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LEDARE

Statsskuldskris och fi nanspolitisk 
union: Två sidor av samma mynt?

Kära läsare!
FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio+20, 
ägde rum i Rio de Janeiro den 20–22 juni som en 
uppföljning till toppmötet Earth Summit 1992. 
Riokonferensen gav utmärkta möjligheter till dis-
kussioner om övergången till en verkligt hållbar 

framtid för alla, trots att resultaten var mindre långtgående än vad EESK:s 
delegation hade hoppats på.

Under det gångna året har EESK arbetat för en inkluderande och omfat-
tande dagordning med balans mellan hållbarhetens tre pelare (social, ekono-
misk och miljörelaterad). Vi ville framför allt se en färdplan för hållbarhet med 
konkreta mål, målgrupper, insatser och mekanismer. Därför är det beklagligt 
att många av förväntningarna i det europeiska och globala civila samhället 
förbisågs, och vi måste nu se framåt mot genomförandeskedet i hopp om 
att uppnå förbättringar och gå längre än villkoren i den slutdeklaration som 
antogs i Rio.

De stats- och regeringschefer som samlades i Rio missade ett unikt tillfälle 
att ta ett stort steg framåt mot ökad social och miljörelaterad rättvisa. Vad jag 
saknar mest är en konkret handlingsplan för de närmaste åren samt bindande 
överenskommelser om metoder för hållbar utveckling. Tyvärr fästes alldeles 
för lite uppmärksamhet vid den sociala dimensionen inom hållbar utveckling, 
och målsättningar såsom fattigdomsutrotning och garanterad tillgång till livs-
medel, rent vatten och hållbar energi fi ck inte det utrymme som EESK hade 
hoppats på. Vi misslyckades även med att uppgradera FN:s miljöprogram till 
en specialiserad byrå.

En sista besvikelse var att det inte inrättades någon ombudsman för fram-
tida generationer. Det skulle ha legat ett stort symbolvärde i att erkänna att 
det behövs en internationell myndighet som kan värna framtida generationers 
rättigheter i förhållande till kortsiktiga ekonomiska intressen.

Trots detta kan vissa resultat av konferensen betraktas som framgångar. 
Vi var nöjda med att begreppet ”grön ekonomi” som en drivkraft  för håll-
bar utveckling fi ck en framträdande plats i slutdeklarationen. Vi uppskat-
tade även att begreppet hållbara utvecklingsmål infördes. Detta måste nu 
bearbetas och ges konkret form så fort som möjligt i syft e att låta toppmötet 
vara utgångspunkten för en världsomvälvande process som kan göra våra 
samhällen mer hållbara och inkluderande. Sist men inte minst fi ck det civila 
samhället erkänsla för sin roll när det gäller att möjliggöra och genomföra 
hållbar utveckling.

Som jag sagt redan tidigare är vägen från Rio minst lika viktig som vägen 
till Rio. Uppföljningen av konferensen Rio+20 måste från och med nu bli en 
av prioriteringarna för det civila samhället och den kommer även att vara en 
av mina hjärtefrågor under resten av min tid som EESK:s ordförande.

Staff an Nilsson
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Europeiska bin!

Bin har spelat en viktig roll i miljöns 
naturliga ordning sedan urminnes 
tider. Genom pollinering är de en 
viktig del av våra jordbruksmeto-
der. De senaste åren har honungs-
bin försvunnit i en alarmerande fart. 
Anledningen till detta fenomen är 
fortfarande okänd, men föroreningar, 
monokulturer och överanvändning av 
bekämpningsmedel är möjliga orsaker. 

Vår kommitté är medveten om detta problem och dess konsekvenser för 
den biologiska mångfalden, livsmedelskvaliteten och livsmedelsförsörjningen. 
Det var därför som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regi-
onkommittén den 7 maj 2012 installerade två bikupor på taket till Jacques 
Delors-byggnaden i Bryssel. Detta utgör slutet av det projekt som kommit-
téerna påbörjade för ungefär ett år sedan med hjälp av Apis Bruoc Sella, en 
organisation vars syft e är att främja spridningen av bikupor på tak i städer. Syft et 
med projektet är att visa att städer också har en roll i att bevara den biologiska 
mångfalden och att vi alla på vårt eget lilla sätt kan hjälpa till att skydda våra 
hotade ekosystem.

Den 31 maj hade fl era lyckliga deltagare vid den offi  ciella invigningen av kom-
mittéernas projekt om stadsbin möjlighet att smaka på kommittéernas första 
honung (resultatet av drygt 20 dagars ”arbete”). De två bikuporna förväntas 
producera ungefär 40 kg honung varje år. (rdr) ●

Open Day 2012
Öppet hus hos EESK

Fler än 3000 personer besökte EESK 
den 12 maj 2012, vilket var den tju-
gonde gången som EU-institutionerna 
höll öppet hus. Årets tema var hållbar-
het och grön ekonomi, för att således 
bidra till att öka medvetenheten om 
huvudfrågorna med anknytning till 
FN:s Rio+20-konferens om hållbar 
utveckling. Viktiga frågor såsom gröna 

jobb, förnybar energi, hållbara städer och vattenförbrukning presenterades 
på ett kreativt och interaktivt sätt.

Besökarna hade möjlighet att prata med kommitténs ledamöter och personal, 
ta reda på mer om EESK:s arbete och delta i roliga aktiviteter för hela familjen. 
Ordförande Staff an Nilsson och vice ordförande Anna Maria Darmanin samt 
generalsekreterare Martin Westlake var närvarande hela dagen och deltog aktivt 
i att hälsa besökarna välkomna och öka medvetenheten om miljöfrågor.

Det utmärkta (och frivilliga) arbetet av många av kommitténs ledamöter och 
anställda bidrog även i år till att initiativet blev så lyckat och gav allmänheten 
en dynamisk och livfull bild av vår institution. (rdr) ●
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Sedan 2008  har den ekonomiska 
krisen, som startade i USA, haft  en 
central roll i medierna och stått högst 
på de globala ledarnas politiska dag-
ordningar. Nu när krisen har spritt 
sig till Europa har jämförelser mel-
lan den amerikanska centralbanken 
och Europeiska centralbanken blivit 
mer och mer populära. I sin upplaga 
av den 16 juni jämför Th e Economist 
Kaliforniens och Greklands off ent-
liga finanser. Denna artikel, som 
skrivits av korrespondenten i Los 
Angeles, visar att EU ses som mer 

integrerat bortom våra gränser än 
i Europa. Varför skulle man annars 
jämföra en amerikansk delstat med 
en medlemsstat? Europeiska eko-
nomiska och sociala kommittén är 
övertygad om att mer Europa bety-
der fl er och bättre instrument för att 
bekämpa och undvika en global kris.

Debatten om hur EU bör utformas 
i fråga om ekonomisk integration är 
central för kommitténs intressen, 
eft ersom det som står på spel nu är 
själva den europeiska sociala model-
len. Det är därför självklart att kom-
mitténs ECO-sektion, med ansvar 
för ekonomiska och fi nansiella frå-
gor, hanterar frågor som införande 
av euroobligationer, inrättande av ett 
europeiskt kreditvärderingsinstitut, 
fi nansiell utbildning för våra med-
borgare och reglering av de fi nan-
siella marknaderna.

I detta sammanhang anordnades 
den 7 juni 2012 en högnivåkonfe-
rens vid EESK i syft e att diskutera 
den rådande statsskuldskrisen. 
Bland deltagarna fanns Jean-Claude 
Juncker, Luxemburgs premiärmi-
nister och ordförande för eurogrup-
pen, Enzo Moavero Milanesi, Italiens 

Cypern för ett bättre Europa*

Med vetskapen om att Europa måste 
framträda starkare eft er den rådande 
ekonomiska krisen kommer det cyprio-
tiska ordförandeskapet att arbeta ”Mot 
ett bättre Europa” för att bidra till håll-
bar tillväxt, social sammanhållning och 
skapande av arbetstillfällen. Det är med 
utgångspunkt i den nuvarande socio-
ekonomiska utvecklingen som vi har 
fastställt målet om en union som har 
större relevans för dess medborgare 
och på den globala arenan, grundat på 
principen om solidaritet.

Det är absolut nödvändigt att främja 
ett mer eff ektivt och hållbart Europa. 
I det avseendet är den viktigaste punk-
ten på dagordningen förhandlingarna 
om den fl eråriga budgetramen 2014–
2020, som är en möjlighet att enas 
om en budget och politiska riktlinjer 
som kommer att bidra till tillväxt och 
ökad konkurrenskraft . Det cypriotiska 
ordförandeskapet kommer att arbeta 
för att slutföra förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen och göra 
så stora framsteg som möjligt i  för-
handlingarna om de gemensamma 
politikområdena, till exempel den 
gemensamma jordbruks- och fiske-
politiken och sammanhållningspoliti-
ken. Ordförandeskapet understryker 
sammanhållnings politikens betydelse 
och vi har begärt ett yttrande från EESK 
om utveckling av makroregionala stra-
tegier för Medelhavsområdet och dess 
fördelar för medlemsstater som är öar. 
Miljöanpassning, energieffektivitet, 
miljömässig hållbarhet och att hantera 
klimatförändringens eff ekter kommer 
också att vara huvudfrågor för ordfö-
randeskapet.

Ett Europa med en effektivare 
ekonomi baserad på tillväxt är också 
en viktig förutsättning för att man ska 
kunna ta sig ur den rådande ekonomiska 
krisen och stärka EU:s konkurrenskraft . 
Därför kommer tonvikten att ligga på 
stärkt övervakning av finanspolitiken 
och den makroekonomiska politiken 
och garantier för fi nanspolitisk stabilitet. 
Samtidigt är behovet att främja tillväxt av 
avgörande betydelse och det cypriotiska 
ordförandeskapet kommer att inrikta sig 
på att stärka den inre marknaden och 
främja skapandet av nya arbetstillfällen, 
forskning och innovation med fokus på 
små och medelstora företag för att bidra 
till ökad konkurrenskraft  i Europa.

I strävan att utveckla ett Europa med 
större relevans för medborgarna och 
byggt på solidaritet och social samman-
hållning kommer tonvikten att ligga 
på sysselsättning för unga med tanke 
på de stigande arbetslöshetssiffrorna. 
En prioritering är också att inrätta det 
gemensamma europeiska asylsystemet 
före slutet av år 2012. I detta avseende 
har vi begärt ett förberedande yttrande 
från EESK om inrättandet av ett system 
(Eurodac) för jämförelse av fi ngeravtryck 
från asylsökande och vissa grupper av 
illegala invandrare. Ordförandeskapet 
har också begärt ett yttrande från EESK 
om att stärka deltagandeförfarandena 
och de lokala myndigheternas, det civila 
samhällets och arbetsmarknadsparternas 
medverkan i genomförandet av Europa 
2020-strategin.

