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LEDARE

Principen om partnerskap bör vara 
i centrum för sammanhållningspolitiken

Kära läsare! 

I januari bad Janusz Lewandowski, kommis-
sionsledamot med ansvar för Europas budget, 
EU-institutionerna att visa återhållsamhet när 
de utarbetade sina budgetar för 2013. Europa-
parlamentet förslog en frysning av budgeten 
medan man uppmanade institutionerna att ta 
hänsyn till ”de rättsliga förpliktelserna och de 

nya fi nansiella utmaningarna såsom Kroatiens anslutning”. I budgetutkas-
tet för 2013, som nyligen antogs av EESK:s presidium, antar kommittén 
denna utmaning.

Den nuvarande budgeten för 2012, som vi började förbereda i oktober 
2010 när jag valdes till vice ordförande, ökade med blott 0,19 % för 2011, 
som när man beaktar infl ationen i verkligheten motsvarar en sänkning med 
3,5 % av anslagen. Budgetutkastet för 2013 är fryst på nuvarande nivå. Med 
andra ord, om man tar bort extra kostnader för att ta emot de kroatiska 
ledamöterna som kommer att ingå i kommittén eft er det att landet gått 
med i EU den 1 juli 2013, kommer EESK:s budget i realiteten att återspegla 
en nolltillväxt. I tider när svångremmen dras åt inom EU:s medlemsstater, 
agerar kommittén, organet som företräder det civila samhället, i linje med 
den politik som genomförs på nationell nivå.

Vårt ansvarsfulla och solida budgetutkast är resultatet av en förbere-
dande handläggning i vilken alla stora utgift sområden – inom en välpla-
nerad och realistisk tidtabell – är noggrant undersökta av föredraganden 
som fått uppgift en att höja eff ektiviteten genom att granska nuvarande 
resurser och föreslå samverkanseff ekter, omplaceringar och bättre bud-
getprioriteringar. Det slutgiltiga budgetutkastet utarbetas med hänsyn till 
olika rapporter och politiska yttranden av kommitténs olika interna organ 
samt kommitténs allmänna politiska prioriteringar. Hela processen görs 
med fullständig insyn och i samarbete med kommitténs administration.

Ett exempel på innovativa lösningar för besparingar är sammanslag-
ningen av översättning och andra stödtjänster, så som IT och logistik, med 
Regionkommittén. Ingen annan europeisk institution gör detta.

Med färre resurser än år 2010 har EESK visat sig vara kapabelt att 
göra mer. Kommittén fortsätter sin normala verksamhet och lägger fram 
150–200 yttranden varje år om ämnen från sysselsättning och energi till 
skattepolitik och transport. Kommittén gör detta på begäran av andra 
EU-institutioner eller på eget initiativ. Men EESK antar också utmaningen 
med de nya uppgift er som anförtrotts enligt Lissabonfördraget, särskilt 
vad gäller deltagardemokrati.

EESK kommer att fortsätta på samma väg. Kommittén kommer att 
leverera högkvalitativa politiska resultat genom rationellt förfarande och 
noga prövade resurser. Europeiska skattebetalare har rätt att erhålla detta 
från alla EU-institutioner.

Jacek Krawczyk
Vice ordförande
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KOMMANDE 

Sedan 1986 har sammanhållnings-
politiken varit ett av de viktigaste 
områdena för investeringar i EU och 
utgör ett utmärkt exempel på fi nan-
siell solidaritet och en stark motor för 
integration. Under de 26 år som sam-
manhållningspolitiken har funnits har 
den ständigt varit omdebatterad och 

den har genomgått ett fl ertal reformer 
i försök att förbättra dess funktiona-
litet och effektivitet. Sammanhåll-
ningspolitiken har stor inverkan på de 
europeiska medborgarnas liv genom 
att minska skillnaderna mellan min-
dre gynnade och välbärgade regioner. 
Detta kan belysas genom de fyra sam-
manhållningsfonderna, som har ska-
pat uppskattningsvis 1,4 miljoner nya 
jobb, fi nansierat 47 000 km motorväg 
och tillhandahållit avloppsvattenre-
ning för 23 miljoner människor.

Europeiska ekonomiska och soci-
ala kommittén har från första början 
otvivelaktigt stått i  förgrunden för 
diskussionerna om sammanhållning 
och förespråkat en avgörande roll för 
det civila samhället i  utarbetandet 
och införandet av sammanhållnings-
politiken. I oktober förra året antog 
Europeiska kommissionen ett lagstift -
ningsförslag om sammanhållningspo-
litiken för perioden 2014–2020, i linje 
med Europa 2020-strategin, för att öka 

investeringarna i tillväxt, sysselsätt-
ning och konkurrenskraft .

