tillgodose de många olika ekonomiska och sociala 
krav som hela den europeiska ekonomin ställer. Detta är en uppgift  för hela 
parlamentet – de specialiserade utskottens tid är förbi. Det europeiska civila 
samhället, vars sammansatta och sammankopplade intressen dagligen kon-
fronteras med krisens verkliga konsekvenser i unionens olika sociala skikt, 
bevakar parlamentets och de övriga EU-institutionernas verksamhet – bevakar 
och bedömer.

Mario Campli
Ordförande i facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö

Den gemensamma jordbrukspolitiken 
ska återigen ses över och kommer att bli 
EU-lagstift ning i januari 2014. Avsikten 
med de senaste förslagen från kommis-

sionen är att omforma den till en politik 
som kan förutse ekonomiska, miljömäs-
siga och territoriella utmaningar.

Enligt uppskattningar från FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisa-
tion kommer jordens befolkning att 
uppgå till 9 miljarder 2050, varför den 
gemensamma jordbrukspolitiken måste 
kunna hantera stora globala och regio-
nala problem.

Denna siff ra innebär en ökning med 
140  000 personer varje dag. Dacian 
Cioloş, kommissionsledamot med 
ansvar för jordbruks- och landsbygds-
utveckling, säger att eft erfrågan på livs-
medel kommer att öka med 50 % till 
2030. Faktorer i sammanhanget är bl.a. 
klimatförändringarna, ändrade kostva-
nor, bevarande och hållbar användning 
av naturtillgångar, resultatet av handels-
förhandlingarna i Doha-rundan och 
livsmedeltryggheten.

Kommissionen försöker därför 
utforma en gemensam jordbrukspoli-
tik där dessa astronomiska siff ror och 
osäkra resultat ses som en möjlighet för 
det europeiska jordbruket. Samtidigt vill 
man ta itu med de problem som under-
gräver den gemensamma jordbrukspo-
litiken inom Europa. Detta är enorma 
uppgifter och för att de ska kunna 
genomföras eft erlyser kommissionen 
en mer hållbar, effektiv, balanserad, 
målinriktad och ansvarsfull gemensam 
jordbrukspolitik. På alla dessa områden 
krävs det en noggrann översyn. Men 
vad innebär detta och varifrån kommer 
de politiska påtryckningarna?

Den gemensamma jordbrukspoli-
tiken består av två pelare: Den första 
omfattar pengar som betalas ut direkt 

Stöd till jordbrukare
Tyskland får 1,6 % av alla jordbrukare 
över 100 000 euro i direktstöd varje år. 
Tillsammans får de 30 % av allt stöd. 
Å andra sidan får omkring 50 % av de 
tyska jordbrukarna mindre än 5 000 
euro varje år. Tillsammans får denna 
majoritet av jordbrukarna bara 5 % av 
allt stöd. Är detta rättvist?”

Dessa åtgärder stöds av EESK, som 
i sitt yttrande uppger att ”skapandet 
av allmännyttiga varor och tjänster 
ska ingå i defi nitionen av aktiv lant-
brukare”. Sådana tjänster skulle även 
kunna omfatta miljöskydd, livsmed-
elstrygghet och konsumentskydd. Stö-
den bör alltså motiveras utifrån dessa 
breda, icke-kommersiella kriterier. 
Och det är exakt vad kommissionen 
tänker göra.

”Pengarna bör spenderas på ett 
hållbart jordbruk som producerar 
livsmedel av hög kvalitet och tillhan-
dahåller kollektiva nyttigheter, t.ex. 
biologisk mångfald”, förklarar Lutz 
Ribbe.

Fram till 1992 baserades direkt-
stöden enbart på prisstöd men där-
eft er reducerades de. Detta var fallet 
fram till 2003 då den gemensamma 
jordbrukspolitiken reformerades 
och direktstöden ”frikopplades” från 
– dvs. inte längre var kopplade till 
– livsmedelsproduktionen. Mer än 90 
% av det europeiska jordbruksstödet 
är frikopplat från produktionen. I dag 
har frågan om systemet med direkt-
stöd och dess berättigande återigen 
blivit aktuell.

Om kommissionen genomdriver 
sina förslag anser EESK att detta slutli-
gen skulle kunna leda till en hållbarare 
europeisk jordbruksmodell. ●

Flera miljarder euro i europeiska skat-
teintäkter går till inkomststöd för jord-
brukare. Det handlar om direktstöd 
och detta system har gett upphov till 
många kontroverser genom årtion-
dena. Enligt kommissionen står EU 
för i genomsnitt 40 % av jordbrukar-
nas intäkter.

Europeiska revisionsrätten har 
upptäckt att det bland den gemen-
samma jordbrukspolitikens stödmot-
tagare också fanns ”järnvägsbolag, 
ridklubbar/hästavelsklubbar och golf-
klubbar/fritidsklubbar och kommun-
styrelser”. Genom att man lurat till sig 
off entliga medel och undanhållit jord-
brukare som kämpar för sin tillvaro 
det fi nansiella stöd som de så starkt 
behöver har den gemensamma jord-
brukspolitikens trovärdighet allvarligt 
undergrävts.

Kommissionen föreslår nu att man 
kopplar direktstöden till hållbara och 
miljövänliga jordbruksmetoder. ”För 
att vara trovärdiga bör direktstöden 
vara rättvist fördelade mellan med-
lemsstater, regioner, olika typer av 
jordbruk och olika kategorier av jord-
brukare. Detta innebär dock inte att 

det ska betalas ut schablonmässiga stöd 
över hela Europa”, förklarade Dacian 
Cioloş, kommissionsledamot med 
ansvar för jordbruk och landsbygds-
utveckling, och tillade att politiken bör 
fokusera på aktiva jordbrukare. 

EESK framhåller dock att det 
fortfarande inte fi nns någon korrekt 
definition av den aktiva jordbruks-
verksamhet som det talas om i kom-
missionens meddelande. 

Direktstöden kommer ändå att 
fortsätta vara en viktig hörnsten i den 
gemensamma jordbrukspolitiken. De 
nya obligatoriska kriterierna för sådana 
stöd innebär dock att EU:s jordbrukare 
bara kommer att belönas om de t.ex. 
ökar den biologiska mångfalden eller 
minimerar koldioxidutsläppen. 

”Varför ska direktstödet finnas 
kvar i framtiden?” undrar Lutz Ribbe, 
EESK:s föredragande för reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
år 2013. ”Vi behöver ett miljöinslag 
i direktstöden för att uppmuntra miljö-
vänliga jordbruksmetoder”, säger han 
och tillägger att de nuvarande stödstra-
tegierna fortfarande inte är rättvisa. ”I 

till de jordbrukare som uppfyller vissa 
krav som fastställts i EU-lagstift ningen. 
Den andra pelaren medfi nansieras av 
medlemsstaterna och omfattar stöd till 
landsbygdsutveckling, bl.a. för ökad 
biologisk mångfald och miljöskydd av 
jordbruksmark. Dessa pengar går inte 
direkt till jordbrukaren.

Bryssel har dock ett stort tryck på 
sig från vissa stora medlemsstater att 
strama åt budgeten för den andra pela-
ren och fl ytta över den till andra budget-
poster, t.ex. för forskning. EU:s utgift er 
för den gemensamma jordbrukspoliti-
ken har redan minskat avsevärt. År1985 
utgjorde de nästan 75 %, men de för-
väntas sjunka till 39,3 % till 2013. Trots 
detta bör Dacian Cioloş motverka detta 
tryck. Detta gör han också genom att 

arbeta för en andra pelare som är håll-
barare och ännu grönare.