Det cypriotiska ordförandeskapet 
vill också verka för att föra Europa 
närmare sina grannar, fortsätta med 
utvidgningsagendan och betona den 
europeiska grannskapspolitikens södra 
dimension samtidigt som man arbetar 
för att unionen ska få större infl ytande 
på den globala arenan, med särskild 
tonvikt på EU:s utvecklingsmål och en 
stärkt utrikeshandelspolitik.

Unionen måste föras närmare sina 
medborgare. Vår vision är att mark-
nadsföra Europa som ett ”filoxenos 
topos”, ett område där företag, idéer, 
tjänster, innovation och kultur välkom-
nas. ”Filoxenos topos” ingår i vår strävan 
mot ett bättre Europa, en union som 
ger hopp till sina medborgare, särskilt 
de yngre generationerna. ●

*Andreas Mavroyiannis, Biträdande EU-minister, Det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd

EESK:s cypriotiska ledamöters förväntningar 
på det cypriotiska EU-ordförandeskapet*
Michalis Antoniou
Arbetsgivargruppen

En ny vision för Medelhavsområdet

Biträdande generaldirektör, Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) 
Det cypriotiska ordförandeskapet sammanfaller med den mest oroliga perioden hittills i det eft erkrigstida Europa. 
En turbulent tid är dock också en tid för möjligheter och förändring. Under denna tid bör EESK, i nära samarbete 
med övriga EU-institutioner, uppmuntra och främja politik som är nödvändig för att återskapa tillväxten, minska 
arbetslösheten och återskapa utsikten till välstånd för alla europeiska medborgare.

Dimitris Kittenis
Arbetstagargruppen
Före detta generalsekreterare för Cyprus Workers’ Confederation (SEK) 
Cypern, som är beläget mellan Europa, Mellanöstern och Afrika, tar över EU-ordförandeskapet när unionen befi nner 
sig vid ett vägskäl. Det cypriotiska ordförandeskapet uppmanas att bidra till att komma till rätta med problemen 
med bristande jämlikhet och solidaritet och att fatta brådskande beslut för att ta itu med kriserna, i syft e att minska 
arbetslösheten, förbättra livskvaliteten och främja den europeiska integrationen.

Kostakis Konstantinidis
Övriga intressegrupper
Ordförande för Union of Cypriot Farmers (EKA) 
Genom hela ordförandeskapet kommer våra mål och ambitioner att innebära en strävan eft er att stärka samarbetet 
och solidariteten mellan medlemsstaterna och trappa upp insatserna för att främja fred, inte bara i Medelhavsområdet 
och Mellanöstern, utan också i Europa och omvärlden. Vi vill även se bättre levnadsstandard för vanliga människor 
och tillväxt, inte bara i Europa, utan också í länder utanför EU.

Michalis Lytras
Övriga intressegrupper
Det cypriotiska ordförandeskapet kommer att bidra till att målen för social och ekonomisk sammanhållning i Euro-
peiska unionen uppnås och man kommer att arbeta för att främja ekonomisk tillväxt och övervinna den ekonomiska 
krisen, slutföra och anta den gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020, bekämpa arbetslösheten och skapa fred 
i Europa och hela världen. Jag tror att detta kommer att bli ett framgångsrikt och produktivt ordförandeskap. 

Andreas Pavlikkas
Arbetstagargruppen
Chef för enheten för forskning och studier vid Pancyprian Federation of Labour
Jag vill tro att det cypriotiska ordförandeskapet kommer att bli en framgång på alla nivåer – både politiska och 
organisatoriska. Så långt som möjligt måste vårt land bidra till att beslut fattas rörande frågor om solidaritet mellan 
stora och små länder, stärka och vidga EU:s agenda och stärka EU:s förbindelser med länderna i Medelhavsområdet 
och Mellanöstern. Dessutom kommer Cypern att ha möjlighet att presentera sig självt som land, sina starka sidor 
och tillgångar, både i Europa och globalt, för att locka till sig investeringar och turister. ●

* Till följd av en cypriotisk EESK-ledamots avgång har förfarandet för att utse en ny ledamot inletts. Detta förfarande pågick fortfarande vid detta nyhetsbrevs publicering. 
Listan med EESK:s samtliga ledamöter återfi nns på vår hemsida: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, grekisk EESK-
ledamot och ordförande för uppfölj-
ningskommittén för Euromed, har 
utsetts till föredragande för yttrandet.

EESK Info: Varför behöver EU 
en ny makroregional strategi 
för Medelhavsområdet?

Dimitris Dimitriadis: De ansträng-
ningar som EU hittills har gjort och 
som har riktat sig till Medelhavsom-
rådet i  dess helhet har misslyckats. 
Barcelonaprocessen, som lanserades 
1995 och syft ade till att ge förbindel-
serna mellan EU och dess partnerländer 
i Medelhavsområdet en inramning, är 
död. 

Under tiden har den geopolitiska 
kontexten i området helt förändrats 
till följd av revolutionerna i de norda-
frikanska länderna. 

Dimitris Dimitriadis, EESK-ledamot

INTERVJU MED EN KOLLEGA

I en serie intervjuer kommer 
Tomasz Jasiński, polsk ledamot 
från EESK:s arbetstagargrupp och 
ledamöternas företrädare i redak-
tionskommittén för nyhetsbrevet 
EESK Info att samtala med sina 
kolleger för att ta reda på vad som 
driver dem. Den första intervjun är 
med Martin Siecker, nederländsk 
medlem av EESK:s arbetstagargrupp 
och representant för Nederländer-
nas fackförbund.

Tomasz Jasiński: Kan du 
beskriva din yrkesbakgrund?

Martin Siecker: Jag är journalist. Jag 
inledde min karriär på sjuttiotalet 
då jag arbetade som reporter för en 
dagstidning på vänsterkanten. Tio år 
senare bytte jag spår till arbetarrörel-
sen och blev redaktör för medlem-
marnas nyhetsbrev. 

TJ: Vad fi ck dig att söka 
dig till en karriär inom 
fackföreningsrörelsen? 

MS: Ju mer jag rapporterade om 
arbetsmarknadsrelationer, desto mer 
engagerad blev jag i de frågorna. En 
dag fi ck jag reda på att unga reportrar 
på tidningen inte fi ck den lön som de 
hade rätt till. Tillsammans med mina 
kolleger startade jag en strejkkommitté 
för att försvara dem. Vi förhandlade 
med den ansvariga utgivaren och till 
sist fi ck vi rätt. Det var då jag beslutade 
mig för att arbeta för en organisation 
som försvarar arbetstagarnas rättig-
heter.

TJ: Hur länge har 
du varit medlem 
i fackföreningsrörelsen? 

MS: Jag gick med i facket så fort jag 
började arbeta, vilket var 1967. Innan 
jag blev journalist hade jag en massa 
olika tillfälliga jobb. Det var mitt val. 
På den tiden ville jag inte ha ett fast 
jobb eller fasta arbetstider. Jag tyckte 
om friheten och att jag kunde gå och 
simma när solen sken i stället för att 
jobba.

TJ: Vilka passioner har du? 

MS: Musik. Jag lyssnar mycket på 
musik. Jag spelar trummor lite grann, 
men är inte tillräckligt bra för att spela 
i ett band. Men även om jag var bättre 
skulle jag ändå inte ha tid att spela 
i band. Och så älskar jag att läsa – det 

finns nästan inget bättre än en bra 
deckare.

TJ: Jag trodde att alla 
nederländare var fotbollsfans?

MS: Jag är fotbollsfan. Jag håller på 
Ajax Amsterdam. Jag bodde granne 
med olympiska stadion i Amsterdam 
när Ajax var som bäst. Jag såg alla 
deras europeiska hemmamatcher på 
tidigt sjuttiotal när de vann European 
Champions League tre gånger i rad.    

TJ: När blev du ledamot av 
EESK?

MS: För tio år sedan. År 2010 utsågs jag 
till EESK-ledamot för tredje gången.

TJ: Vad anser du är EU:s 
viktigaste utmaning just nu?

MS: Den tilltagande EU-skepsisen. 
Den är ett stort hot. Om vi inte klarar 
av att motarbeta den fi nns en risk att 
allt som återstår av ett förenat Europa 
kommer att vara en kvadratkilometer 
cement, glas och stål i  närheten av 
Bryssels centrum som blir ett minnes-
märke över ett ideal som en gång sågs 
som något storartat och övertygande, 
men som sorgligt nog slutade på den 
historiska sophögen som det största 
och dyraste politiska misslyckandet 
någonsin. ●

Inom kort på EESK
Med gemensamma krafter för ett starkare Europa!

Det civila samhället: En fullvärdig 
samarbetspartner i Europa 2020-stra-
tegin

Vid det evenemang som hålls den 
25 september 2012 kommer man att 
diskutera åtgärder för att främja tillväxt 
och utveckla en europeisk tillväxtpakt. 
Vid fyra parallella workshoppar kom-
mer man att diskutera utformningen av 
en sammanhängande ram för EU:s till-
växtstrategi, nylanseringen av den inre 

marknaden, återhämtningen, skapan-
det av nya arbetstillfällen och innova-
tion för smart och hållbar tillväxt. 

EESK:s gruppordförande kommer 
var och en att redogöra för vilka åtgär-
der de anser måste vidtas för att man 
ska kunna återskapa en hållbar tillväxt 
i EU. En expertpanel på hög nivå kom-
mer däreft er att diskutera hur man på 
bästa sätt kan utnyttja de tillväxtmöj-
ligheter som Europa 2020-strategin 
skapar. 

I konferensen deltar intressenter på 
nationell nivå och EU-nivå, beslutsfat-
tare inom EU, ledamöter inom Europa-

parlamentet och nationella parlament, 
företrädare för medlemsstaternas reger-
ingar och administrationer, nationella 
och europeiska civila samhällsorganisa-
tioner, lokala och regionala myndighe-
ter, tankesmedjor och opinionsbildare.

Under konferensen kommer EESK 
och de nationella ekonomiska och soci-
ala råden att framföra sina synpunkter 
och dela med sig av sina erfarenhe-
ter och bästa praxis i syft e att främja 
de åtgärder som vidtas för att skapa 
ett hållbart och konkurrenskraftigt 
Europa. (kf) ●

Vill du veta mer? Programmet fi nns 
att läsa på http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home.

För ytterligare information var 
god kontakta: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu.

DET CYPRIOTISKA RÅDSORDFÖRANDESKAPET

Därför måste vi börja om från bör-
jan. Vi måste utarbeta en ny vision 
och en helt ny strategi. Jag kommer 
snart att hålla ett första sammanträde 
med en cypriotisk minister för att 
diskutera hur EESK bäst kan bemöta 
Cyperns begäran om råd. 