Staffan Nilsson, ordförande för 
EESK, öppnade debatten om sam-
manhållningspolitiken, i  närvaro 
av Johannes Hahn, kommissionsle-
damot med ansvar för regionalpo-

litik. Ordföranden påminde om att 
medborgarna måste vara i centrum 
för all politik inom unionen och att 
principen om partnerskap inom EU:s 
sammanhållningspolitik är nödvändig 
för att uppnå detta som en del av dess 
långsiktiga perspektiv. Michael Smyth, 
ordförande för facksektionen för Eko-
nomiska och monetära unionen, eko-
nomisk och social sammanhållning, 
upprepade denna tanke genom att 
säga att ”EESK tror att särskild upp-
märksamhet bör ges för att verkligen 
involvera alla partner och intressen-
ter i förberedelse, genomförande och 
utvärdering av projekt som genomförs 
inom ramen för denna politik”.

Fem yttranden om sammanhåll-
ningspolitiken antogs vid samma 
plenarsession, vilka återspeglar det 
utbredda stödet för kommissionens 
initiativ av oktober. Ett antal förslag 
lades fram för kommissionen. Dessa 
omfattade nödvändiga förenklingar av 
administrativa förfaranden och bättre 

genomförande av gemensamma indi-
katorer. Angående den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden rekom-
menderar EESK större flexibilitet 
för att förenkla tillämpningen av det 
territoriella tillvägagångssättet. För 
sammanhållningsfonden godkänner 
kommittén fortsatt beslutet att foku-

sera på tematiska huvudområden för 
att minska avfall och höja multipli-
katoreff ekten som kan åstadkomma 
tillväxt och sysselsättning.

Ioannis Vardakastanis, föredragan-
den för paketet om sammanhållnings-
politiken, påpekade att debatten ägde 
rum vid en passande tidpunkt. Han 
noterade att ”en väsentlig attack på de 
sociala principerna är på gång i Euro-
peiska unionens råd. Rådet (allmänna 
frågor) beslutade igår att ta bort alla 
klausuler om jämställdhet, icke-dis-
kriminering och handikapp från de 
på förhand fastställda villkoren för 
de gemensamma bestämmelserna. 
Detta visar att dessa frågor behöver 
fastställas mer eff ektivt i de övriga för-
ordningarna, till exempel genom att 
lägga till tillgänglighet för människor 
med funktionshinder till de allmänna 
bestämmelserna”. (asp) ●

Maj 2012/5 SV

ISSN 1830-6373

EESK info
Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén
en bro mellan EU och det organiserade civila samhället

http://www.eesc.europa.eu


2

År 2050  kommer det att finnas 
9  miljarder människor i  världen 
som kommer att producera 9 mil-
jarder ton CO

2
. Redan idag använder 

vi 1,3 till 1,4 gånger jordens resur-
ser. Om några veckor kommer allas 
uppmärksamhet att riktas mot FN:s 
Rio+20-konferens för lösningar, 
men vad kan våra medborgare och 
vårt civila samhälle göra för att 
främja resurseff ektivitet och lång-
siktig hållbar utveckling? Detta och 
andra frågor togs upp på konferen-
sen ”Tänk grönt! Möjligheterna för 
hållbar utveckling och en miljövän-
lig ekonomi” som arrangerades den 
2 maj i Bryssel av Övriga intresse-
grupper i Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén.

I konferensen deltog cirka 
140  personer, inberäknat Staffan 
Nilsson, ordförande för EESK, Luca 
Jahier, ordförande för Övriga intres-
segrupper i EESK, Alan Seatter, vice 
generaldirektör för GD Miljö, Euro-
peiska kommissionen och Chris van 
den Bilcke, UNEP:s kontor för EU-
kontakter.

Uppfattningen att vår konsum-
tionsnivå och våra tillgängliga 
resurser kommer att fortsätta i all 
oändlighet finns fortfarande kvar 
år 2012, även om miljöhänsyn och 
konsumenternas oro blir allt vanli-
gare. ”Det är ett faktum att vi inte 
kan fortsätta med vår livsstil och 
vårt produktionsmönster. Tyvärr 
har Europa exporterat sin indu-
strialiserade, ekonomiska modell 
till övriga världen. Nu är det bara 
genom samordnade åtgärder och 
politiska åtaganden på alla nivåer 
som vi kommer att kunna sträva 
mot hållbar tillväxt och vända på 
miljöförstörelsen” sade Luca Jahier, 
ordförande för Övriga intressegrup-
per i EESK.