Den gemensamma jordbrukspoliti-
ken har till stor del formats av en poli-
tik som är inriktad på en fri marknad 
och som EESK upprepade gånger har 
kritiserat. EESK eft erlyser i stället en 
europeisk jordbruksmodell som följer 
principerna om multifunktionalitet och 
långsiktig hållbarhet.

Huvuduppgift en är, enligt EESK:s 
yttrande om Den gemensamma 
jordbrukspolitikens framtid, att ”lyft a 
fram lantbrukarnas roll som produ-
center av baslivsmedel och även, i allt 
större utsträckning, av grön och håll-
bar energi”. Det kräver en välfi nansierad 
andra pelare. ●
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Misshandlad mark 

Högintensivt och industriellt utnytt-
jande av jordbruksmark bär ansvaret för 
att den biologiska mångfalden minskar 
i många av Europas regioner. Industri-
ellt jordbruk påskyndar förlusten av 
biologisk mångfald genom ökad över-
gödning och ökade kemikalieutsläpp, 
vilket får skadliga eff ekter på naturen.

Det allt intensivare jordbruket 
i Europa får en rad negativa följder. 
Jordbrukarna vill naturligtvis få ut 
maximal avkastning från sin mark och 
planterar därför bara en gröda över 
stora landarealer. Detta kallas mono-
kultur och gör att jorden blir mer mot-
taglig för sjukdomar, vilket leder till att 
jordbrukarna använder artifi ciella göd-
ningsmedel för att berika jorden. Men 
att använda en standardiserad upp-
sättning bekämpningsmedel (agroke-
mikalier) har i slutänden negativ eff ekt 
på marken. Dessutom förorenar avrin-
ningen grundvattnet, vilket påverkar 
växt- och djurlivet negativt .

Som en följd av det intensifi erade 
jordbruket i Europa under 1970-talet 
har den biologiska mångfalden på 
jordbruksmarkerna minskat avsevärt. 
Detta bevisas också i studier om fåglar 
på jordbruksmark, där man har sett en 
gradvis och ihållande nedgång av anta-
let arter under de senaste 40 åren. Detta 
är en viktig fråga, eft ersom jordbruks-
marken utgör ungefär hälft en av EU:s 
landareal och där fi nns en mängd olika 
växt- och djurarter. 

På senare tid har dock utvecklingen 
inom unionen gjort den gemensamma 

jordbrukspolitiken ”grönare” och 
den biologiska mångfalden har kom-
mit i förgrunden. ”Om jordbrukarna 
tjänar mer pengar eller får ytterligare 
inkomster för att upprätthålla den bio-
logiska mångfalden, eller om det är ett 
villkor för att få jordbruksstöd att den 
biologiska mångfalden upprätthålls på 
en viss nivå, så kommer jordbrukarna 
antagligen att hjälpa till att bevara den 
biologiska mångfalden”, säger Stanka 
Becheva, livsmedels- och jordbruksan-
svarig vid Friends of the Earth Europe.

Stanka Becheva säger vidare att man 
för att skydda den biologiska mångfal-
den måste avsätta 10 % av jordbruks-
marken som ett område för biologisk 
mångfald och att det för att undvika 
monokultur krävs att jordbrukarna inte 
täcker mer än 50 % av sina fält med bara 
en gröda. Växelbruk och odling av grö-
dor som kan användas som foder skulle 
också minska Europas importberoende. 
Stanka Becheva noterar att kommissi-
onen sakteligen verkar vara på väg att 
göra skydd av den biologiska mångfal-
den till ett villkor för att jordbrukare ska 
få direktstöd.

Eft ersom rådet (jordbruk) och Euro-
paparlamentet också ställer sig bakom 
denna åtgärd så väntar alla nu på vad 
kommissionen ska göra när den pre-
senterar sina förslag om den gemen-
samma jordbrukspolitiken senare i år. 
De förväntas innehålla skydd av den 
biologiska mångfalden och ytterligare 
miljöskyddsåtgärder. ●

Ett hotat yrke

för sina viner. Han befarar att bristen 
på jordbrukare kommer att leda till 
avfolkning av landsbygden till förmån 
för städerna och att man kommer att 
lämna eft er sig stora områden övergi-
ven odlingsmark. Utan tillräckligt med 
jordbrukare har Europa bara två val 
– att intensifi era det storskaliga indu-
striella jordbruket eller bli mer import-
beroende.

Beslutsfattarna i Bryssel är också 
oroade. Jordbrukskommissionär 
Dacian Cioloş anser att unga jordbru-
kare måste vara en prioriterad fråga. 
Han vill placera dem under den gemen-
samma jordbrukspolitikens första 
pelare och därigenom garantera direkt-
fi nansiering. Denna tanke har ett brett 
stöd. Tidigare initiativ har dock lett till 
blandade resultat, t.ex. projekten 2008 
inom den gemensamma jordbrukspo-
litikens fond för landsbygdsutveckling 
som utformades för att öka investe-
ringsstödet till unga jordbrukare. Det 
var meningen att unga jordbrukare 

skulle få 70 000 euro, men många fi ck 
ingenting.

”Vi har blandade känslor inför 
landsbygdsutvecklingsfonden”, säger 
Joris Baecke, ordförande i Europeiska 
rådet för unga jordbrukare. ”Å ena 
sidan är det alltid uppmuntrande att 
unga jordbrukare får större stöd, men 
finansieringsmetoden förutsätter att 
hälft en av stödet ska komma från med-
lemsstaterna. På grund av den rådande 
fi nanskrisen saknas dock denna fi nan-
siering i många medlemsstater.” 

Joris Baecke är delägare i familjens 
gård, som ligger i sydvästra Nederlän-
derna. De sysslar med åkerbruk och han 
har arbetat deltid på gården sedan 1994. 
Han är 33 år. Han hoppas att åtmins-
tone 80 % av direktfi nansieringen till 
unga jordbrukare kommer att hamna 
under den gemensamma jordbrukspo-
litikens första pelare. Hans organisation 
vill också att unga jordbrukare ska få 
garanterad inkomst under sina första 
fem verksamhetsår. 

Bortsett från det ekonomiska och 
institutionella stödet säger både Pedro 
Narro och Joris Baecke att ett Erasmus-
program också skulle kunna locka fl er 
personer till yrket. Att utbilda sig i yrket 
i en miljö där man får praktiska erfaren-
heter skulle ge studenterna en möjlighet 
att bekanta sig med ny teknik och den 
senaste teknologin. ”En ung jordbru-
kare är mycket väl lämpad att använda 
ny teknik och innovation för att hantera 
de nya utmaningarna på livsmedelsom-
rådet”, säger Pedro Narro.