EESK Info: Många av de 
utmaningar som EU-länderna 
i Medelhavsområdet står 
inför skulle kunna behandlas 
inom ramen för EU:s 
sammanhållningspolitik…

DD: Endast sammanhållningspoliti-
ken räcker inte. Vi behöver en bredare 
vision och ett långsiktigt perspektiv 
för de kommande 15–20 åren, vilket 
inbegriper hela regionen och inte bara 
EU:s medlemsstater i området. Först 
måste vi fastställa tydliga och lång-
siktiga mål för regionen, och sedan 

måste vi se till att sammanhållnings-
politiken stöder dem. 

EESK Info: Du har just kommit 
tillbaka från konferensen om 
Östersjöstrategin. Går det att 
hämta inspiration från vissa 
av de lösningar som man 
funnit i det sammanhanget? 

DD: Östersjöstrategin är helt klart 
en mycket bra modell för liknande 
strategier. Den har visat hur fram-
gångsrik en integrerad strategi för 
gemensamma frågor som inbegri-
per flera länder och myndigheter 
kan vara. Det är självklart omöjligt 
att reproducera Östersjöstrategins 
lösningar helt och hållet, men ett 
par av dem ger användbar inspira-
tion. I fråga om geopolitik kan man 
dra en viktig lärdom av Östersjö-
strategin: Även om strategin endast 

inbegriper EU:s medlemsstater, är 
förbindelserna mellan EU och Ryss-
land av avgörande betydelse för dess 
framgång. 

Om vi vill att EU:s Medelhavs-
strategi ska lyckas måste den följakt-
ligen sammanföra samtliga aktörer 
i  Medelhavsområdet: EU-länder, 
öar, de nordafrikanska länderna, 
Turkiet, Israel och de palestinska 
områdena. (mb) ●

Det cypriotiska ordförandeskapets 
webbplats har nu lanserats.

Klicka på länken för de senaste 
nyheterna från det cypriotiska ord-
förandeskapet: www.cy2012.eu Det cypriotiska ordförandeskapet 

har bett EESK att utarbeta ett ytt-
rande om en makroregional strategi 
för Medelhavsområdet – fördelarna 
för öar som är medlemsstater.

Andreas Mavroyiannis, biträdande EU-minister,
det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska 
unionens råd

NYA EESK-PUBLIKATIONER

 ■ Consumer protection (Konsumentskydd)

 ■ Th e European Economic and Social Commit-
tee during the Cyprus Presidency of the Council 
of the EU (Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén under det cypriotiska ordförande-
skapet i Europeiska unionens råd)

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

EU-minister, och framstående före-
trädare för Europeiska kommissio-
nen, Europeiska centralbanken och 
Europaparlamentet. Staffan Nils-
son, ordförande för EESK, öppnade 
mötet med ett anförande där han 
uppmanade till en union för fi nans-
politisk stabilitet och införandet av 
euroobligationer. Staffan Nilsson 
betonade behovet av konkreta ini-
tiativ för att dela medlemsstaternas 
fi nanspolitiska ansvar så att ränte-
satserna på statsskulden kan sjunka 
i länder som vidtar budgetkonsoli-
deringsåtgärder.

Michael Smyth, ordförande för 
ECO-sektionen, ledde debatten och 
gjorde klart att vi enligt hans åsikt 
står inför en eft erfrågekris liknande 
den som uppstod på 1930-talet och 
att ortodox åtstramningspolitik bara 
kommer att leda oss mot recession, 
en grogrund för populism och radi-
kala partier. Carmelo Cedrone och 
Gérard Dantin, föredragande för två 
yttranden från EESK om euroobli-
gationer och liknande instrument 
för delad skuld, och Pedro Augusto 
Almeida Freire, ordförande för 
EESK:s permanenta studiegrupp 
för samordning av den ekonomiska 
politiken, förespråkade integre-
ring som det enda sättet att lösa de 
rådande problemen. Det konkreta 
förslaget i Carmelo Cedrones ytt-
rande, som redan har antagits, är 
att införa två slags obligationer: 
stabilitetsobligationer för att göra 
skulderna till ett delat ansvar och 
investeringsobligationer för att locka 
till sig kapital från framväxande eko-
nomiska stormakter som Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina. Gérard 
Dantin håller på att utarbeta ett ytt-
rande där det ömsesidiga ansvaret 
för skulderna mellan medlemssta-
terna diskuteras, och det ska läggas 
fram för omröstning vid plenarses-
sionen i juli.

Kommissionens företrädare 
underströk att det är viktigt att 
skapa en säkerhetsmekanism för 
den fi nansiella sektorn på EU-nivå 
och göra framsteg mot en bättre 
finansiell integration. Europapar-
lamentsledamoten Sylvie Goulard 
ansåg att Europeiska rådet inte bör 
vara den enda politiska arena som 
tar itu med den rådande krisen 
och menade att en bredare strategi 
behövs. Jean-Claude Juncker avslu-
tade konferensen i en optimistisk 
ton och uppmanade deltagarna att 

Det som saknas är politisk vilja att komma ur krisen

Carmelo Cedrone, i ditt senaste yttrande 
hävdar du att den rådande europeiska krisen 
är mer politisk än ekonomisk…

EU har inte längre råd att ha en gemensam penning-
politik och skild ekonomisk och fi nansiell politik i 17 
länder. EU bör röra sig mot en fi nanspolitisk union och 
det första steget i denna riktning skulle vara att införa 
två kompletterande men separata EU-obligationer: uni-
onsobligationer som inte är öppna för handel och som 
syft ar till att stabilisera skulden, och euroobligationer för 
återhämtning och tillväxt.

Är detta genomförbart?

Dessa obligationer skulle återställa investerarnas förtroende och ersätta 
åtstramningarna med ett återupprättande av välfärdsstaten. Vår plan förutsät-
ter dessutom inte att fördragen ändras eller att nya institutioner inrättas. Den 
skulle utnyttja befi ntliga EU-instrument, såsom Europeiska investeringsfonden 
(EIF). Det enda som saknas är den politiska viljan. (rdr) ●

Martin Siecker: musikälskare och deckarfantast
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PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL
En digital marknad för tillväxt

I maj antog EESK ett yttrande om att öka tillväxten med hjälp 
av den digitala inre marknaden. I yttrandet framläggs förslag 
till det danska rådsordförandeskapet om hur man kan komma 
vidare på den digitala vägen. Förväntningarna på EU är höga, 
eft ersom studier har visat att den digitala inre marknaden skulle 
kunna öka EU:s BNP med 4 % fram till 2020.

I yttrandet föreslås en snabb utbyggnad av infrastrukturen 
överallt i Europa, också i avlägsna områden, för att garantera 
internettillgång för alla.

Mot bakgrund av att 95 % av 
jobben kommer att kräva inter-
netrelaterat kunnande år 2015, 
är det enligt föredraganden för 
yttrandet, Laure Batut (Arbets-
tagargruppen, Frankrike), ”abso-

lut nödvändigt med fortbildning”. Hon tillade att tillgång till 
hårdvara och mjukvara samt kurser i hur dessa används, även 
för äldre medborgare, är en förutsättning för att målet ska 
kunna nås.

För att gynna näthandeln föreslår EESK en harmonisering 
av handelslagstift ningen och av reglerna för indirekt beskatt-
ning. Kommittén varnar dock samtidigt för att detta inte får 
användas som svepskäl för höjda skattesatser. (mb) ●

EU halkar efter när det gäller energimålen

I sitt yttrande om ”Energifärdplan för 2050”, som antogs vid 
plenarsessionen i maj, framhåller EESK att EU och vissa av med-

lemsstaterna är kraftigt 
försenade när det gäller att 
uppnå de nuvarande målen 
för en koldioxidsnål energi.

Kommittén anser att 
EU inte inser i hur ringa 
grad man uppfyller de mål 
man själv fastställt. ”Det 

faktum att de kraft igt förorenande produktionsprocesserna i EU 
minskat, medan de ökat i andra delar av världen med eft erföl-
jande import av produkterna till EU döljer problemets omfatt-
ning” säger Pierre Jean Coulon (Arbetstagargruppen, Frankrike), 
som är föredragande för yttrandet.

I yttrandet ställer man sig kritisk till de framsteg som gjorts 
på området energieff ektivitet och förnybar energi. Utvecklingen 
av förnybara energikällor hämmas av osäkert regeringsstöd och 
i vissa fall av motstånd på lokal nivå.

Kommittén eft erlyser återigen inrättandet av ett europeiskt 
civilsamhällesforum med uppgift  att främja informationsfl ödet 
inom EU genom att regelbundet samla alla aktörer till en diskus-
sion om energiförbrukningen fram till 2050.

”Det är i dag en utmaning för demokratierna i EU att vinna 
allmänhetens godkännande av energivalen” framhåller Ric-
hard Adams (Övriga intressegrupper, Storbritannien), medfö-
redragande för yttrandet, och tillägger att ”Energifärdplan för 
2050 måste användas både till att starta en så bred diskussion som 
möjligt bland Europas medborgare och till att främja deltagande 
på alla nivåer – på personnivå, på regional och nationell nivå 
samt på EU-nivå”. (mb) ●

Europeiskt socialt företagande och fonder 
för socialt företagande

I två yttranden – ett om Europeiska fonder för socialt företagande 
(föredragande: Ariane Rodert, Övriga intressegrupper) och ett 
om Initiativ för socialt företagande (föredragande: Giuseppe 
Guerini, Övriga intressegrupper) – har EESK uppmanat kom-
missionen och medlemsstaterna att göra off entlig upphandling 
och fi nansiering mer tillgänglig för sociala företag, att utveckla 
nationella ramar för sociala företags tillväxt och att använda 
Europeiska fonden för socialt företagande på bästa sätt. 

Sektorn för social ekonomi sys-
selsätter redan mer än 11 miljoner 
människor i EU, vilket motsvarar 
6 % av arbetskraft en. Ungefär ett av 
fyra företag som startas i Europa är 
ett socialt företag. På grund av den 
rådande krisen stiger antalet män-
niskor utan jobb eller tillgång till 
ekonomiska resurser ständigt och 
EESK vill därför stärka tillväxten, 

sysselsättningen och konkurrenskraft en, och samtidigt skapa ett 
mer inkluderande samhälle i linje med Europa 2020-strategin.

Enligt EESK:s mening bör den framtida Europeiska fonden 
för socialt företagande kompletteras av andra fi nansinstrument 
som är utformade för att skapa nya sociala företag. Europeiska 
fonden för socialt företagande i sig kommer inte att räcka till 
för att förbättra tillgången till kapital. (ail) ●

För fem år sedan gav Europeiska 
rådet tolv framstående europeiska 
personer i uppdrag att utarbeta en 
rapport om EU:s utmaningar inför 
de kommande 20 åren. ”Viseman-
nagruppen”, som leddes av Felipe 
Gonzalez och där även Mario Monti 
och Lech Walesa ingick, drog i maj 
2010 slutsatsen att Europa behöver 
stöpas om. Följande prioriteringar 
lyft es fram i rapporten: ekonomisk 
tillväxt, konkurrenskraft , demokra-
tisk legitimitet och ledarskap i kam-
pen mot klimatförändringarna. Det 
är just dessa frågor som står i cen-
trum för det organiserade europeiska 
civila samhällets dagliga verksamhet 
vid EESK – i off entliga utfrågningar, 
konferenser, studiegrupper och ytt-
randen. Det är ingen tillfällighet att 
de svar som visemannagruppen gav 
genomsyras av samma huvudprin-
cip som de fl esta av EESK:s politiska 
ståndpunkter: ”Vi behöver mer 
Europa, inte mindre.”