Enligt konferensens slutsatser 
krävs förnyad insikt om allvaret, 
ambition, politisk samordning och 
ansvarstagande för att genomföra en 
ny hållbar utvecklingsstrategi med 
klara sammanlänkningar mellan de 

sociala, miljömässiga och ekono-
miska pelarna. Övergången till en 
miljövänlig ekonomi är en nödvän-
dig del av denna process, men det är 
också bara ett första steg. Hållbar-
hets- och miljömärkning, utbytet av 
information om bästa praxis, mera 
hållbara konsumtionsmönster och 
utbildningsprogram är bara några 
få huvudpunkter i  en välbehöv-
lig ”färdplan för grön ekonomi.” 
Rio+20  målen kan bara uppnås 
genom en övergripande politisk 
ram.

Vidare enades också de fl esta av 
deltagarna om behovet av att bryta 
sambandet mellan ekonomisk till-
växt och användning av resurser, 
att modernisera energisektorn och 
att införa en hållbar transportpolitik 
för människor och varor. Den lokala 
stadstrafi ken i Bielefeld (Tyskland), 
avfallsvatten i landsbygdsområden 
(Sokoly, Polen) eller miljövänliga 
europeiska sociala bostäder är några 
av de goda exempel som togs upp på 
konferensen. (ail) ●

EESK granskar alla dimensioner av 
aktivt åldrande

Tänk grönt! Möjligheterna för hållbar 
utveckling och en miljövänlig ekonomi

I inledningen av 2012, det euro-
peiska året för aktivt åldrande och 
solidaritet mellan generationerna, 
inrättade EESK en särskild samord-
ningsgrupp med uppgift  att ta reda 
på åsikter om värdet av och rollen 
för äldre medborgare i samhället och 
att förbereda ett yttrande i frågan. 
Kommittén gav uppgift en att leda 
gruppen till två välbekanta, aktiva 
äldre personer: Renate Heinisch, 
en tysk ledamot som företräder den 
federala sammanslutningen för äldre 
tyska medborgare (Övriga intresse-
grupper) och Xavier Verboven, en 
belgisk ledamot som företräder all-
männa belgiska arbetsfederationen 
(Arbetstagargruppen).

I den utvecklade världen ses åld-
rande oft a som en börda för ekono-
min och som ett problem som ska 
lösas, en åsikt som Renate Heinisch 
är snabb att avvisa som ensidig. Hon 
argumenterar för att innebörden 
och motsvarande bild av att ”vara 
gammal” behöver förändras. Det 
finns ingen brist på äldre männis-
kor som bidrar till samhället eller 
är engagerade i frivilligarbete. Om 
deras verksamhet och roll får större 
uppmärksamhet kommer det att leda 
till en mer sann, rättvis och positiv 
uppfattning, säger hon.

Enligt Eurostat är sysselsättnings-
graden för äldre arbetstagare (55–
64 år) i de fl esta länder lägre än för 
andra åldergrupper. ”Äldre arbets-
tagare är till största delen de första 
att ta emot stöten vid omstrukture-
ringar i företag” säger Xavier Verbo-
ven som oroar sig för hur samhället 
misslyckas med att dra fördel av 

äldre arbetstagares potential. Det är 
nödvändigt att hålla äldre männis-
kor i arbete och för dem som förlo-
rar det bör särskilda insatser göras 
för att få in dem på arbetsmark-
naden igen, huvudsakligen genom 
utbildning och genom att förbättra 
deras arbetsvillkor.

”En aktiv sysselsättningspolitik ser 
ut att vara den enda lösningen som 
kan garantera stabiliteten för och 
finansiering av pensionssystemen 
i tider när medellivslängden ökar” 
säger Xavier Verboven. ”En höjning 
av pensionsåldern skulle inte ensamt 
lösa underskottsproblemet”.

Dock är aktivt åldrande inte bara 
en fråga om sysselsättning. ”Det 
handlar om att leva ett produktivt, 
meningsfullt och värdigt liv så länge 
man kan” säger Renate Heinisch. 
Det är därför som olika konferenser 
som samordningsgruppen planerar 
att hålla under det andra halvåret 
kommer att titta närmare på olika 
aspekter av åldrandet. Gruppens 
verksamhet kommer att rundas av 
i  slutet av året med en konferens 
som syft ar till att formulera politiska 
rekommendationer.