Tillgång till fi nansiering, möjlighet 
att hitta kapital och brist på allmänt 
utbildnings- och institutionsstöd är 
vanliga hinder för de unga jordbru-
karna. Det är viktigt att övervinna dessa 
hinder om vi ska kunna garantera en 
framtid för ett yrke där var tredje nu är 
över 65 år. ●

Agroturism: en frisk fl äkt

Det blir allt svårare för de europeiska 
jordbrukarna att anpassa sig till den 
allt mer konkurrensinriktade värl-
den och överleva i den. Om man till 
detta lägger den utländska konkur-
rensen och dess lägre priser och de 
minskade subventionerna från sta-
ten och EU så ser situationen ännu 
sämre ut. Det är därför många jord-
brukare startar annan verksamhet 

En förestående brist på jordbrukare 
i EU skulle kunna undergräva det euro-
peiska jordbruket. Bara 6 % av EU-jord-
brukarna är under 35 år, medan nästan 
hälften är 55 år eller äldre. Närmare 
fem miljoner jordbrukare kommer att 
gå i pension under de kommande tio 
åren. Att få unga människor att välja att 
bli jordbrukare kommer att kräva fl er 
ekonomiska stimulansåtgärder och ett 
mer omfattande institutionellt stöd.

”Ingen kommer att ersätta våra 
jordbrukare. Om någon tror att andra 
länder som Brasilien, Argentina eller 
Kina kommer att ersätta dem så har de 
helt fel. De bör noga tänka över vilka 
konsekvenser det får att antalet jordbru-
kare minskar så drastiskt”, varnar Pedro 
Narro, EESK-ledamot och föredragande 
för initiativyttrandet om Framtiden för 
Europas unga jordbrukare. 

Pedro Narros familj har i genera-
tioner brukat en vingård i Kastilien-La 
Mancha, en spansk region som är känd 

Pedro Narros familj på vingården i Kastilien-La Mancha.

Common Barn Farm Bed and Breakfast i Storbritannien.

och agroturism är på uppåtgående 
i många EU-länder.

Enligt kommissionen är det nuför-
tiden över en tredjedel av EU-jord-
brukarna (36,4  %) som behöver en 
sidoverksamhet för att få högre inkom-
ster. I  detta sammanhang är turism 
ett viktigt inslag, särskilt i  attraktiva 
naturområden, t.ex. berg med betande 

boskap. Jordbrukarna har blivit öppnare 
för turisternas behov och erbjuder inte 
längre bara mat och husrum – de har 
också utvidgat verksamheten till att 
omfatta fritidsaktiviteter. Detta passar 
bra för familjesemestrar, där både för-
äldrar och barn kan njuta av att umgås 
med djur, vistas i naturen och andas 
frisk luft .

Kommissionen noterar i sitt medde-
lande om den gemensamma jordbruks-
politiken på väg mot 2020 att jordbruket 
spelar en viktig roll när det gäller att 
locka till sig och generera ekonomisk 
verksamhet, och att turism är en del av 
landsbygdsekonomin i vissa områden 
i Europa. 

Agroturismen ger också jordbru-
karna en nischmarknad. När det gäl-
ler lokalt odlade produkter är det inte 
troligt att man hittar gårdens regionala 
specialiteter på hyllan i  snabbköpet. 
Detta ger semester på en bondgård ett 
mervärde, vilket är något som lockar 
många européer.

I England driver 50 % av gårdarna 
annan verksamhet än jordbruk, enligt 
den senaste statistiken. Dessa verk-
samheter (där agroturism ingår) står 
i genomsnitt för ungefär 15 % av går-
dens totala inkomster. 

Det fi nns olika anledningar till att 
jordbrukarna utökar sin verksamhet 
–  en av dem är de tuffa villkor som 
näringsgrenen har ställts inför under de 
senaste åren. ”Om vi inte hade utvidgat 
vår verksamhet för sex år sedan, då jord-
bruket gick igenom en kris här, så hade 
vi inte varit kvar i branschen”, säger 
jordbrukaren Rona Cooper, som äger 
gården Common Barn i Peak District 
i Cheshire. 

Extrainkomsterna ”har stärkt vår 
jordbruksverksamhet och lagt till ytter-
ligare ett plus”, tillägger hon. Agro-
turismen kom dock relativt sent till 
Storbritannien och omfattningen har 
legat på samma nivå under de senaste 
åren. Procentandelen jordbruk som utö-
kar sin verksamhet till annat än att hyra 

ut byggnader har de facto inte ändrats 
särskilt mycket under de senaste fem 
åren.

Något som Rona Cooper kämpar 
med är lagstift ningen; byråkratin till-
låter bara jordbrukare att driva olika 
verksamheter till en viss grad, vilket är 
ett problem som förekommer överallt 
i Europa. ”Det enda problem vi har är 
alltför mycket lagstift ning. Gården ligger 
i nationalparken Peak District, och det 
innebär mycket byråkrati som vi gärna 
skulle slippa”, förklarar hon. 

Turismen ger visserligen ett värde-
fullt bidrag till hennes inkomst, men 
hon är fortfarande en hängiven jordbru-
kare. ”Jordbrukare måste fortsätta bruka 
jorden”, säger hon avslutningsvis. ●
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Skakade av fi nanskrisen EU:s jordbrukare drabbas 
av import

Europeiska unionens jordbrukare 
kämpar för att behålla sin konkur-
renskraft  på den globala marknaden, 
där priserna ofta styr inköpsbeslut 
och länder utanför EU inte behöver 
uppfylla samma höga krav. Jordbruks-
produkter från mycket konkurrens-
kraft iga exportländer som Argentina, 
Brasilien, USA och Kina har orsakat 
politiska spänningar och t.o.m. utlöst 
protester från lantbrukare i  hela 
Europa. 

I EESK:s yttrande om ”Reformen 
av den gemensamma jordbrukspoli-
tiken år 2013” fastslås att produkter 
som importeras till EU måste upp-
fylla samma krav som EU-produkter. 
Normer för hygien, djurskydd och 
miljö måste iakttas – men så sker 
inte nödvändigtvis i  tredjeländer. 
Detta resulterar i  att importerade 
produkter är billigare än de europe-
iska motsvarigheterna. Kostnaderna 
för produktion av spannmål i latina-
merikanska länder är t.ex. mindre än 
80 euro per ton jämfört med 120 euro 
per ton i EU.

Både Brasilien och Argentina är 
stora exportörer av jordbruksproduk-
ter till EU, och båda återfi nns (tillsam-
mans med USA) bland de tre största 
sedan 2007. År 2010 importerade EU 
jordbruksprodukter till ett värde av 
78 miljarder euro. Bara importen av 
grönsaker och frukt uppgick till drygt 
20 miljarder euro förra året.

Kommissionen har i  linje med 
WTO:s beslut åtagit sig att liberali-
sera de bilaterala handelsförbindel-
serna. EU:s jordbrukare protesterar 
emellertid mot bilaterala avtal som 
det mellan EU och Latinamerika–
Mercosur. EU är Mercosurs största 
exportmarknad för jordbrukspro-
dukter och stod för nästan 20 % av 
EU:s totala import av jordbruks-
produkter 2009. Nästan 86  % av 
det importerade nötköttet och 70 % 
av fjäderfäimporten kommer från 
Latinamerika enligt den europeiska 
paraplyorganisationen för jordbruket 
Copa-Cogeca. 

Lantbrukare klipper får i Tjeckien.

Europas jordbrukssektor utsätts för 
påfrestningar på grund av den fi nan-
siella krisen som fortfarande kräver 
många off er. Hela livsmedelskedjan 
har påverkats, från jordbruk till bear-
betning, distribution och transport. 
Trots förlusterna är jordbrukssektorn 
fortfarande förvånansvärt motstånds-
kraft ig. 