Inom EESK anser vi att ”mer 
Europa” också bör vara den vägle-
dande principen för den fleråriga 
budgetramen 2014–2020, som avgör 
EU:s budget för de kommande sex 
åren. När den tidigare fleråriga 
budgetramen antogs höll de flesta 
europeiska ekonomierna på att växa 
och ekonomisk stabilitet togs för 
givet. Mot bakgrund av den rådande 
instabiliteten och den våg av åtstram-
ningskrav som sveper över Europa 
fi nns det risk för att en minimalistisk 
budget kommer att antas. Europeiska 
kommissionen föreslår därför att 
EU:s totala budget ska ligga kvar på 
1 % av EU:s BNP, medan vissa med-
lemsstater förordar nedskärningar. 
EESK å sin sida antog vid plenarses-
sionen i maj ett yttrande där man 
uttalade sig för en ökning till 1,11 %. 
Vi vill påminna om defi nitionen av 
en budget: en uppskattning av kost-
nader, intäkter och resurser under 

en viss tid, baserad på en prognos 
över framtida fi nansiella villkor och 
mål. Tillämpat på den situation som 
EU för närvarande står inför, måste 
man ta hänsyn till att både utgift er 
och intäkter måste ses över nu när 
målen är högre. Om EU verkligen 
vill ta ett viktigt steg mot en ökad 
integration och ta på sig mer ansvar, 
så måste unionen också ta itu med 
tillväxten när det gäller att säker-
ställa EU:s sociala modell. Och det 
är endast möjligt om budgeten – dvs. 
det instrument som EU använder för 
att nå sina målsättningar – är tillräck-
ligt stor.

Frånsett detta förbättrar och för-
enklar Europeiska kommissionens 
förslag till den fleråriga budgetra-
men verkligen budgetstrukturen. 
Det är också med rätta som Europe-
iska kommissionen kritiserar vissa 
medlemsstaters förhållningssätt till 
förhandlingarna, som framför allt 
förknippas med principerna om 
rättvist återflöde och horisontell 
rättvisa. När det gäller intäkter stö-
der EESK det nya systemet för egna 
medel, som inbegriper ändringar av 
de mervärdesskattebaserade medlen 
och en skatt på fi nansiella transak-
tioner. I  fråga om kostnader bör 
institutionerna och medlemsstaterna 
bära principen om europeiskt mer-
värde i minnet – dvs. tanken att en 
euro som spenderas på EU-nivå är 
mer eff ektiv än en euro som spende-
ras på nationell nivå. De två största 
utgiftsposterna i  budgeten –  den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
och sammanhållningspolitiken – har 
också fått en förbättrad utformning 
i  Europeiska kommissionens för-
slag. Man främjar ett eff ektivt jord-
bruk och försöker minska fondernas 
uppsplittring genom att uppmuntra 
makroprojekt. EESK vill ändå varna 
för att den nuvarande sammanhåll-
ningspolitiken riskerar att missgynna 

EU:s minst utvecklade regioner om 
makroekonomiska tvärvillkor tilläm-
pas vid utbetalningen av fondmedlen.

Det fi nns ett begrepp som kom-
pletterar uttrycket ”Det behövs 
mer Europa, inte mindre” och som 
ständigt hörs vid EESK och växer 
i  styrka, nämligen ”kostnaden för 
icke-Europa”. Om EU-budgetens 
storlek, verkan och öppenhet för 
insyn inte står i proportion till vik-
ten av de frågor som står på spel, 
kan det leda till att vi får ta oss an 
2000-talets utmaningar med ett sva-
gare EU, vilket skulle innebära att vi 
går i motsatt riktning i förhållande 
till visemannagruppens rekommen-
dationer. (asp) ●

Världsbefolkningens dag infördes 
1989 av rådet för FN:s utvecklings-
program och uppmärksammas varje 
år den 11 juli för att öka medveten-
heten om världsbefolkningen och 
hållbarhetsfrågor. Eft ersom frågor 
som rör befolkningen och hållbar-
heten är oupplösligt sammanflä-
tade stämde EESK Info träff med 
Hans-Joachim Wilms, ordförande 
i  EESK:s observationsgrupp för 

11 juli: Världsbefolkningens dag

hållbar utveckling, för att prata om 
befolkningsdagen.

EESK Info: Är det fortfarande 
viktigt att uppmärksamma 
världsbefolkningens dag?

Hans-Joachim Wilms: Det är viktigt 
eft ersom vi måste diskutera hur vi 
ska hantera befolkningsfrågor och 
särskilt den tryggade livsmedels-

försörjningen. Det framgår också 
klart hos oss på EESK att det fi nns 
två läger bland jordbrukarna. Kon-
ventionella jordbrukare hävdar att 
vi kan producera mer genom att 
utöka den odlingsbara marken. 
Själv tillhör jag den andra gruppen, 
som anser att planeten kan föda alla 
genom rättvis fördelning.

EESK Info: Vad betyder det?

HJW: Statistik från FN:s livsmed-
els- och jordbruksorganisation 
(FAO) visar att världen kan pro-
ducera tillräckligt med mat åt alla, 
men att maten inte produceras där 
den behövs och inte heller är av 
den kvalitet eller mängd som krävs. 
Frågan är hur vi ska ändra den här 
situationen. Konsekvenserna är 
katastrofala – den leder till exem-
pel till avskogning i Brasilien och 
Argentina. Det faktum att europé-
erna inte kan producera tillräckligt 
med livsmedel visar att det krävs en 
beteendeförändring, både hos oss 
och bland jordbrukarna i utveck-
lingsländerna. En annan punkt som 
bör lyft as fram är hur mycket mat-

vanorna har förändrats under det 
senaste århundradet, bland annat 
köttkonsumtionen.

EESK Info: Vad bör 
förändras?

HJW: Det är en mängd saker som 
måste göras för att skapa en helhets-
bild. Att förespråka en utökning av 
jordbruksmarken är för enkelt. Vi 
måste se till att länder kan vara så 
oberoende som möjligt. Det är till 
exempel helt ologiskt att transpor-
tera djurfoder över hela världen. 
Det är också fel att vi omvandlar 
naturreservat i Tyskland för att odla 
växter till biomassa. Och det här är 
bara två exempel.

EESK Info: EESK har 
upprepade gånger påpekat 
att vi måste revidera 
våra produktions- och 
konsumtionsmönster. Tror 
du att det räcker för att 
uppnå en hållbar framtid?

HJW: För tio år sedan tog ingen 
hållbarhetsfrågan på allvar. I dag 

Bygga broar över mörka vatten
Intervju med Nicolai Wammen, Danmarks EU-minister

EESK Info: Vilka var det 
danska ordförandeskapets 
ambitioner?

Nicolai Wammen: Redan från för-
sta början stod det klart att Danmark 
tog över ordförandeskapet i rådet 
vid en tidpunkt som präglades av 
en allvarlig ekonomisk kris. Det 

danska ordförandeskapets ambition 
var att hjälpa Europa att komma ur 
krisen och komma på fötter igen 
–  inte genom att skapa rubriker 
runtom i Europa, utan genom hårt 
arbete uppnå de resultat som är nöd-
vändiga för Europa. Under de senaste 
sex månaderna har vi arbetat hårt för 
att förverkliga det genom att ”bygga 
broar över mörka vatten” och driva 
förhandlingarna framåt. 

Det danska ordförandeskapet har 
bidragit till att utforma en ekonomisk 
politik som angriper krisen utifrån två 
utgångspunkter: För att säkerställa 
återhämtning har det varit nödvändigt 
att återupprätta förtroendet genom att 
konsolidera statsfi nanserna. Samtidigt 
har det varit viktigt att främja tillväxt 
och nya arbetstillfällen genom refor-
mer och nya initiativ. 

Ser man tillbaka på ordförande-
skapet nu tror jag man kan säga att vi 
under alla omständigheter har lyck-

ats föra Europa närmare de fastställda 
målen. 

EESK Info: Vilka har de största 
framgångarna varit? 

NW: Från första början var det danska 
ordförandeskapet helt inriktat på att 
komma igång med det hårda arbete 
som skulle driva på Europas utveck-
ling. Under det här halvåret har vi 
strävat eft er att uppnå verkliga resultat 
på alla områden. Det viktigaste resul-
tatet kan inte fogas in under en enskild 
rubrik, utan är snarare det faktum att 
vi har visat att EU fungerar och upp-
når resultat trots krisen. Jag är stolt 
över att det danska ordförandeskapet, 
i samarbete med EU-institutionerna, 
på ett betydelsefullt sätt har bidragit 
till att leda Europa ut ur krisen. 

Om jag ska lyft a fram tre resultat 
vid sidan av den ekonomiska dag-
ordningen så måste en av dem bli 
överenskommelsen om energief-

fektivitetsdirektivet. Det är inte bara 
positivt för klimatet och vårt energibe-
roende, utan har också bidragit till att 
skapa 400 000 arbetstillfällen i Europa. 
Roamingförordningen bör också 
nämnas. Den kommer att säkerställa 
lägre mobilpriser utomlands när vi 
använder våra smarta telefoner. Slut-
ligen har vi genom att bevilja Serbien 
ställning som kandidatland tagit ett 
viktigt steg mot att garantera demo-
kratin i Europa.

EESK Info: 
Kostnadseff ektivitet har 
kännetecknat det danska 
ordförandeskapet. Det 
faktum att ni serverade enbart 
kranvatten vid sammanträden 
har gett er smeknamnet 
”Kranvattensordföranden”.

NW: För att vara helt ärlig så är jag 
faktiskt väldigt stolt över vårt smek-
namn. Varför? Jo, därför att det lyft er 
fram sanningen. Vi har inte bara fan-

tastiskt rent kranvatten i Danmark, vi 
sätter också stort värde på grön kost-
nadseff ektivitet. Vi bryr oss om våra 
resurser och våra koldioxidutsläpp. 
Det är precis det som har varit vägle-
dande för ordförandeskapets plane-
ring som helhet. 

Därför har alla möteslokaler och 
hotellrum varit miljömärkta. Menyer 
har baserats på ingredienser för 
säsongen och 50 % av dem har kom-
mit från lokala leverantörer. Dess-
utom har vi genomfört program för 
att begränsa livsmedelsavfall och allt 
livsmedelsavfall har transporterats 
direkt till lokala biogasanläggningar 
och omvandlats till energi för danska 
hushåll. 