Denna debatt är viktig för oss 
alla. För som Renate Heinisch säger 
”vi kommer alla en dag att vara äldre 
medborgare”. (asp/mb) ●

Länk till gruppens hemsida: www.
eesc.europa.eu/ey2012

Kooperativ som arbetar 
mot en rättvis och 
konkurrenskraftig 
livsmedelskedja

Kooperativa företag har en viktig 
roll i Europa 2020-strategin för till-
växt och sysselsättning. EESK, som 
bland sina medlemmar har företrä-
dare för den kooperativa sektorn, 
anser att kooperativ ska vara till-
räckligt skyddade och konkurrens-
kraft iga i livsmedelskedjan. Därför 
arrangerade EESK, tillsammans med 
Copa-Cogeca (europeiska jordbru-
kares organisation) och Euro Coop 
(Europeiska gemenskapernas kon-
sumentkooperativa organisationer), 
en konferens den 24 april om ”Koo-
perativ som arbetar mot en rättvis 
och konkurrenskraft ig livsmedels-
kedja”. Konferensens huvudfokus 
var hur jordbruks- och konsument-
kooperativ kan arbeta tillsammans 
på ett balanserat sätt, inte bara till 
förmån för sina medlemmar, utan 
också för att bekämpa orättvisa 
och otillåtna metoder inom livs-
medelskedjan. Bland talarna fanns 
företrädare på hög nivå från Euro-
peiska kommissionen (GD Inre 
marknaden), Europaparlamentet, 
det danska ordförandeskapet, EESK 
och jordbruks- och konsumentko-
operativ. Carlos Trías, EESK-leda-
mot och direktör för Kooperativa 
unionen för spanska konsumenter 
(UNCCUE), deltog i konferensen 
och svarade på några frågor för 
EESK info:

- Kan du förklara får 
våra läsare vad ett 
konsumentkooperativ är och 
dess roll i livsmedelskedjan?

Ett konsumentkooperativ är 
ett företag i vilket konsumenterna 
är ägarna och därför kan påverka 
utbudet utifrån efterfrågan och 
vidta åtgärder som stämmer över-
ens med deras önskemål. Genom 
ett kooperativ kan en grupp kon-
sumenter därför spela en viktig roll 
i  jordbruks- och livsmedelskedjan 
genom att skapa en direkt förbin-
delse till framställningsprocessen 
och förhandla inom ramen för dessa 
parametrar.

- Varför är det så viktigt 
att införa nya modeller för 
livsmedelsförsörjning på 
den europeiska marknaden? 
Hur ser den aktuella 
situationen ut och hur kan 
den förbättras?

Den aktuella situationen i jord-
bruks- och livsmedelskedjan är inte 
tillfredsställande för många av aktö-
rerna, och detta utgör både ett hot 
mot jordbrukets överlevnad och ett 
hinder för ansvarstagande konsum-
tion. För att råda bot på denna situa-
tion är det nödvändigt att skapa ett 
direkt och öppet förhållande mellan 
olika inblandade aktörer, avskaff a 
mellanhänder som inte bidrar 
med mervärde och rätta till en del 
aktörers dåliga praxis. Vårt förslag 
består i att främja en marknad som 
omfattar kooperativens principer 
och värderingar samt uppmuntra 
fullständig samverkan mellan kon-
sumenter och hållbar produktion.

Även om vi ännu pratar om en 
marknad under utveckling har ett 
antal initiativ redan inletts, bland 
andra följande:

 ■ ”Praxis som tillämpas av koope-
rativ för att skapa balans i livs-
medelskedjan”, Sodiaal Union, 
Frankrike

 ■ ”Lokala och ekologiska livsmedel 
som en del av specerivärdeked-
jans optimering inom S-grup-
pen”, SOK-koncernen, Finland.

 ■ ”Hur nederländska kooperativ 
för frukt och grönt samarbetar 
med återförsäljare: exemplet 
”Th e greenery”, DPA, Nederlän-
derna.

 ■ ”Territoriella kooperativ: en etisk 
länk till lokala samhällen”, Coop, 
Italien.

 ■ ”Kooperativ smak”, UNCCUE, 
Spanien. (ail) ●u

Vi behöver politiska åtaganden på alla 
nivåer för att uppnå en hållbar ekonomi.

Vi kommer alla att vara äldre medborgare 
en dag.

Carlos Trias, EESK ledamot och direktör för Kooperativa unionen för spanska konsumenter 
(UNCCUE).

Samhället misslyckas med att dra fördel av 
äldre människors potential.
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Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013

Vid plenarsessionen 
i  april antog EESK ett 
yttrande om reformen av 
den gemensamma jord-
brukspolitiken eft er 2013 
(föredragande: Dilyana 
Slavova, Övriga intres-
segrupper, Bulgarien, 
medföredragande: Franco 

Chiriaco, Arbetstagargruppen, Italien). I yttrandet stöder EESK 
strävan att överbrygga nivåskillnaderna i det stöd som jordbru-
kare i de olika medlemsstaterna mottar. Kommittén anser emel-
lertid att omfördelningen av de fi nansiella resurserna mellan 
medlemsstaterna bör vara mer balanserad och rättvis.