”Våra diskussioner inom EESK 
har visat att finanskrisen i Europa 
har drabbat jordbrukssektorn hårt, 
om än inte lika hårt som andra eko-
nomiska sektorer. Våra jordbrukare 
tvingades acceptera drastiskt sänkta 
producentpriser på många viktiga 
jordbruksprodukter. Sedan dess har 
det dock skett en återhämtning”, för-
klarade EESK-ledamoten Adalbert 

per 157 invånare för tillhandahållande 
av drycker. Italien låg på samma nivå 
– och mycket högre än några andra 
medlemsstater. 

Allt fler européer går på restau-
rang. Denna utveckling avbröts dock 
abrupt när hushållens utgifter för 
restaurangtjänster mellan 2008 och 
2009 minskade med 5,4 %, att jäm-
föra med minskningen med 2,4  % 
för de totala utgift erna för livsmedel 
och drycker. När köpkraft en minskar 
väljer folk att stanna hemma snarare 
än att äta ute. Denna direkta eff ekt av 
fi nanskrisen har i sin tur fått konse-
kvenser för sysselsättningen. Följden 
är att anställningstryggheten inom 
livsmedelskedjan är sårbarare i vissa 
medlemsstater än i andra. 

Detta är naturligtvis bara ett exem-
pel. Folk som faktiskt arbetar inom 
jordbruket påverkas också direkt av 
makroekonomiska utvecklingsten-
denser som de omöjligen kan kontrol-
lera. Priserna på bränsle och livsmedel 
driver t.ex. upp produktionskostna-
derna. Jordbrukens inkomster föll 
med 40 % under 2009. Enligt kommis-
sionen halverades inkomsterna från 
jordbruket för arbetstagare i lands-
bygdsområden. 

”Utvecklingen av den gemen-
samma jordbrukspolitiken 2014–2020 
kommer i mycket hög grad att bero 
på vilka EU-medel som kommer 
att finnas tillgängliga”, betonade 
Adalbert Kienle. Han tillade att alla 
minskningar av stöden kan leda till 
att jordbrukare mister arbete och 
försörjningsmöjligheter. ”Om dessa 
stöd minskas och blir föremål för 
ytterligare krav som innebär ökad 
byråkrati, skulle det medföra en klart 
negativ inverkan på sysselsättningen 
inom jordbruket.” ●

Kienle, som även är ställföreträdande 
generalsekreterare för Tysklands jord-
bruksorganisation. 

Enligt Eurostat var drygt 48 mil-
joner människor sysselsatta inom 
hela livsmedelskedjan under 2008. 
I dag är ett av sex arbetstillfällen i EU 
beroende av jordbruksproduktionen. 
Dessa jobb är koncentrerade till och 
spridda över olika sektorer i Europa. 
Exempelvis hade Storbritannien 
under 2008 det största antalet arbets-
tagare inom försäljning av livsmedel 
och drycker samt flest arbetstagare 
inom livsmedelstjänster i EU. Spanien 
hade däremot det största antalet sys-
selsatta inom grossisthandel för livs-
medel och drycker, och landet hade 
minst en restaurang, bar eller kafeteria 

EU:s jordbrukare protesterar mot 
avtalet eft ersom de hävdar att länder 
som Brasilien överskrider de befi nt-
liga tullkvoterna med råge. Mercosur 
arbetar nu för att liberalisera markna-
den ytterligare genom att begära fl er 
tullfria kvoter. Problemet förvärras 
av att Mercosurländerna inte följer 
samma normer som EU när det gäl-
ler spårbarhet. 

”Om europeiska jordbrukare följde 
samma normer som de brasilianska 
producenterna av nötkött i EU skulle 
de dras inför domstol”, sa Copa-Coge-
cas generalsekreterare Pekka Pesonen 
till EESK Info. Han tillade att EU:s 
jordbrukare inte kan acceptera en 
sådan dubbelmoral. 

Sådana avtal har orsakat massiva 
protester. När spanska jordbrukare 
välte lastbilar fulla med marockanska 
tomater år 2009 orsakade det stora 
rubriker. De anklagade Marocko för 
att översvämma EU-marknaden med 
underprissatta tomater. Tomater står 
för ca 23 % av den totala produktio-
nen inom den spanska trädgårdsod-
lingen. 

Förra året trädde avtalet mellan EU 
och Marocko om en liberalisering av 
handeln i kraft , med avsevärt högre 
importkvoter för tomater, squash, 
gurka, vitlök, klementiner och jord-
gubbar som följd. För en bransch 
som redan har det svårt kan liberali-
seringsavtalen innebära en ännu svå-
rare situation. Europeiska unionens 
omsättning inom sektorn hade redan 
sjunkit med 7,7 % 2009. 

Att upprätthålla strikta livsmedels-
normer står oft a i strid med bibehål-
len konkurrenskraft  på den globala 
marknaden. Avtal om liberalisering 
av handeln får direkta följder för 
EU:s jordbrukare, och dessutom (vil-
ket kanske är lika viktigt) konsumen-
terna, som köper och äter produkter 
som visserligen är billigare, men som 
också kan vara av sämre kvalitet. ●

Nya medlemsstater kräver jämlikhet

De stater som gick med i EU 2004 
och 2007 fi ck betydligt lägre direkt-
stöd per hektar jordbruksmark än 
länderna i  EU-15. Kritiken som 
följde har fått kommissionen att se 
över direktstödens fördelning i den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
eft er 2013.

Reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2003 ”frikopp-
lade” direktstöden, som inte längre 
baserades på vad som producerades. 
I stället grundades stöden på vad ett 

jordbruk hade fått från den gemen-
samma jordbrukspolitiken tidigare 
(den historiska modellen), eller så 
kunde medlemsstaterna fördela stö-
den lika bland alla jordbrukare i en 
och samma region (den regionala 
modellen).

De nya medlemsstaterna stod 
inför ett svårt val. De kunde välja 
mellan två modeller. Det blev dock 
nödvändigt att se över dessa model-
ler eftersom det inte fanns några 
historiska data avseende stödnivåer. 

Några sådana hade nämligen inte 
funnits tidigare i de nya medlems-
staterna. Det historiska alternativet 
vållade ytterligare problem eft ersom 
olika medlemsstater använde sig av 
olika startperioder, vilket resulterade 
i  skillnader i direktstödsbeloppen. 
”Stöden till jordbruket i EU-12 har 
grundats på referensperioder som 
är ofördelaktiga för dem”, säger den 
tjeckiska EESK-ledamoten Ludvík 
Jírovec, som är styrelseordförande 
för jordbrukskammaren i ett tjeckiskt 
distrikt. De kommer inte att få 100 % 
av direktstöden förrän 2013, när de 
harmoniserats med EU-15.

Dessutom är den stora skillnaden 
tydlig. Trots att de nya medlemssta-
terna har 29 % av jordbruksmarken 
i EU så får de enligt Ludvík Jírovec 
bara 10 % av direktstödet. EU-12 får 
generellt sett lägre belopp per hektar 
än EU-15. Detta har lett till att jord-
brukarna i de nya medlemsstaterna 
betraktas som ”andra klassens” jord-
brukare.

Alternativet med schablonersätt-
ning – samma summa för alla med-
lemsstater –  har diskuterats som 
en möjlig lösning. Många har dock 
kritiserat den på grund av de olika 
ekonomiska, sociala och miljömäs-
siga utmaningar som jordbrukare 
i EU står inför.