Jag vet att fl era av mina kollegor har 
blivit inspirerade av Danmarks miljö-
tänk. Nu håller jag tummarna för att 
andra ordförandeskap kommer att 
göra likadant. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Danmarks EU-minister

Benedicte Federspiel, EESK-ledamot, 
Övriga intressegrupper

Marie-Louise Knuppert, EESK-ledamot, 
Arbetstagargruppen

Nils Juhl Andreasen, EESK-ledamot, 
Arbetsgivargruppen

©
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De danska EESK-ledamöternas syn på 
det danska ordförandeskapet
Vårt enda alternativ är att ändra våra konsumtionsbeteenden
Intervju med Benedicte Federspiel, EESK-ledamot och förste jurist vid den danska 

konsumentorganisationen Forbrugerrådet

Ett ordförandeskap som bekämpat 
akuta problem
Intervju med Nils Juhl Andreasen, medlem av EESK:s 

arbetsgivargrupp och direktör på det danska jordbruks- 

och livsmedelsrådet

EESK Info: I anslutning 
till den europeiska 
konsumentdagen den 
15 mars 2012 anordnade 
EESK tillsammans med 
Forbrugerrådet en konferens 
om hållbar konsumtion 
i kristider. Anser du att det 
danska EU-ordförandeskapet 

EESK Info: Strax före 
Danmarks ordförandeskap 
insisterade du på att fokus 
bör ligga på att höja de 
europeiska företagens 
konkurrenskraft, särskilt 
inom livsmedelssektorn. 
Hur bedömer du 
ordförandeskapets framsteg 
på detta område?

Nils Juhl Andreasen: Det är svårt 
att bedöma eftersom så mycket 
uppmärksamhet har behövt ägnas 
åt den finansiella krisen i EU och 
i slutändan åt att rädda euron. Det 
har handlat mer om att begränsa 
skadorna än om att aktivt främja de 
europeiska företagens konkurrens-
kraft . Trots detta tror jag att detta 
i det långa loppet kommer att bidra 
till konkurrensfördelar för det euro-
peiska näringslivet, inklusive jord-
bruks- och livsmedelssektorn. 

EESK Info: Det danska 
ordförandeskapet har 
lett förhandlingarna 
om reformen av 
den gemensamma 
jordbrukspolitiken, 
som det cypriotiska 

lyssnade till våra 
uppmaningar när det 
gäller förändrade 
konsumentbeteenden?

Benedicte Federspiel: Dörren stod 
redan öppen eftersom ”grön” och 
”hållbar” är nyckelord och målsätt-
ningar för den danska regeringen 
i allmänhet och därmed även för dess 
EU-ordförandeskap. Ministrar och 
andra framstående talare vid konfe-
rensen klargjorde att vi inte har något 
annat alternativ än att ändra våra 
nuvarande konsumentbeteenden. 

EESK Info: Men innebär 
inte krisen att grunden 
för en hållbar konsumtion 
försvagas?

BF: Vi har inte råd att inte inkludera 
hållbarhet i alla våra politikområden. 
Sökandet eft er en väg ut ur krisen är 
även en möjlighet att upptäcka nya 

ordförandeskapet nu 
ska ta över. Tycker du att 
förhandlingarna är på väg 
i rätt riktning?

NJA: Såvitt jag kan se så står för-
handlingarna stilla så det är omöjligt 
att säga om de är på väg i rätt rikt-
ning. Mycket tid har lagts ner på att 
skapa klarhet kring kommissionens 
förslag och dess konsekvenser. Först 
helt nyligen presenterade medlems-
stater och icke-statliga organisatio-
ner tydliga åsikter och ståndpunkter.

Under tiden förändras situatio-
nen snabbt på grund av den tillta-
gande fi nansiella krisen i Europeiska 
unionen, förändrade mönster för 
tillgång och eft erfrågan på livsmedel 
på världsmarknaden och ökat fokus 
på hållbar produktion och konsum-
tion. Tillsammans kan detta starkt 
påverka de politiska uppfattningarna 
om jordbruks- och livsmedelssek-
torns betydelse i Europeiska unio-
nen och den europeiska modellen 
för jordbruksproduktion.

EESK Info: 
Uppmärksammades det 
danska ordförandeskapet 
i Danmark eller gick det 
obemärkt förbi?

NJA: Flera evenemang av alla möj-
liga slag har ägt rum i Danmark och 
i Bryssel, och den danska regeringen 
har gjort ett bra jobb i detta sam-
manhang. Tyvärr har fl era inrikes-
politiska frågor samt den fi nansiella 
krisen i EU dominerat rubrikerna, 
och därför har EU-frågor och det 
danska ordförandeskapets insatser 
hamnat lite i  skymundan. (pln/
mb) ●

hållbara lösningar till rimligt pris. 
Ett exempel på detta är direktivet om 
energieff ektivitet som precis har anta-
gits. Det danska näringslivet har nyli-
gen bekräft at att det borde vara möjligt 
att uppnå såväl de ekonomiska som 
de miljömässiga målen fram till 2020. 

EESK Info: Vad kan vi göra 
för att hållbar konsumtion 
ska bli det självklara valet för 
konsumenterna?

BF: Vi måste alla ta vårt ansvar, och 
det bör bli en självklarhet att stödja 
hållbar konsumtion. Därför bad råds-
ordförandeskapet EESK att utarbeta 
ett yttrande om hur hållbar produk-
tion och konsumtion kan främjas 
ytterligare. Det fi nns dock inga enkla 
lösningar, och under de kommande 
åren blir det en ständig utmaning att 
erbjuda hållbara produkter till rimligt 
pris. (pln/mb) ●

Energieff ektivitet – made in Denmark
Intervju med Marie-Louise Knuppert, medlem av EESK:s arbetstagargrupp och 

förbundssekreterare för danska LO

EESK Info: I december 
förra året framhöll du att 
ordförandeskapet borde 
lägga tonvikten på att skapa 
gröna jobb och att få in de 
unga på arbetsmarknaden. 
Har ordförandeskapet gjort 
tillräckligt på detta område?

Marie-Louise Knuppert: Det har 
gjort allt det kunnat för att sätta till-
växten och sysselsättningen högt på 
dagordningen – inte en lätt uppgift  

mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Jag är glad över att ordfö-
randeskapet lyckades få igenom en 
överenskommelse om energieff ek-
tivitetsdirektivet.

Om det inte hade lyckats skulle 
vi ha gått miste om ett viktigt till-
fälle att hjälpa EU-länderna att 
agera eff ektivt i  fråga om energi-
förbrukning och bidra till att skapa 

tusentals arbetstillfällen vid en tid-
punkt då de verkligen behövs.

Det danska ordförandeskapet 
har fortsatt att fokusera på ung-
domsarbetslösheten. Nu är det 
dags att agera. EU måste se till att 
unionens politik bidrar till att ge 
plats för ungdomarna. Det kan ske 
genom en mer proaktiv använd-
ning av Europeiska socialfonden. 
Danska LO och danska arbetsgivare 
har föreslagit att fondmedlen ska 
användas till att stödja införandet 
av arbetslivserfarenhetsprogram 
i medlemsstaterna.

Kampen mot ungdomsarbets-
lösheten skulle även kunna åter-
speglas i  förhandlingarna om de 
off entliga upphandlingsdirektiven. 
På goda grunder skulle man kunna 
kräva att de som är intresserade av 
offentliga kontrakt också måste 
kunna erbjuda ett visst antal prak-
tikplatser. Det är bara två praktiska 
exempel.

EESK Info: Du deltog 
nyligen i ett sammanträde 
i Köpenhamn som handlade 
om hur man kan involvera 

medborgarna i EU-projektet. 
Är det svårt att få danskarna 
att delta i EU-debatten?

MLK: Förtroende och allmänt stöd 
för EU-medlemskapet kan bara upp-
nås om allmänheten upplever att 
EU-politikerna löser de vanliga med-
borgarnas problem. Medborgarna 
måste kunna se vad EU gör för dem 
i vardagen. Det fi nns konkreta förslag 
på hur det kan gå till, bland annat de 
exempel som jag redan nämnt.

EESK Info: Finns det någon 
kommunikationsverksamhet 
i Danmark som EU kan dra 
lärdom av?

MLK: EU måste vara så konkret som 
möjligt i sitt kommunikationsarbete, 
även om det först och främst är en 
uppgift  som beslutsfattarna i med-
lemsstaterna ska svara för. Folkemø-
det på Bornholm, som bygger på ett 
svenskt koncept, är bara en instans 
för direkt dialog mellan politiker och 
allmänhet. EU:s kommunikations-
politik bör baseras på den öppna 
samordningsmetoden och det erfa-
renhetsutbyte som nu används på så 
många andra områden. (pln/mb) ●

Globalisering och omlokalisering: 
Finns det en framtid för EU:s industri?
Pepe hade arbetat i  flera år på 
en fabrik som tillverkar solpane-
ler i en av EU:s medlemsstater. 
Han hade ett bra jobb med fast 
anställning och bra arbetsvillkor. 
Företaget gjorde goda vinster och 
expanderade ständigt. Företaget 
drog nytta av särskilda villkor 
från lokala myndigheter och 
nationellt stöd för sektorn för 
förnybar energi. Allting såg strå-
lande ut … ända tills krisen kom. 
Då var festen över. 

På grund av budgetnedskär-
ningar var den nationella reger-
ingen tvungen att dra ner på 
stödet vilket dramatiskt sänkte 
efterfrågan på solpaneler. Som 
ett resultat av detta beslutade 
företaget att stänga fabriken och 
fl ytta produktionen till Mexiko. 
Slutligen förlorade alla i persona-
len sina jobb och sällade sig till 
de arbetslösa som redan uppgick 
till 40 % av den nationella arbets-
kraft en. 

Pepes liv nådde helt plötsligt 
en kritisk punkt. I  slutändan 
accepterade han ett korttids-
kontrakt för att utbilda lokala 
arbetstagare vid den nya fabriken 
i Mexiko, arbetstagare som skulle 
ersätta honom. Eft er tomma löf-
ten blev han själv till sist arbetslös. 

Liksom Pepe påverkas tusen-
tals arbetstagare i  Europa av 
industriell omvandling och 
globalisering, som utgör utma-
ningar för en allt mer integrerad 
inre marknad. Mot bakgrund 
av denna situation inrättade EU 
och EESK det rådgivande utskot-
tet för industriell omvandling 
(CCMI) år 2002. CCMI:s man-
dat är en del i  arbetet med att 
förutse, föregripa och analysera 

utvecklingen i syft e att säkerställa 
positiva och gemensamma strate-
gier för att hantera den industriella 
omvandlingen ur ett ekonomiskt, 
socialt, territoriellt och miljömäs-
sigt perspektiv. CCMI:s medlem-
mar kommer från olika sektorer som 
påverkats av ekonomins moderni-
sering, vilket ger CCMI den mora-

liska auktoriteten att diskutera direkt 
med andra beslutsfattare i EU. Målet 
är klart: att se till att EU:s industri 
förblir konkurrenskraft ig och sam-
tidigt säkerställa en utveckling som 
är socialt fördelaktig. Jorge Pegado 
Liz, CCMI:s ordförande, defi nierar 
utskottets tre huvudfunktioner som 
”att främja EU-grundarnas principer 
genom sina yttranden, möta utma-
ningar i samband med utvecklings-
tendenser som globalisering, sociala 
nätverk och nya arbetsmetoder, och 
föregripa och förbereda för industri-
ell omvandling och omstrukturering 
[…] Att lära av tidigare erfarenheter, 
aktivt observera nuet och föregripa 
kommande situationer”.