I yttrandet menar EESK att den europeiska jordbruksmodel-
len inte kan fungera med priser och villkor som gäller på världs-
marknaden utan tillräckliga fi nansiella resurser. Den extrema 
prisvolatiliteten under senare år är ett tecken på att det krävs 
bättre marknadsstyrningsinstrument. Kommittén eft erlyser 
bättre samordning av utbud och eft erfrågan och återskapande 
av balansen i marknadsinfl ytandet i livsmedelskedjan.

Till sist vill EESK öka fl exibiliteten mellan direkta utbetal-
ningar (första pelaren) och landsbygdsutveckling (andra pela-
ren) (ail) ●

Off entlig upphandling i kristider: en utmärkt 
möjlighet till att stärka den inre marknaden

Off entliga myndigheter i EU använder varje år cirka 18 % av 
BNP för upphandling av varor, arbeten och tjänster. Med tanke 

på denna inköpsvolym kan off ent-
lig upphandling användas som ett 
effektivt redskap för att skapa en 
inre marknad. Mot bakgrund av 
de aktuella budgetbegränsning-
arna och den ekonomiska krisen 
bör offentliga myndigheter se till 
att sådana medel används på ett 
optimalt sätt för att främja tillväxt 
och skapa sysselsättning. Därför 
har EESK beslutat att stödja refor-
men av lagstift ningen om off entlig 
upphandling och modernisera upp-

handlingssystemet. I yttrandet om off entlig upphandling och 
koncessioner (föredragande: Miguel Ángel Cabra de Luna, 
Övriga intressegruppen), som lades fram vid plenarsessionen 
i april, anser EESK att sociala och miljömässiga kriterier ska 
ingå när man genomför off entliga upphandlingar, att särskild 
hänsyn ska tas till sociala företag och att små och medelstora 
företags deltagande bör främjas. (ail) ●

Kooperativa företag: främjar gemensamma 
ekonomiska och sociala målsättningar

Med anledning av FN:s internationella år för kooperativ 2012, vill 
EESK främja och skydda kooperativa företag som en nödvändig 
del av den europeiska industrin. I dessa kristider är kooperativ 
stabilare och återhämtar sig lättare än andra företagsformer. De 
har också utvecklat nya entreprenörsinitiativ. Enligt EESK:s ytt-
rande om kooperativ och omstrukturering (föredragande: Marie 
Zvolská, Arbetsgivargruppen, Tjeckien) som antogs den 25 april, 
bör kooperativa företag tas i beaktande inom all EU-politik som 
bidrar till smart och hållbar tillväxt för alla och de bör lättare få 
tillgång till EIB:s/EIF:s fi nansiella mekanismer. (ail) ●

Efterlyses: en ny ekonomisk modell

Frivilliga åtgärder bör kompletteras med mera bindande lag-
stift ningsåtgärder om Europa ska gå över till en grön ekonomi 
som grundar sig på hållbar produktion och konsumtion skriver 
EESK i ett nyligen avgivet yttrande på begäran av det danska 
ordförandeskapet. Kommittén lägger till att en grönare fi nans-
politik och marknadsbaserade incitament är nödvändiga för att 
stödja denna övergång.

”Frivilliga instrument som hittills har fört produktion och 
konsumtion mot ökad hållbarhet har visat sina begränsningar. 
Utnyttjande av dessa instrument bland företag och konsu-
menter är begränsat och ojämnt fördelat” säger An Le Nouail 
Marlière (Frankrike, Arbetstagargruppen), föredragande för 
yttrandet. Hon anser att EU behöver öka sina rättsliga insatser 
för att avveckla ohållbara produkter, slopa subventioner som 
inte till fullo beaktar de negativa eff ekterna på miljön och införa 
en grön off entlig upphandlingspolitik.

Kommittén uppmanar i sitt yttrande till en översyn av den 
ekonomiska modellen. Den nuvarande modellen, som grun-

dar sig på en fi xering på BNP-
indikatorer och är inriktad på att 
generera ännu mer tillväxt och 
efterfrågan, kommer inte att 
bidra till att införa en verkligt 
hållbar ekonomi. Övergången 
kommer att kräva fler indi-
katorer som inte bara mäter 
avkastningen men också det 
ekologiska fotavtrycket, män-
niskors välbefinnande, social 
rättvisa och välstånd. (mb) ●

PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL

En ostadig ekonomi testar Europas 
modeindustri

Av de 25  största modeföretagen 
i världen är 17 stycken europeiska. 
Omkring 70 % av tillverkningen görs 
i  Europa och trots krisen fortsät-
ter industrin att växa, dock med en 
allt lägre hastighet än tidigare. Kan 
Europa behålla sitt övertag vid en 
tidpunkt när den globala konkurren-
sen blir alltmer obarmhärtig? ”Denna 
centrala sektor har inte fått tillräckligt 
med uppmärksamhet de senaste åren” 
säger Henri Malosse, ordförande för 
EESK:s Arbetsgivargrupp på en work-
shop med företrädare för branschen 
som hans grupp och Europeiska 
kommissionen arrangerade tillsam-
mans för att fundera över hur man 
kan stötta branschen.