Det polska ordförandeskapet har 
engagerat sig i denna fråga. En av 
dess prioriteringar är ”att lägga grun-
den för ett avtal om ett nytt system 
för direktstöd baserade på målsätt-
ningar och inte på historiska krite-
rier”. Polens agenda är därför mycket 
tydlig: status quo måste upphöra.

Ludvík Jírovec anser att det i fram-
tidens gemensamma jordbrukspolitik 
– i alla fall i Tjeckien – inte bör handla 

om att minska stöden till större jord-
bruk eller att göra den gemensamma 
jordbrukspolitiken ”grönare”, eft er-
som det går emot dess syft e som är 
att ”trygga livsmedelsförsörjningen 
till befolkningen”.

Det återstår att se vilken väg 
reformen av den gemensamma jord-
brukspolitiken kommer att ta när dis-
kussionerna inleds senare i år. ●
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Att spä på klimatförändringen I fel händer

det av de stöd som jordbrukarna motta-
git mellan 2000 och 2002. Detta brukar 
också kallas den ”historiska referenspe-
rioden”. Jordbrukare i samma område 
får oft a mycket olika bidrag för att de 
gjorde olika val mellan 2000 och 2002. 
”Det här väcker inte bara frågor om 
rättvisa, det minskar också eff ektivite-
ten i den gemensamma jordbrukspoli-
tiken”, säger Franco Chiriaco.

Franco Chiriaco får stöd av jord-
brukskommissionären Dacian Cioloş, 
som vill sluta använda historiska 
referensperioder som kriterium för 
fördelning av stöden. I  stället före-
slår kommissionen ett system med 
direktstöd, som skapar incitament för 
jordbrukare att använda produktions-
metoder som leder till att naturresurser 
bevaras. Ett sådant system skulle också 
tvingas rätta sig eft er de mycket stora 
skillnader som fi nns mellan Europas 
jordbrukare när det gäller de ekono-
miska och naturbetingade förutsätt-
ningarna. 

Dacian Cioloş vill också införa ett 
tak för stöden från den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Över tusen enskilda 
jordbruk får varje år mer än 1 miljon 
euro. ”Stora företag som får stöd genom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
har tydliga konkurrensfördelar till följd 
av skalfördelarna”, förklarar Franco 
Chiriaco. Denna ojämna fördelning av 
stöden leder till ännu hårdare press på 
de mindre jordbruk som redan kämpar 
för att behålla sin konkurrenskraft  på 
en global marknad. 

Både kommissionen och EESK hop-
pas på att ett nytt system för direktstöd 
med mer målinriktade stöd ska leda till 
en mer hållbar och rättvis jordbrukspo-
litik. ●

Europas mångsidiga jordbruksland-
skap bidrar med upp till 10 %  av 
EU:s utsläpp av växthusgaser. Av 
dessa står kött- och mejerisektorn för 
två tredjedelar. Men för att minska 
jordbrukets påverkan på klimatför-
ändringarna krävs mer än att bara 
göra jordbruket miljövänligare, det 
krävs också radikal förändring av 
våra konsumtionsmönster vad gäl-
ler livsmedel.

”Om vi inte tar itu med konsum-
tionen kommer vi aldrig åt orsakerna 
till klimatförändringarna på ett eff ek-
tivt sätt”, säger Marco Contiero, 
huvudansvarig för genteknik och 
hållbart jordbruk inom Greenpeace 
Europa. ”EU-länderna konsumerar 
dubbelt så mycket animaliskt pro-
tein som resten av världen, inklusive 
USA”, säger han och tillägger att 
medlemsstater som t.ex. Nederlän-
derna, fortsätter att verka för ökning 

på industriell nivå som ofta bara 
fokuserar på en typ av gröda.

Dikväveoxid (N
2
O) är en växt-

husgas som är 310 gånger starkare 
än koldioxid (CO

2
). En rapport från 

Europeiska kommissionens ständiga 
kommitté för jordbruksforskning 
visade att de globala utsläppen av 
N

2
O skulle kunna stiga med 35 % till 

60 %  år 2030. Växelbruk minskar 
N

2
O-utsläppen. Inte desto mindre 

är jordbruket enligt rapporten den 
ekonomiska sektor som är mest 
klimatkänslig och därför påverkar 
klimatförändringarna i hög grad livs-
medelsproduktionens villkor. I vissa 
områden måste produktionen anpas-
sas eft er temperaturens svängningar.

Jordbruken inom EU är i genom-
snitt 10–12 hektar eller en hundra-
del av de amerikanska. Europeiska 
kommissionens meddelande om 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken uppmärksam-
mar ”gröna” åtgärder som växelbruk, 
ekologiska markuttag och täckgrödor 
som baljväxter i ett försök att skapa 
en mer miljövänlig politik.

Användande av täckgrödor vin-
tertid förebygger jorderosion och 
ytterligare CO

2
-utsläpp. Dessa åtgär-

der stöds av Greenpeace som anser 
att kommissionens reform av den 
gemensamma jordbrukspolitiken är 
en potentiell katalysator för en posi-
tiv agronomisk revolution. Debatten 
kommer nu att rikta in sig på kom-
missionens ”grönare” förslag. 

”Tiden har kommit då vi på all-
var måste överväga vilka följder 
klimatförändringen får för jord-
bruket likaväl som vilka följder 
jordbruksmetoderna får för klimat-
förändringen”, sammanfattar Marco 
Contiero, som menar att mer måste 
göras för att ta itu med dessa pro-
blem. ●

av boskapsbeståndet. Merparten ani-
maliskt protein kommer från kött. 
En EU-medborgare konsumerar 
i genomsnitt 52 kg kött per år, enligt 
en rapport från ”PBL Netherlands 
Environmental Assessment Agency” 
från 2011.

Greenpeace hävdar att ökning 
av boskapsbeståndet leder till far-
ligt höga utsläpp av ammoniak 
och förstör näringskedjan eft ersom 
det krävs stor import av foder som 
produceras utanför EU. Över två 
tredjedelar av EU:s jordbruksmark 
används för animalieproduktion. 
EU:s åtgärder bör i  stället upp-
muntra till blandat jordbruk där kor 
betar och gödslar ett fält som sedan 
används för att odla majs eller korn. 
”Växelbruk ökar mångfalden, beva-
rar goda jordar och ökar skördarna”, 
säger Marco Contiero. Men det är 
inte enkelt att tillämpa för jordbruk 

Jordbruksmiljonärer vill 
inte hamna under tak

Vid ett möte i rådet (jordbruk) i mars 
i år uppstod en spricka mellan med-
lemsstaterna när en minoritet väg-
rade att godta ett tak för stöd till 
välbärgade jordbrukare. Ursprunget 
till detta ligger i kommissionens för-
slag från 2007 om att begränsa det 
enhetliga jordbruksstödet till maxi-
malt 300 000 euro. Detta ogillades 
av de medlemsstater som har stora 
markägare och det stannade därför 
vid ett förslag.

Kommissionen har dock hållit fast 
vid idén och lanserade i november 
2010 tanken på ett tak för stödet i sitt 
meddelande om den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Detta följde på 
tidningsartiklar om ”jordbruksmil-
jonärer” som fått stora subventioner 
från EU tack vare sina stora mar-
kegendomar och inkasserat mer än 
1 miljon euro från unionens jord-
bruksbudget. Sensationshistorier om 
att dragspelsklubbar i Sverige och en 

f.d. bulgarisk ministers dotter hade 
fått stora utbetalningar i  form av 
jordbruksstöd skapade också rubri-
ker. 