Sedan början av krisen inom eko-
nomi, fi nans och kanske även andra 
områden har CCMI talat för alla 
berörda industriella aktörer, både 
arbetstagare och arbetsgivare. I maj 
2001 antog CCMI tre yttranden som 
behandlar hur EU:s industripolitik 

för tillfället påverkas av globalise-
ringen. CCMI:s ståndpunkt är tyd-
lig. Globaliseringen har skapat en 
dynamik för företag att fl ytta utom-
lands och/eller omstrukturera. Inför 
hotet att billig arbetskraft  och dåliga 
arbetsvillkor utanför Europa kan 
underminera och förstöra syssel-
sättning inom tillverkningsindustrin 
hemma måste ledningen och arbets-
tagarna börja förstå behovet av att 
samarbeta för att möta utmaningen 
med omlokalisering. Det finns 
bara en väg framåt. Det är genom 
utbildning, innovation och hållbar 
utveckling som Europa kommer att 
upprätthålla sin status som en först-
klassig ekonomisk världsmakt.

Eftersom teknik och forskning 
har fått ökad betydelse har CCMI 
fokuserat på informations- och 
kommunikationsteknik och tjäns-
ter, sektorer som Europa har halkat 
eft er i. ”De är de nya slagfälten där vi 
behöver behålla försprånget framför 
Kina och Indien” säger Joost P. van 
Iersel, EESK-ledamot och föredra-
gande för yttrandet om ”Industripo-
litik för en globaliserad tid”. 

Den 12 juni fi rade CCMI sitt tio-
årsjubileum genom att anordna en 
konferens om ”För en fortsatt hållbar 
industriell omvandling”. Konferen-
sen förde samman företrädare för 
europeiska bransch organisationer, 
fackföreningar och beslutsfattare 
för att analysera tillståndet för den 
europeiska industrin, dess tidigare 
utmaningar och framtida riktlinjer. 

Pepes historia upprepas ständigt 
i Europa och CCMI är fast besluten 
att ändra på detta. (ail) ●

Varför EU behöver en annorlunda 
budget och hur den bör se ut

fi nns det en medvetenhet om att vi 
inte kan fortsätta leva som vi gör. 
Nu är givetvis allas tankar upp-
tagna av krisen, som kräver kort-
siktiga lösningar. Hållbarhet och 
kortsiktighet går dock inte ihop. 
Lyckligtvis är hållbarhet på väg att 
bli ”business as usual” och denna 
trend kommer att fortsätta.

EESK Info: Vad behöver vi för 
att gå vidare med vår agenda 
om hållbar utveckling?

HJW: Vi behöver en klar uppfatt-
ning om vår väg framåt, med en 
tidsgräns och en överenskommelse 
om åtgärdsområden och uppfölj-
ning. Jag anser att det viktigaste är 
att våra politiska ledare tar på sig 
sitt ansvar, att de visar att de verk-
ligen är beredda att engagera sig i en 
förändring av strategin och att de 
enas om konkreta färdplaner och 
handlingsprogram. (kf) ●

föreställa sig hur svårt det skulle ha 
varit för de fl esta medlemsstaterna 
att överleva en sådan global fi nansiell 
kris om de hade stått ensamma.

På det hela taget var EESK:s mål 
med konferensen, som fi ck mycket 
utrymme i medierna, att bidra till 
debatten om hur den ekonomiska 
styrningen i EU bör se ut. Det fi nns 
en risk att denna typ av debatter bara 
fokuserar på långsiktig politik, men 
denna gång var talarna medvetna 
om att de beslut som ska fattas de 
kommande månaderna kommer att 
vara av yttersta vikt för EU:s framtid. 
Besluten kommer att ha direkt påver-

kan på medborgarnas liv genom att 
de får direkt infl ytande på frågor som 
sysselsättning, ökad social ojämlik-
het och tillgången till krediter för 
små och medelstora företag. Därför 
kommer EESK att fortsätta vara ett 
unikt diskussionsforum som kom-
mer med konkreta förslag genom 
sina yttranden och genom dialog 
med andra europeiska aktörer. 
Konferensen den 7 juni var en del 
av denna strategi, som också syft ar 
till att visa att EU kanske är närmare 
den enighet som man föreställer sig 
utanför dess gränser, än att köra fast 
och bli handlingsförlamad. (asp) ●

DET DANSKA ORDFÖRANDESKAPET

Aktivt medborgarskap
För ett bättre europeiskt samhälle

Aktivt medborgarskap har central betydelse 
för Europeiska ekonomiska och sociala kom-
mitténs roll. I denna bok berättar tjugofyra 
EESK-ledamöter om sina personliga bidrag 
som företagare, fackföreningsrepresentan-
ter, aktivister och frivilliga, och de visar upp 
en omfattande och fascinerande bredd av 
intressen och prioriteringar. Gemensamt för 
dem är en känsla av solidaritet med andra 
i samhället och ett intresse för deras välbefi n-
nande. (cl) ●

I KORTHET

Pierre Jean Coulon, EESK-ledamot, 
Arbetstagargruppen
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 Två sidor av samma mynt?
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Statsskuldskris och fi nanspolitisk 
union: Två sidor av samma mynt?

Kära läsare!
FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio+20, 
ägde rum i Rio de Janeiro den 20–22 juni som en 
uppföljning till toppmötet Earth Summit 1992. 
Riokonferensen gav utmärkta möjligheter till dis-
kussioner om övergången till en verkligt hållbar 

framtid för alla, trots att resultaten var mindre långtgående än vad EESK:s 
delegation hade hoppats på.

Under det gångna året har EESK arbetat för en inkluderande och omfat-
tande dagordning med balans mellan hållbarhetens tre pelare (social, ekono-
misk och miljörelaterad). Vi ville framför allt se en färdplan för hållbarhet med 
konkreta mål, målgrupper, insatser och mekanismer. Därför är det beklagligt 
att många av förväntningarna i det europeiska och globala civila samhället 
förbisågs, och vi måste nu se framåt mot genomförandeskedet i hopp om 
att uppnå förbättringar och gå längre än villkoren i den slutdeklaration som 
antogs i Rio.

De stats- och regeringschefer som samlades i Rio missade ett unikt tillfälle 
att ta ett stort steg framåt mot ökad social och miljörelaterad rättvisa. Vad jag 
saknar mest är en konkret handlingsplan för de närmaste åren samt bindande 
överenskommelser om metoder för hållbar utveckling. Tyvärr fästes alldeles 
för lite uppmärksamhet vid den sociala dimensionen inom hållbar utveckling, 
och målsättningar såsom fattigdomsutrotning och garanterad tillgång till livs-
medel, rent vatten och hållbar energi fi ck inte det utrymme som EESK hade 
hoppats på. Vi misslyckades även med att uppgradera FN:s miljöprogram till 
en specialiserad byrå.

En sista besvikelse var att det inte inrättades någon ombudsman för fram-
tida generationer. Det skulle ha legat ett stort symbolvärde i att erkänna att 
det behövs en internationell myndighet som kan värna framtida generationers 
rättigheter i förhållande till kortsiktiga ekonomiska intressen.

Trots detta kan vissa resultat av konferensen betraktas som framgångar. 
Vi var nöjda med att begreppet ”grön ekonomi” som en drivkraft  för håll-
bar utveckling fi ck en framträdande plats i slutdeklarationen. Vi uppskat-
tade även att begreppet hållbara utvecklingsmål infördes. Detta måste nu 
bearbetas och ges konkret form så fort som möjligt i syft e att låta toppmötet 
vara utgångspunkten för en världsomvälvande process som kan göra våra 
samhällen mer hållbara och inkluderande. Sist men inte minst fi ck det civila 
samhället erkänsla för sin roll när det gäller att möjliggöra och genomföra 
hållbar utveckling.

Som jag sagt redan tidigare är vägen från Rio minst lika viktig som vägen 
till Rio. Uppföljningen av konferensen Rio+20 måste från och med nu bli en 
av prioriteringarna för det civila samhället och den kommer även att vara en 
av mina hjärtefrågor under resten av min tid som EESK:s ordförande.

Staff an Nilsson
Ordförande
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Europeiska bin!

Bin har spelat en viktig roll i miljöns 
naturliga ordning sedan urminnes 
tider. Genom pollinering är de en 
viktig del av våra jordbruksmeto-
der. De senaste åren har honungs-
bin försvunnit i en alarmerande fart. 
Anledningen till detta fenomen är 
fortfarande okänd, men föroreningar, 
monokulturer och överanvändning av 
bekämpningsmedel är möjliga orsaker. 

Vår kommitté är medveten om detta problem och dess konsekvenser för 
den biologiska mångfalden, livsmedelskvaliteten och livsmedelsförsörjningen. 
Det var därför som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regi-
onkommittén den 7 maj 2012 installerade två bikupor på taket till Jacques 
Delors-byggnaden i Bryssel. Detta utgör slutet av det projekt som kommit-
téerna påbörjade för ungefär ett år sedan med hjälp av Apis Bruoc Sella, en 
organisation vars syft e är att främja spridningen av bikupor på tak i städer. Syft et 
med projektet är att visa att städer också har en roll i att bevara den biologiska 
mångfalden och att vi alla på vårt eget lilla sätt kan hjälpa till att skydda våra 
hotade ekosystem.

Den 31 maj hade fl era lyckliga deltagare vid den offi  ciella invigningen av kom-
mittéernas projekt om stadsbin möjlighet att smaka på kommittéernas första 
honung (resultatet av drygt 20 dagars ”arbete”). De två bikuporna förväntas 
producera ungefär 40 kg honung varje år. (rdr) ●

Open Day 2012
Öppet hus hos EESK

Fler än 3000 personer besökte EESK 
den 12 maj 2012, vilket var den tju-
gonde gången som EU-institutionerna 
höll öppet hus. Årets tema var hållbar-
het och grön ekonomi, för att således 
bidra till att öka medvetenheten om 
huvudfrågorna med anknytning till 
FN:s Rio+20-konferens om hållbar 
utveckling. Viktiga frågor såsom gröna 

jobb, förnybar energi, hållbara städer och vattenförbrukning presenterades 
på ett kreativt och interaktivt sätt.