Broar behöver byggas mellan den 
digitala sektorn och modesektorn 
och kommunikationen behöver stär-
kas mellan olika aktörer inom mode-
industrin. Tillgången till fi nansiella 
resurser och internationalisering bör 
också förbättras. När man granskar 
modeindustrins framtid är det viktigt 

att inkludera ungdomsfrågan, särskilt 
de arbetslösa. Unga människor är 
viktiga för modeindustrins framtida 
framgång och följaktligen bör större 
bidrag ges till utbildningsinstitut och 
till kompetens- och kapacitetsutveck-
ling.

Innovation och kreativitet är 
drivkrafter bakom industrin och 
sådana bör utvecklas och skyddas 
väl. För att skydda intellektuella 
och specialiserade kunskaper måste 
Europa fokusera på sina unga för 
att undvika kompetensfl ykt. Men få 
kreativa industrier hjälper nybörjare 
inom mode. Wendy Malem, direk-
tör för ”Centre for Fashion” erbjöd 
en inblick i hur hennes organisation 
hjälper unga designers att höja sin 
kapacitet, tillhandahåller stöd till 
nya företag och till samarbete mel-
lan designers, tillverkare och återför-
säljare inom denna sektor. Dessutom 
bör det uppmärksammas att det 
pågår en ständig innovationsprocess 
i branschen, till exempel när det gäl-

ler fi bermaterial, med ”intelligenta 
textilier”.

Det noterades bland talarna att EU 
behöver en vision angående industrins 
inriktning för att främja och behålla 
sin konkurrenskraft . Men då behöver 
man investera i ny teknik. Här har EU 
en roll att spela inom sektorn för att 
hjälpa till med att bygga upp nätverk 
och kontakter mellan designers och 
företag. Dessutom bör förbindelserna 
mellan den digitala sektorn och mode-
sektorn bli tätare för dessa kontakter 
är av central betydelse för industrins 
framtid.

Aff ärsmodellen för europeiska lyx-
företag framställs som om den stärks 
av fortlöpande innovation, kvalitet, 
kvalificerad arbetskraft och inter-
nationell export. Dessutom har nya 
företagsmodeller utvecklats av den 
privata sektorns investeringar i hållbar 
utveckling. Nya företagsmodeller bör 
främjas även fortsättningsvis.

Eftersom små och medelstora 
företag utgör livsnerven i den euro-
peiska modeindustrin, bör deras 
ansträngningar stöttas. De fl esta små 
och medelstora företag idag behöver 
inte uttryckligen design, utan fram-
för allt marknadsföring för att sälja 
sina produkter bättre. Angående 
problemet med finansiella resur-
ser och internationalisering, är det 
absolut nödvändigt att uppmuntra 
investerare och att skapa enklare 
tillgång till krediter och fi nansiering 
för små och medelstora företag och 
i allmänhet (inklusive modedesigners 
som behöver fi nansiella resurser för 
att utveckla varumärken, tillverka 
produkter i Europa, köpa råmaterial 
och locka köpare) att stötta modein-
dustrin. (mp) ●

I KORTHET

Sedan 2008 har EESK arbetat hårt för att inrätta ett miljöstyrningssystem som 
uppfyller kraven i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning 
(EMAS) i syft e att säkerställa att kommittén arbetar så miljövänligt som möjligt. 
EESK har som exempel under denna period lyckats minska elförbrukningen 
med 16% och gasförbrukningen med 28%. Dessa ansträngningar belönades 
första gången år 2009 när kommittén tilldelades Bryssels utmärkelse ”Ecody-
namic Enterprise” med maximala tre stjärnor.

EESK:s personal deltar aktivt i projektet. Enhetsövergripande arbetsgrupper 
strävar eft er att rationalisera användningen av papper, och miljökriterier ingår 
i allt större utsträckning i anbudsförfaranden.