Jack Th urston, en av grundarna av 
farmsubsidy.org, tror att de otydliga 
jordbrukspolitiksinstrumenten gör 
att målen för jordbrukspolitiken blir 
luddiga. ”Om syft et med jordbruks-
subventioner är att komplettera 
inkomsterna för låginkomstjord-
brukare så bör subventionerna inrik-
tas på de fattiga, inte betalas ut till 
de rika. Detta görs bäst genom ett 
enkelt inkomsttest som grundar sig 
på att rika människor inte behöver 
inkomststöd.”

När jordbruksministrarna disku-
terade frågan i rådet i mars framkom 
vissa meningsskiljaktigheter. Storbri-
tannien var emot åtgärden och häv-
dade att många stora jordbruk i själva 
verket är kooperativ och består av 
fl era små jordbruk som på så sätt kan 
dra nytta av skalfördelar. 

En annan medlemsstat som mot-
satte sig åtgärden var Tjeckien. Detta 
kan kanske verka underligt, eft ersom 
de som traditionellt motsatt sig ett 

tak varit de ”gamla” medlemssta-
terna Tyskland, Storbritannien och 
Italien. Men stora jordbruk är en del 
av Tjeckiens arv från kommunistti-
den då många jordbruk tvångskol-
lektiviserades. Om man införde ett 
tak, som kommissionen planerar, så 
skulle Tjeckien – beroende på nivån 
på taket – kunna förlora mellan 26 
och 59 procent av sitt direktstöd. 

”Att införa ett tak skulle leda till 
en oönskad försvagning av konkur-
renskraft en och eventuellt även till en 
konstgjord uppdelning av jordbruks-
företag med en påföljande ökning av 
de administrativa bördorna. Ett antal 

medlemsstater, däribland Tjeckien, 
är därför starkt emot kommissionens 
förslag och kan inte se några skäl till 
att genomföra en sådan åtgärd”, 
anser den tjeckiske biträdande jord-
bruksministern Juraj Chmiel.

”I nuläget står det inte klart vilket 
syft e den gemensamma jordbrukspo-
litiken har”, tillägger Jack Th urston. 
”Strategiinstrumenten är dåligt 
utformade och stödet fördelas som 
det alltid har gjort: ju större gård, ju 
bättre mark, ju mer intensivt jord-
bruk – desto större subventioner.” ●

Under 2009 fick jordbrukare inom 
EU stöd till ett värde av 30 miljarder 
euro. Den gemensamma jordbrukspo-
litikens trovärdighet undergrävs dock 
av den ojämna fördelningen av stöden 
mellan stora och små jordbruk och av 
att off entliga medel har betalats ut till 
personer utan koppling till jordbruket. 
Skandalerna inom jordbrukspolitiken 
tär på allmänhetens tillit och försvagar 
Europas jordbruksproduktion.

Sedan 2003 får jordbrukarna stöd 
enligt ett system med samlat gårds-
stöd. I detta system fi nns det inte längre 
någon koppling mellan jordbrukarnas 
produktion och stöden. För att få stöd 
måste jordbrukarna i stället uppfylla 
stränga miljö- och jordbrukskrav avse-
ende praxis och normer. Omkring 75 
%  av EU:s jordbruksstöd betalas ut 
i form av direktstöd. 

En studie från Europeiska revi-
sionsrätten som publicerades i  juni 
visar dock att det samlade gårdsstödet 
också har lockat folk utan något nämn-
värt intresse för jordbruk att utnyttja 
ett system med garanterad avkastning. 
Folk har kunnat köpa omfattande åker-
mark utan att bruka jorden. I Tyskland 
t.ex. uppges någon ha fått över 300 000 
euro om året för 900 hektar åkermark 
som inte använts för vare sig åkerbruk 
eller bete. Revisionsrätten konstate-
rade också att det samlade gårdsstödet 
”främst gynnar ett fåtal stora stödmot-
tagare”. Faktum är att 80 %  av det 
direkta inkomststödet går till 20 % av 
stödmottagarna. 

EESK-ledamoten Franco Chiriaco, 
föredragande för yttrandet om framti-
den för den gemensamma jordbruks-
politiken, förklarar att direktstöden 
grundar sig på det genomsnittliga vär-
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I KORTHETEESK mötte kolleger från AVS-länderna: 
Att främja en hållbar och inkluderande 
utveckling 

Över 220 deltagare mötte upp till 
det 26:e mötet för ekonomiska och 
sociala intressegrupper i  EU och 
AVS-länderna (Afrika, Västindien 
och Stilla  havet) för att diskutera 
frågan om hållbar och inkluderande 
utveckling. Mötet ägde rum i Bryssel 
den 5–7 juli 2011. Förutom det civila 
samhället deltog företrädare för icke-
statliga organisationer, AVS-länder-
nas diplomatkår, EU-institutionerna 
och andra berörda parter.

EESK har en mångfasetterad roll 
och verksamhet när det gäller förbin-
delserna mellan AVS-länderna och 
EU. Kommittén anordnar allmänna 
AVS-konferenser, regionala semina-
rier och vid behov även utfrågningar. 
Kommittén är även aktiv deltagare 
i  arbetet inom den gemensamma 

parlamentariska församlingen för 
AVS och EU och samarbetar med 
ekonomiska och sociala råd i olika 
afrikanska länder.

Vid öppningssessionen underströk 
EESK:s ordförande Staff an Nilsson 
att ”det inte är fråga om vilken form 
av blind utveckling som helst utan 
om en utveckling som förebygger 
miljöförstörelse”. Samtidigt måste 
utvecklingen vara inkluderande och 
omfatta varje land, varje grupp och 
varje individ i samhället. Detta leder 
rakt till frågan om vilket slags förnyad 
utvecklingspolitik i EU vi bör sträva 
eft er. Deltagarna underströk att den 
nya politiken bör inriktas på att 
utrota fattigdom, investera i jordbru-
ket, främja social dialog och involvera 
det civila samhället.

Livsmedelstrygghet är otvivel-
aktigt en av de livligast diskuterade 
frågorna i dag och det behövs åtgär-
der på alla nivåer, framför allt för 
att främja jordbrukets utveckling 
i  utvecklingsländer. Det är där-
för mycket viktigt för småbrukare, 
kvinnor och yngre jordbrukare med 
lagstift ning och institutionella meka-
nismer som utformas för att reglera 
rätten att använda marken och få lån 
till rimliga kostnader.

Deltagarna uttryckte sitt stöd för 
fortsatta förhandlingar om ekono-
miska partnerskapsavtal i ett tempo 
som svarar mot AVS-ländernas 
kapacitet. Målet ska vara kontinuer-
liga framsteg på vägen mot regional 
integration. Slutligen enades alla del-
tagare om att det civila samhället bör 
få större utrymme i utformningen 
och genomförandet av Cotonouav-
talet och att det civila samhället bör 
gå i bräschen för att förbättra det 
demokratiska styret i AVS-länderna.