Besökarna hade möjlighet att prata med kommitténs ledamöter och personal, 
ta reda på mer om EESK:s arbete och delta i roliga aktiviteter för hela familjen. 
Ordförande Staff an Nilsson och vice ordförande Anna Maria Darmanin samt 
generalsekreterare Martin Westlake var närvarande hela dagen och deltog aktivt 
i att hälsa besökarna välkomna och öka medvetenheten om miljöfrågor.

Det utmärkta (och frivilliga) arbetet av många av kommitténs ledamöter och 
anställda bidrog även i år till att initiativet blev så lyckat och gav allmänheten 
en dynamisk och livfull bild av vår institution. (rdr) ●

Utgivare:
Karin Füssl (kf)
Tomasz Jasiński – företrädare för EESK:s 
ledamöter i redaktionskommittén 
(Arbetstagargruppen, Polen) (tj)

Medverkande i denna utgåva:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Makeda Peter (mp) 

Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Övergripande samordning: 
Nadja Kačičnik 

Adress :
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Jacques Delors-byggnaden, 
Rue Belliard 99, 
1040 Bryssel, Belgien
Tfn +32 2546-9396/9586
Fax +32 2546-9764
E-post: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/ 

EESK Info kommer ut nio gånger om året i samband med EESK:s plenarsessioner.

Tryckta versioner av EESK Info på tyska, engelska och franska kan erhållas gratis 
från EESK:s presstjänst. 

Dessutom är EESK Info tillgänglig på tjugotvå språk i pdf-format på kommitténs webbplats. 

URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info 

EESK Info är inte att betrakta som en offi  ciell sammanfattning av EESK:s arbete. 
För sådan information hänvisar vi till Europeiska unionens offi  ciella tidning eller andra 
publikationer från kommittén. 

Innehållet i EESK Info får spridas under förutsättning att källan anges och att en kopia skickas 
till redaktören.

Upplaga: 15 500 exemplar. 

Nästa nummer utkommer i september 2012. 

Sedan 2008  har den ekonomiska 
krisen, som startade i USA, haft  en 
central roll i medierna och stått högst 
på de globala ledarnas politiska dag-
ordningar. Nu när krisen har spritt 
sig till Europa har jämförelser mel-
lan den amerikanska centralbanken 
och Europeiska centralbanken blivit 
mer och mer populära. I sin upplaga 
av den 16 juni jämför Th e Economist 
Kaliforniens och Greklands off ent-
liga finanser. Denna artikel, som 
skrivits av korrespondenten i Los 
Angeles, visar att EU ses som mer 

integrerat bortom våra gränser än 
i Europa. Varför skulle man annars 
jämföra en amerikansk delstat med 
en medlemsstat? Europeiska eko-
nomiska och sociala kommittén är 
övertygad om att mer Europa bety-
der fl er och bättre instrument för att 
bekämpa och undvika en global kris.

Debatten om hur EU bör utformas 
i fråga om ekonomisk integration är 
central för kommitténs intressen, 
eft ersom det som står på spel nu är 
själva den europeiska sociala model-
len. Det är därför självklart att kom-
mitténs ECO-sektion, med ansvar 
för ekonomiska och fi nansiella frå-
gor, hanterar frågor som införande 
av euroobligationer, inrättande av ett 
europeiskt kreditvärderingsinstitut, 
fi nansiell utbildning för våra med-
borgare och reglering av de fi nan-
siella marknaderna.

I detta sammanhang anordnades 
den 7 juni 2012 en högnivåkonfe-
rens vid EESK i syft e att diskutera 
den rådande statsskuldskrisen. 
Bland deltagarna fanns Jean-Claude 
Juncker, Luxemburgs premiärmi-
nister och ordförande för eurogrup-
pen, Enzo Moavero Milanesi, Italiens 

Cypern för ett bättre Europa*

Med vetskapen om att Europa måste 
framträda starkare eft er den rådande 
ekonomiska krisen kommer det cyprio-
tiska ordförandeskapet att arbeta ”Mot 
ett bättre Europa” för att bidra till håll-
bar tillväxt, social sammanhållning och 
skapande av arbetstillfällen. Det är med 
utgångspunkt i den nuvarande socio-
ekonomiska utvecklingen som vi har 
fastställt målet om en union som har 
större relevans för dess medborgare 
och på den globala arenan, grundat på 
principen om solidaritet.

Det är absolut nödvändigt att främja 
ett mer eff ektivt och hållbart Europa. 
I det avseendet är den viktigaste punk-
ten på dagordningen förhandlingarna 
om den fl eråriga budgetramen 2014–
2020, som är en möjlighet att enas 
om en budget och politiska riktlinjer 
som kommer att bidra till tillväxt och 
ökad konkurrenskraft . Det cypriotiska 
ordförandeskapet kommer att arbeta 
för att slutföra förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen och göra 
så stora framsteg som möjligt i  för-
handlingarna om de gemensamma 
politikområdena, till exempel den 
gemensamma jordbruks- och fiske-
politiken och sammanhållningspoliti-
ken. Ordförandeskapet understryker 
sammanhållnings politikens betydelse 
och vi har begärt ett yttrande från EESK 
om utveckling av makroregionala stra-
tegier för Medelhavsområdet och dess 
fördelar för medlemsstater som är öar. 
Miljöanpassning, energieffektivitet, 
miljömässig hållbarhet och att hantera 
klimatförändringens eff ekter kommer 
också att vara huvudfrågor för ordfö-
randeskapet.

Ett Europa med en effektivare 
ekonomi baserad på tillväxt är också 
en viktig förutsättning för att man ska 
kunna ta sig ur den rådande ekonomiska 
krisen och stärka EU:s konkurrenskraft . 
Därför kommer tonvikten att ligga på 
stärkt övervakning av finanspolitiken 
och den makroekonomiska politiken 
och garantier för fi nanspolitisk stabilitet. 
Samtidigt är behovet att främja tillväxt av 
avgörande betydelse och det cypriotiska 
ordförandeskapet kommer att inrikta sig 
på att stärka den inre marknaden och 
främja skapandet av nya arbetstillfällen, 
forskning och innovation med fokus på 
små och medelstora företag för att bidra 
till ökad konkurrenskraft  i Europa.

I strävan att utveckla ett Europa med 
större relevans för medborgarna och 
byggt på solidaritet och social samman-
hållning kommer tonvikten att ligga 
på sysselsättning för unga med tanke 
på de stigande arbetslöshetssiffrorna. 
En prioritering är också att inrätta det 
gemensamma europeiska asylsystemet 
före slutet av år 2012. I detta avseende 
har vi begärt ett förberedande yttrande 
från EESK om inrättandet av ett system 
(Eurodac) för jämförelse av fi ngeravtryck 
från asylsökande och vissa grupper av 
illegala invandrare. Ordförandeskapet 
har också begärt ett yttrande från EESK 
om att stärka deltagandeförfarandena 
och de lokala myndigheternas, det civila 
samhällets och arbetsmarknadsparternas 
medverkan i genomförandet av Europa 
2020-strategin.

Det cypriotiska ordförandeskapet 
vill också verka för att föra Europa 
närmare sina grannar, fortsätta med 
utvidgningsagendan och betona den 
europeiska grannskapspolitikens södra 
dimension samtidigt som man arbetar 
för att unionen ska få större infl ytande 
på den globala arenan, med särskild 
tonvikt på EU:s utvecklingsmål och en 
stärkt utrikeshandelspolitik.

Unionen måste föras närmare sina 
medborgare. Vår vision är att mark-
nadsföra Europa som ett ”filoxenos 
topos”, ett område där företag, idéer, 
tjänster, innovation och kultur välkom-
nas. ”Filoxenos topos” ingår i vår strävan 
mot ett bättre Europa, en union som 
ger hopp till sina medborgare, särskilt 
de yngre generationerna. ●

*Andreas Mavroyiannis, Biträdande EU-minister, Det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd

EESK:s cypriotiska ledamöters förväntningar 
på det cypriotiska EU-ordförandeskapet*
Michalis Antoniou
Arbetsgivargruppen

En ny vision för Medelhavsområdet

Biträdande generaldirektör, Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) 
Det cypriotiska ordförandeskapet sammanfaller med den mest oroliga perioden hittills i det eft erkrigstida Europa. 
En turbulent tid är dock också en tid för möjligheter och förändring. Under denna tid bör EESK, i nära samarbete 
med övriga EU-institutioner, uppmuntra och främja politik som är nödvändig för att återskapa tillväxten, minska 
arbetslösheten och återskapa utsikten till välstånd för alla europeiska medborgare.

Dimitris Kittenis
Arbetstagargruppen
Före detta generalsekreterare för Cyprus Workers’ Confederation (SEK) 
Cypern, som är beläget mellan Europa, Mellanöstern och Afrika, tar över EU-ordförandeskapet när unionen befi nner 
sig vid ett vägskäl. Det cypriotiska ordförandeskapet uppmanas att bidra till att komma till rätta med problemen 
med bristande jämlikhet och solidaritet och att fatta brådskande beslut för att ta itu med kriserna, i syft e att minska 
arbetslösheten, förbättra livskvaliteten och främja den europeiska integrationen.

Kostakis Konstantinidis
Övriga intressegrupper
Ordförande för Union of Cypriot Farmers (EKA) 
Genom hela ordförandeskapet kommer våra mål och ambitioner att innebära en strävan eft er att stärka samarbetet 
och solidariteten mellan medlemsstaterna och trappa upp insatserna för att främja fred, inte bara i Medelhavsområdet 
och Mellanöstern, utan också i Europa och omvärlden. Vi vill även se bättre levnadsstandard för vanliga människor 
och tillväxt, inte bara i Europa, utan också í länder utanför EU.

Michalis Lytras
Övriga intressegrupper
Det cypriotiska ordförandeskapet kommer att bidra till att målen för social och ekonomisk sammanhållning i Euro-
peiska unionen uppnås och man kommer att arbeta för att främja ekonomisk tillväxt och övervinna den ekonomiska 
krisen, slutföra och anta den gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020, bekämpa arbetslösheten och skapa fred 
i Europa och hela världen. Jag tror att detta kommer att bli ett framgångsrikt och produktivt ordförandeskap. 

Andreas Pavlikkas
Arbetstagargruppen
Chef för enheten för forskning och studier vid Pancyprian Federation of Labour
Jag vill tro att det cypriotiska ordförandeskapet kommer att bli en framgång på alla nivåer – både politiska och 
organisatoriska. Så långt som möjligt måste vårt land bidra till att beslut fattas rörande frågor om solidaritet mellan 
stora och små länder, stärka och vidga EU:s agenda och stärka EU:s förbindelser med länderna i Medelhavsområdet 
och Mellanöstern. Dessutom kommer Cypern att ha möjlighet att presentera sig självt som land, sina starka sidor 
och tillgångar, både i Europa och globalt, för att locka till sig investeringar och turister. ●

* Till följd av en cypriotisk EESK-ledamots avgång har förfarandet för att utse en ny ledamot inletts. Detta förfarande pågick fortfarande vid detta nyhetsbrevs publicering. 
Listan med EESK:s samtliga ledamöter återfi nns på vår hemsida: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, grekisk EESK-
ledamot och ordförande för uppfölj-
ningskommittén för Euromed, har 
utsetts till föredragande för yttrandet.