Som ett resultat av detta arbete har EESK nyligen tilldelats EMAS- och 
ISO14001-certifi eringar. (nk) ●

EESK har tilldelats ett pris för utmärkta miljöprestationer

Nya EESK-publikationer

 ■ Europeiskt integrationsforum

 ■ EESK och Medelhavsområdet

 ■ EESK och Latinamerika

 ■ Din guide till det europeiska medborgarinitiativet

 ■ Mediefrihet i EU och grannländerna

 ■ EU:s transport vid ett vägskäl

 ■ Invandring och integration

 ■ EESK och västra Balkan

 ■ Europeiska konsumentdagen

 ■ EESK och internationell handel

Mer information finns på följande adress: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications ●
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Att skapa ett yngre Europa

Anna Maria Darmanin, EESK:s vice 
ordförande, och Gianni Pittella, 
Europaparlamentets förste vice tal-
man, lanserade tillsammans förra 
hösten ett initiativ med titeln ”Fem 
idéer för ett yngre Europa”. I syft e 
att få en uppfattning om unga män-
niskors förväntningar och behov 
i EU-länderna, har de två politikerna 
träff at ungdomar vid universitet över 
hela kontinenten för projektet. Eft er-
som initiativet är i fullgång träff ade 
EESK Info de två vice ordförandena 
för att höra vilka erfarenheter de har 
fått.

EESK Info: Varför bestämde 
ni er för att lansera detta 
initiativ?

Anna Maria Darmanin: Unga män-
niskor idag står inför utmaningar 
utan motstycke. Ungdomsarbets-
lösheten har stadigt växt och är nu 
över 20 % inom EU, med toppar 
i vissa länder på över 40 % eller till 
och med 50 %. Detta är oacceptabelt 
och ett ofattbart slöseri med mänsk-
lig talang. Det fi nns inga tvivel om 
ärendets brådskande natur. Unga 
människor behöver stöd och det 
fi nns ett antal program som syft ar 
till att tillhandahålla detta. Med vårt 
initiativ ”Fem idéer för ett yngre 
Europa” ville vi inte genomföra 
ännu ett projekt för unga människor, 
vi ville genomföra ett projekt med 
unga människor.

Gianni Pittella: Många unga drar 
fördel av EU dagligen. Många av dem 
har dragit nytta av olika EU-initiativ 
som utformats för att förbättra rör-
lighet, utbildning eller yrkesrelaterad 
och personlig utveckling. Men trots 
allt detta inser de oft a inte hur EU 
påverkar deras liv och de känner sig 

inte hemma i detta Europa. Jag tror 
att genom att öppna upp en kanal för 
direkt kommunikation har detta ini-
tiativ hjälpt till att överbrygga skill-
naderna mellan oss och dem.

Ni har besökt ett antal 
universitet i Europa. Vilka är 
era starkaste intryck?

AMD: Det jag såg strider mot den 
populära uppfattningen att unga 
människor inte är politiskt aktiva. 
De är och de blir alltmer politiskt 
engagerade, men inte i väletablerade 
strukturer. De skriver, diskuterar 
och munhuggs om några av de vik-
tigaste politiska frågorna, som sys-
selsättning, klimatförändringar eller 
kunskapsbaserad ekonomi, men de 
vänder sig inte till sina politiker 
eller Europaparlamentsledamöter. 
De engagerar sig i politik i sociala 
medier och i nätverk som de själva 
skapar.

GP: Jag tycker att de väldigt gärna 
vill vara i rampljuset. En av studen-
terna sa följande: ”Jag har hört till-
räckligt om att jag är framtiden. Jag 
är nuet”. För det andra är det den 
starka euroentusiasmen. Ungdomar 
vill ha mer Europa, mer demokrati 
och mer deltagande och de vill ha 
det NU. Vi har ingen rätt att göra 
dem besvikna.

AMD: Utmaningen är nu att 
kanalisera deras åsikter och att skapa 
en väl utformad politik av deras ota-
liga bidrag.

Utgör ungdomarna i Europa 
en homogen grupp?

GP: De som vi träff at skiljer sig åt 
i  åsikter och drömmar men alla, 
utan undantag, räknar med EU:s 
stöd för att hitta ett jobb. Nästan alla 
uttryckte en känsla av osäkerhet och 
rädsla inför framtiden.

AMD: Rädslan för arbetslöshet 
förföljer dem alla, men de skiljer sig 
åt vad gäller diagnos och sålunda 
även botemedel. Polska och italien-
ska studenter framhåller exempelvis 
att utbildning och kompetens som 
krävs är dåligt matchade och utgör 
det största hindret för att komma 
in på arbetsmarknaden. Spanska 
ungdomar insisterade tydligt på att 
EU behöver föra en mer aktiv sys-
selsättningspolitik.

Bryr de sig om europeisk 
integration?