Brenda King, ordförande i upp-
följningskommittén AVS–EU, för-
klarade avslutningsvis att ”vi måste 
anstränga oss ytterligare för att ge 
kvinnor och unga i  Afrika större 
handlingskraft , för att främja ledar-
skap bland dessa oft a förbisedda indi-
vider och för att skapa förutsättningar 
för att ge dem ekonomisk autonomi 
och en stabil arbetsmiljö”. (lk) ●

Bättre förbindelser mellan öst och väst 
EU-medlen för transeuropeiska trans-
portnätverk (TEN-T) är inte tillräckliga 
för att fi nansiera utbyggnaden av trans-
portinfrastrukturen i de ”nya” EU-län-
derna, sa EESK:s vice ordförande Jacek 
Krawczyk på en konferens om EU:s 
framtida transportpolitik i Warszawa 
i juli. 

Konferensen inföll lägligt alldeles 
innan kommissionen off entliggjorde 
sitt förslag om de europeiska trans-
portnätverkens framtida utveckling. 
I  sitt uttalande sa Maciej Jankow-
ski, Polens vice infrastrukturminis-
ter, att förslaget ”lämpligen borde 
beakta de ekonomiska skillnaderna 
mellan EU-länderna”. Han fort-
satte med att understryka att ”de 
polska erfarenheterna av att bygga ut 
transportinfrastruktur visar att sam-
manhållningspolitiken är det bästa 
verktyget för att minska olikheterna 
mellan länder och regioner”.

Vice ordförande Jacek Krawczyk 
tillade å sin sida att större delen av de 
medel som EU anslår för utveckling av 
transeuropeiska transportnät används 
i de ”gamla” EU-länderna, och upp-
manade kommissionen att lägga fram 
förslag på hur denna obalans kan rättas 
till i kommande lagstift ningsförslag. 
Med hänvisning till ett EESK-yttrande 
om framtiden för de transeuropeiska 
transportnäten som nyligen antagits sa 
Jacek Krawczyk att man måste väga in 
grannskapspolitiken när man bygger 
ut transportinfrastrukturen. ”Intero-
perabilitet med EU:s grannländer är 
en nyckelfråga”, sa han.

Jean-Eric Paquet, direktör för den 
enhet vid kommissionen som ansvarar 
för de transeuropeiska transportnäten, 
redogjorde för kommissionens priori-
teringar på området. I prioriteringarna 
ingår system för intermodala transpor-
ter och trafi kstyrning. Jean-Eric Paquet 
sa att den gränsöverskridande trans-
portinfrastrukturen borde utvecklas 
vidare och att kommissionen kommer 
att sköta den nödvändiga synkronise-
ringen av de nationella investeringarna 
i  infrastruktur. Han tillade att kom-
mande förslag inom transportpoliti-
ken kommer att syft a till att förbättra 
integrationen mellan EU:s östliga och 
västliga regioner.

På frågan om hur de transeurope-
iska transportnäten ska fi nansieras lyft e 

Jacek Krawczyk fram huvudargumen-
ten i EESK:s yttrande, nämligen delta-
gande av aktörer i den privata sektorn, 
noggrann och selektiv användning av 
offentlig-privata partnerskap samt 
EU-fi nansiering, inte bara från struk-
turfonderna och Sammanhållnings-
fonden utan även aktiv fi nansiering från 
Europeiska investeringsbanken. Jacek 
Krawczyk tillade att ”i nuläget kan vi 
egentligen inte förvänta oss några större 
ökningar i de nationella budgetarna eller 
i EU:s budget. Därför måste vi leta eft er 
nya finansieringskällor och använda 
befi ntliga medel bättre och eff ektivare.”

Konferensen ägde rum i Warszawas 
kultur- och vetenskapspalats och anord-
nades av EESK i samarbete med Polens 
ministerium för infrastruktur. (mb) ●

Kroatien slutför sina anslutningsförhandlingar ... men arbetet i den 
gemensamma rådgivande kommittén EU–Kroatien fortsätter

Vid det nionde sammanträdet i den gemensamma rådgivande kommittén EU–Kroa-
tien i EESK:s lokaler den 21 juni fanns det anledning att fi ra. Kroatien föreföll redo att 
slutföra sina förhandlingar med Europeiska kommissionen och landet fi rade dessutom 
20 års självständighet. Men som alla som känner till anslutningsförhandlingarna vet 
är det oft a här som det verkliga arbetet börjar för en blivande medlemsstat. Med 
detta i minnet studerade den gemensamma kommittén två frågor som är viktiga för 
Kroatien: den sociala dialogen, där landet fortfarande har vissa svårigheter, och pen-
sionsreformerna, även om denna fråga också vållar huvudbry för de fl esta av EU:s 
medlemsstater. Syft et med diskussionerna och även med kommande sammanträden 
i den gemensamma rådgivande kommittén är att stödja Kroatien på vägen till medlem-
skap. Detta innebär att man studerar frågor som inte ens tuff a förhandlingar kan täcka 
in helt och hållet, men där det organiserade civilsamhället kan spela en roll. (gh) ●

CESlink uppmuntrar spridning av goda metoder

Nätverket CESlink skapades 2000 under pågående arbete med ett nytt fördrag 
som avsågs förbättra den strukturerade dialogen med hela det civila samhället och 
användningen av demokratiska förfaranden i syft e att trygga demokratin i EU.

Elva år senare diskuterade medarbetarna i CESlink under sitt årliga möte 
den 21 juni i EESK:s lokaler hur nätverket kunde utvecklas i framtiden och hur 
kommande utmaningar ska bemötas. Mötet tog sikte på en realistisk strategi, att 
använda de begränsade resurserna på bästa sätt och att använda ny teknik för 
att främja samarbete. Detta diskuterades under förmiddagen, då även EESK:s 
vice ordförande Anna Maria Darmanin delade med sig av sina egna och av EESK:s 
erfarenheter av sociala medier, vilket deltagarna i CESlink skulle kunna använda 
till förmån för nätverket och de nationella råden. Hon diskuterade olika sätt att 
genomföra ”Say It, Do It, Tweet It!” (”Säg det, gör det, twittra!”) för att aktivera 
dialogen med det civila samhället och påverka EU-institutionerna. Hon talade 
även om sina erfarenheter som bloggare, twittrare och användare av Facebook 
och LinkedIn som stöd i hennes och kommitténs arbete. 

Anna Maria Darmanin avslutade sin presentation med att nämna EESK:s 
senaste online-verktyg såsom videobloggande och avslutade med några rekom-
mendationer om användningen av sociala medier, bl.a. ämnen och bilder som 
väcker stort intresse, utarbetande av kampanjer i sociala medier och uppföljning 
av dessa, samt olika möjligheter att uttrycka personliga åsikter samtidigt som man 
företräder en institution. (jddl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink ●

Kontaktgruppen EESK–, ett fruktbart forum 
för det civila samhället

EESK har ägnat stor uppmärksamhet åt de sociala och politiska förändringar 
som nyligen skett i de angränsande Medelhavsländerna. Det civila samhället 
i Maghrebländerna har tagit ledningen och kommer därför att spela en avgö-
rande roll under de närmaste månaderna. 

Vid kontaktgruppens möte den 27 juni 2011, förde EESK samtal med 
Ahmed Galai, vice ordförande för det tunisiska förbundet för försvar av 
de mänskliga rättigheterna, och Abdelaziz Idamine, medlem i den unga 20 
februari-rörelsen från Marocko, som delade med sig av sina upplevelser som 
vittnen till händelserna under ”den arabiska våren”. (ail) ●

EESK:s vice ordförande Jacek Krawczyk talar i Warszawa.
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Debatt inom EESK om 
socialt entreprenörskap

I november 2011 ska Europeiska 
kommissionen anta ett medde-
lande om ”initiativet för socialt 
entreprenörskap”. Socialt företa-
gande är viktigt, men än så länge 
underutvecklat. För att stimulera 
utvecklingen av sådan verksamhet bör 
därför en omfattande och integrerad 
politisk ram utvecklas.

Med anledning av detta bjöds EESK 
nyligen in för att ge råd och förslag 
på åtgärder för att stimulera utveck-
lingen av socialt entreprenörskap 
och socialt företagande. Den 28 juli 
2011 hölls en off entlig utfrågning med 
fokus på sådana frågor som behovet 
av en bättre defi nition av begreppet 
socialt entreprenörskap, bättre tillgång 
till fi nansiering och större synlighet åt 
sektorn. Bidragen från utfrågningen 
har sedan legat till grund för studie-
gruppens diskussion och kommer att 
beaktas i EESK:s förberedande ytt-
rande som ska antas i oktober.

Europa står inför en mängd utma-
ningar som kräver lösningar som för-

enar ekonomiskt och socialt välstånd 
för enskilda individer och samhället 
i stort. Dessa utmaningar förutsätter 
att det fi nns en mängd olika aff ärsmo-
deller. Genom att främja det sociala 
företagandet tas både dess tillväxtpo-
tential och sociala mervärde tillvara.

Sociala företag bidrar till att uppnå 
viktiga EU-mål om exempelvis sys-
selsättning, social sammanhållning, 
regional utveckling och landsbygdsut-
veckling, miljöskydd eller konsument-
skydd. Detta sker genom de specifi ka 
metoder som dessa företag använder 
för att kombinera en inriktning på 
ekonomiska resultat med demokratisk 
ledning och solidaritet bland medlem-
marna.

Europeiska kommissionen upp-
skattar att socialt företagande bedrivs 
av 2 miljoner företag (dvs. 10 % av 
Europas företag) som har över 11 
miljoner anställda (detta motsvarar 
6 % av den totala förvärvsarbetande 
befolkningen inom EU). (pk) ●

EESK besöker innovations- och 
forskningsanläggningar i München

Den 9 och 10 juni besökte en delega-
tion från EESK med medlemmar av 
facksektionen för inre marknaden, 
produktion och konsumtion (INT) 
och det rådgivande utskottet för indu-
striell omvandling (CCMI) München 
för en rad möten med Europeiska 
patentbyrån.

INT-sektionen delgav sina syn-
punkter på Innovationsunionen 
(INT/545) och på de kommande för-
ändringarna inom Europeiska patent-
byråns verksamhet eft er det beslut som 
nyligen fattades av 25 medlemsländer 
om att arbeta för ett EU-patent.

Europeiska patentbyrån tror att 
det nya EU-patentet kommer att bli 
känt som ”unionspatentet”, medan 
det nuvarande europeiska patentet 
fortfarande kommer att utfärdas av 
Europeiska patentbyrån.

En av höjdpunkterna under besöket 
var rundturen på Deutsches Museum 
(ett vetenskaps- och teknikmuseum), 
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där medlemmarna fi ck inblick i Tysk-
lands industriella och tekniska innova-
tioner genom historien.

Detta följdes av den verkliga höjd-
punkten på programmet: ett besök på 
Max Planck-institutet för kvantop-
tik. Institutet har ett nära samarbete 
med Münchens tekniska universitet 
och goda kontakter med tyska upp-
finnare såsom Rudolf Diesel, Heinz 
Maier Leibnitz, Claude Dornier och 
Willy Messerschmitt. Dessutom kan 
institutet ståta med sex nobelprista-
gare. Slutligen fi ck institutet ta del av 
sektionens yttrande om Finansiering av 
forskning och innovation, som utarbe-
tats av Gerd Wolf och Erik Svensson.

De här besöken är oerhört värdefulla 
för kommittén, i synnerhet för INT-
sektionen. Det enda som överskuggade 
mötena var delegationsmedlemmen 
och kollegan Zenonas Rokus Rudzikas 
plötsliga bortgång, och en tyst minut 
hölls tills hans minne. (bc) ●

Nya EESK-
publikationer

Aicesis sammanträder 
i Rom för att diskutera de 
ekonomiska och sociala 
rådens roll i den globala 
styrningen 

Det tolfte internationella samman-
trädet i Internationella sammanslut-
ningen för ekonomiska och sociala 
råd och liknande institutioner (Aicesis) 
gick av stapeln den 21–23 juli 2011 vid 

1.  The European Economic and 
Social Committee during the 
Polish presidency

2.  Renewable energy for Europé

3.  Your guide to the European 
citizens’ initiative

4.  Food for everyone –  EESC 
president’s conclusions from the 
conference ●

Mer information fi nns på följande 
adress: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications

I KORTHET
det italienska rådet för ekonomi och 
arbetsmarknad (CNEL) i Rom. EESK 
representerades vid sammanträdet av 
sin ordförande Staffan Nilsson och 
REX-sektionens ordförande Sandy 
Boyle.

I sammanträdet deltog Italiens pre-
sident Giorgio Napolitano, liksom ett 
stort antal andra högt uppsatta perso-
ner från Italien (Gianni Letta, stats-
sekreterare vid ministerpresidentens 
kansli, och Enzo Scotti, statssekreterare 

för utrikesfrågor) och övriga världen 
(företrädare för FN:s och Afrikanska 
unionens ekonomiska och sociala råd). 
Sammanträdet öppnades av Antonio 
Marzano, CNEL:s ordförande och 
avgående ordförande för Aicesis. De 
tre sammanträdesdagarna föregicks 
av en ceremoni för att fi ra 150-årsju-
bileet av Italiens enande. I samband 
med ceremonin delades Aicesis mil-
lenniepris för 2010 ut till företrädare 
för icke-statliga organisationer i Benin, 
Gabon, Brasilien och Indien.

Med anledning av att CNEL:s ord-
förandeskap för Aicesis löpt ut valdes 
Algeriets ekonomiska och sociala råd 
till ny ordförande för sammanslut-
ningen för perioden 2011–2013. Denna 
organisation kommer att organisera 
Aicesis fortsatta arbete och inom kort 
tillkännage vilka frågor arbetet huvud-
sakligen kommer att inriktas på under 
de kommande två åren. (vo) ●

EESK:s pris till det civila 
samhället 2011 – Kommittén 
uppmärksammar goda 
initiativ i det civila samhället

Temat för årets upplaga av priset till 
det civila samhället kommer att vara 
”Dialog och deltagande för att främja 
EU:s värderingar: integration, mång-
fald, solidaritet och tolerans”. Priset 
kommer att gå till projekt och initiativ 
inom det civila samhället som stöder 
den europeiska integrationsprocessen 
och som på ett nyskapande och vär-

defullt sätt bidrar till välbefi nnandet 
i samhället. Dialog och deltagande 
ska ha utgjort de viktigaste verktygen 
för att uppnå initiativens och projek-
tens mål.

Prissumman på 30  000 euro 
kommer att delas ut den 7 december 
2011. Priset kan tilldelas europeiska, 
nationella och lokala organisationer 
inom det civila samhället som är eta-
blerade i EU. Sista anmälningsdag är 
den 7 oktober 2011. Mer information 
fi nns på http://www.eesc.europa.eu/
civilsocietyprize. ●
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