GP: I alla länder förklarade ungdo-
marna sin hängivenhet för nationell 
kultur och identitet. De var tydliga 
med det faktum att Europas rike-
dom ligger i dess mångfald. Som 
ett resultat insisterade de på bättre 
metoder för undervisning i främ-
mande språk och på en förstärkning 
av multikulturella erfarenheter av 
studier. De ser det som en förut-
sättning för deras fulla deltagande 
i EU:s integration.

AMD: De bryr sig om och är oro-
liga för EU:s integration. I Storbri-
tannien klagade studenterna över 
vad de ser som en växande klyft a 
mellan EU och människorna i med-
lemsstaterna. Studenter i Österrike 
kände väldigt starkt för behovet av 
direkt val av ordföranden för Euro-
peiska kommissionen och för rådet. 
De tyckte att det skulle vara ett stort 
steg framåt för EU:s demokratise-
ring och för att hjälpa människor 
att bli mer engagerade.

Vad planerar ni att göra 
härnäst?

AMD: Jag kommer snart utifrån 
all den information som inkommit 
från unga människor att lägga fram 
ett förslag om ett yttrande på eget 
initiativ för kommittén. Det kom-
mer förhoppningsvis att hjälpa 
EU-institutionerna att anpassa sin 
politik så att den beaktar unga män-
niskors viktigaste bekymmer.

GP: Jag kommer att lägga fram 
de mesta intressanta idéerna för 
Europaparlamentet och arbeta till-
sammans med mina kollegor för 
att omvandla dem till lagstift ning. 
Dessutom kommer denna fantas-
tiska erfarenhet att utgöra huvudde-
len av en bok som Anna Maria och 
jag kommer att skriva tillsammans. 
Vi siktar på att den ska bli publice-
rad i slutet av året. Jag hoppas på att 
vi tillsammans kommer att göra fl er 
lika bra projekt. (mb/rdr) ●

Utmaningen är nu att kanalisera 
ungdomarnas åsikter och att skapa en väl 
utformad politik.

Nästan alla uttryckte en känsla av 
osäkerhet och rädsla inför framtiden.

European Economic and Social Committee

Inom kort i EESK

EESK:s rådgivande utskott för indu-
striell omvandling kommer att fi ra sitt 
10-årsjubileum den 12 juni 2012 vid 
EESK i Bryssel.

Rådgivande utskottet för industri-
ell omvandling inrättades den 23 juli 
2002 eft er utgången av Europeiska kol- 

och stålgemenskapen, föregångare till 
dagens EU. Utskottet har behållit och 
utvecklat den expertis som byggts upp 
under åren med Europeiska kol- och 
stålgemenskapen. Utskottet har fort-
satt att hålla strukturerade dialoger 
inom området för kol och stål och 
gradvis utvecklat dem så att de nu 
täcker alla frågor som rör industriell 
omvandling i ett utvidgat EU.

Konferensen kommer att försöka 
avspegla den aktuella utvecklingen 
och framtida trender inom kommit-
téns intresseområden. I arbetet för 
fortsatt hållbar industriell omvandling 
syft ar konferensen också till att för-
bättra kommitténs arbetsmetoder för 
att kunna hantera kommande föränd-
ringar som sker inom den europeiska 
industrin och svara på sociala, ekono-
miska och miljömässiga utmaningar.

Ditt aktiva deltagande är mycket 
uppskattat. För mer information 
besök vår hemsida: eesc.europa.eu 
(mp) ●

Rådgivande utskottet för industriell 
omvandling fi rar 10-årsjubileum

Energiplanering och det civila samhället 
i EU – att bilda en allians för en framtid 
med låga koldioxidutsläpp

EESK har genomgående ansett att 
införandet av en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och resurseff ekti-
vitet kommer att medföra stora för-
ändringar för de sätt som vi arbetar 
och lever på. Mot denna bakgrund 

arrangerar EESK en konferens den 
20 juni 2012 för att undersöka hur 
utvecklingen av riktlinjerna för en 
framtida energimix, lanserad i ener-
gifärdplanen för 2050, kan fokusera 
på ett verkligt deltagande av med-
borgarna i debatten om en framtida 
modell med låga koldioxidutsläpp.

Under hela konferensen kommer 
utgångspunkten för diskussionerna 
att vara bästa praxis för dialogen 
med medborgarna eller bland med-
borgarna om energiplanering. De 
aktuella diskussionerna inbegriper 
energiplanering, hanteringen av för-
ändringar i europeiska samhällen, 
mediernas roll och utbildning och 
öka medvetenheten bland europé-
erna.

För mer information och registre-
ring, kontakta: Energyfuture2012@
eesc.europa.eu (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels
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