EESK Info: Varför behöver EU 
en ny makroregional strategi 
för Medelhavsområdet?

Dimitris Dimitriadis: De ansträng-
ningar som EU hittills har gjort och 
som har riktat sig till Medelhavsom-
rådet i  dess helhet har misslyckats. 
Barcelonaprocessen, som lanserades 
1995 och syft ade till att ge förbindel-
serna mellan EU och dess partnerländer 
i Medelhavsområdet en inramning, är 
död. 

Under tiden har den geopolitiska 
kontexten i området helt förändrats 
till följd av revolutionerna i de norda-
frikanska länderna. 

Dimitris Dimitriadis, EESK-ledamot

INTERVJU MED EN KOLLEGA

I en serie intervjuer kommer 
Tomasz Jasiński, polsk ledamot 
från EESK:s arbetstagargrupp och 
ledamöternas företrädare i redak-
tionskommittén för nyhetsbrevet 
EESK Info att samtala med sina 
kolleger för att ta reda på vad som 
driver dem. Den första intervjun är 
med Martin Siecker, nederländsk 
medlem av EESK:s arbetstagargrupp 
och representant för Nederländer-
nas fackförbund.

Tomasz Jasiński: Kan du 
beskriva din yrkesbakgrund?

Martin Siecker: Jag är journalist. Jag 
inledde min karriär på sjuttiotalet 
då jag arbetade som reporter för en 
dagstidning på vänsterkanten. Tio år 
senare bytte jag spår till arbetarrörel-
sen och blev redaktör för medlem-
marnas nyhetsbrev. 

TJ: Vad fi ck dig att söka 
dig till en karriär inom 
fackföreningsrörelsen? 

MS: Ju mer jag rapporterade om 
arbetsmarknadsrelationer, desto mer 
engagerad blev jag i de frågorna. En 
dag fi ck jag reda på att unga reportrar 
på tidningen inte fi ck den lön som de 
hade rätt till. Tillsammans med mina 
kolleger startade jag en strejkkommitté 
för att försvara dem. Vi förhandlade 
med den ansvariga utgivaren och till 
sist fi ck vi rätt. Det var då jag beslutade 
mig för att arbeta för en organisation 
som försvarar arbetstagarnas rättig-
heter.

TJ: Hur länge har 
du varit medlem 
i fackföreningsrörelsen? 

MS: Jag gick med i facket så fort jag 
började arbeta, vilket var 1967. Innan 
jag blev journalist hade jag en massa 
olika tillfälliga jobb. Det var mitt val. 
På den tiden ville jag inte ha ett fast 
jobb eller fasta arbetstider. Jag tyckte 
om friheten och att jag kunde gå och 
simma när solen sken i stället för att 
jobba.

TJ: Vilka passioner har du? 

MS: Musik. Jag lyssnar mycket på 
musik. Jag spelar trummor lite grann, 
men är inte tillräckligt bra för att spela 
i ett band. Men även om jag var bättre 
skulle jag ändå inte ha tid att spela 
i band. Och så älskar jag att läsa – det 

finns nästan inget bättre än en bra 
deckare.

TJ: Jag trodde att alla 
nederländare var fotbollsfans?

MS: Jag är fotbollsfan. Jag håller på 
Ajax Amsterdam. Jag bodde granne 
med olympiska stadion i Amsterdam 
när Ajax var som bäst. Jag såg alla 
deras europeiska hemmamatcher på 
tidigt sjuttiotal när de vann European 
Champions League tre gånger i rad.    

TJ: När blev du ledamot av 
EESK?

MS: För tio år sedan. År 2010 utsågs jag 
till EESK-ledamot för tredje gången.

TJ: Vad anser du är EU:s 
viktigaste utmaning just nu?

MS: Den tilltagande EU-skepsisen. 
Den är ett stort hot. Om vi inte klarar 
av att motarbeta den fi nns en risk att 
allt som återstår av ett förenat Europa 
kommer att vara en kvadratkilometer 
cement, glas och stål i  närheten av 
Bryssels centrum som blir ett minnes-
märke över ett ideal som en gång sågs 
som något storartat och övertygande, 
men som sorgligt nog slutade på den 
historiska sophögen som det största 
och dyraste politiska misslyckandet 
någonsin. ●

Inom kort på EESK
Med gemensamma krafter för ett starkare Europa!

Det civila samhället: En fullvärdig 
samarbetspartner i Europa 2020-stra-
tegin

Vid det evenemang som hålls den 
25 september 2012 kommer man att 
diskutera åtgärder för att främja tillväxt 
och utveckla en europeisk tillväxtpakt. 
Vid fyra parallella workshoppar kom-
mer man att diskutera utformningen av 
en sammanhängande ram för EU:s till-
växtstrategi, nylanseringen av den inre 

marknaden, återhämtningen, skapan-
det av nya arbetstillfällen och innova-
tion för smart och hållbar tillväxt. 

EESK:s gruppordförande kommer 
var och en att redogöra för vilka åtgär-
der de anser måste vidtas för att man 
ska kunna återskapa en hållbar tillväxt 
i EU. En expertpanel på hög nivå kom-
mer däreft er att diskutera hur man på 
bästa sätt kan utnyttja de tillväxtmöj-
ligheter som Europa 2020-strategin 
skapar. 

I konferensen deltar intressenter på 
nationell nivå och EU-nivå, beslutsfat-
tare inom EU, ledamöter inom Europa-

parlamentet och nationella parlament, 
företrädare för medlemsstaternas reger-
ingar och administrationer, nationella 
och europeiska civila samhällsorganisa-
tioner, lokala och regionala myndighe-
ter, tankesmedjor och opinionsbildare.

Under konferensen kommer EESK 
och de nationella ekonomiska och soci-
ala råden att framföra sina synpunkter 
och dela med sig av sina erfarenhe-
ter och bästa praxis i syft e att främja 
de åtgärder som vidtas för att skapa 
ett hållbart och konkurrenskraftigt 
Europa. (kf) ●

Vill du veta mer? Programmet fi nns 
att läsa på http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home.

För ytterligare information var 
god kontakta: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu.

DET CYPRIOTISKA RÅDSORDFÖRANDESKAPET

Därför måste vi börja om från bör-
jan. Vi måste utarbeta en ny vision 
och en helt ny strategi. Jag kommer 
snart att hålla ett första sammanträde 
med en cypriotisk minister för att 
diskutera hur EESK bäst kan bemöta 
Cyperns begäran om råd. 

EESK Info: Många av de 
utmaningar som EU-länderna 
i Medelhavsområdet står 
inför skulle kunna behandlas 
inom ramen för EU:s 
sammanhållningspolitik…

DD: Endast sammanhållningspoliti-
ken räcker inte. Vi behöver en bredare 
vision och ett långsiktigt perspektiv 
för de kommande 15–20 åren, vilket 
inbegriper hela regionen och inte bara 
EU:s medlemsstater i området. Först 
måste vi fastställa tydliga och lång-
siktiga mål för regionen, och sedan 

måste vi se till att sammanhållnings-
politiken stöder dem. 

EESK Info: Du har just kommit 
tillbaka från konferensen om 
Östersjöstrategin. Går det att 
hämta inspiration från vissa 
av de lösningar som man 
funnit i det sammanhanget? 

DD: Östersjöstrategin är helt klart 
en mycket bra modell för liknande 
strategier. Den har visat hur fram-
gångsrik en integrerad strategi för 
gemensamma frågor som inbegri-
per flera länder och myndigheter 
kan vara. Det är självklart omöjligt 
att reproducera Östersjöstrategins 
lösningar helt och hållet, men ett 
par av dem ger användbar inspira-
tion. I fråga om geopolitik kan man 
dra en viktig lärdom av Östersjö-
strategin: Även om strategin endast 

inbegriper EU:s medlemsstater, är 
förbindelserna mellan EU och Ryss-
land av avgörande betydelse för dess 
framgång. 

Om vi vill att EU:s Medelhavs-
strategi ska lyckas måste den följakt-
ligen sammanföra samtliga aktörer 
i  Medelhavsområdet: EU-länder, 
öar, de nordafrikanska länderna, 
Turkiet, Israel och de palestinska 
områdena. (mb) ●

Det cypriotiska ordförandeskapets 
webbplats har nu lanserats.

Klicka på länken för de senaste 
nyheterna från det cypriotiska ord-
förandeskapet: www.cy2012.eu Det cypriotiska ordförandeskapet 

har bett EESK att utarbeta ett ytt-
rande om en makroregional strategi 
för Medelhavsområdet – fördelarna 
för öar som är medlemsstater.

Andreas Mavroyiannis, biträdande EU-minister,
det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska 
unionens råd

NYA EESK-PUBLIKATIONER

 ■ Consumer protection (Konsumentskydd)

 ■ Th e European Economic and Social Commit-
tee during the Cyprus Presidency of the Council 
of the EU (Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén under det cypriotiska ordförande-
skapet i Europeiska unionens råd)

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

EU-minister, och framstående före-
trädare för Europeiska kommissio-
nen, Europeiska centralbanken och 
Europaparlamentet. Staffan Nils-
son, ordförande för EESK, öppnade 
mötet med ett anförande där han 
uppmanade till en union för fi nans-
politisk stabilitet och införandet av 
euroobligationer. Staffan Nilsson 
betonade behovet av konkreta ini-
tiativ för att dela medlemsstaternas 
fi nanspolitiska ansvar så att ränte-
satserna på statsskulden kan sjunka 
i länder som vidtar budgetkonsoli-
deringsåtgärder.

Michael Smyth, ordförande för 
ECO-sektionen, ledde debatten och 
gjorde klart att vi enligt hans åsikt 
står inför en eft erfrågekris liknande 
den som uppstod på 1930-talet och 
att ortodox åtstramningspolitik bara 
kommer att leda oss mot recession, 
en grogrund för populism och radi-
kala partier. Carmelo Cedrone och 
Gérard Dantin, föredragande för två 
yttranden från EESK om euroobli-
gationer och liknande instrument 
för delad skuld, och Pedro Augusto 
Almeida Freire, ordförande för 
EESK:s permanenta studiegrupp 
för samordning av den ekonomiska 
politiken, förespråkade integre-
ring som det enda sättet att lösa de 
rådande problemen. Det konkreta 
förslaget i Carmelo Cedrones ytt-
rande, som redan har antagits, är 
att införa två slags obligationer: 
stabilitetsobligationer för att göra 
skulderna till ett delat ansvar och 
investeringsobligationer för att locka 
till sig kapital från framväxande eko-
nomiska stormakter som Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina. Gérard 
Dantin håller på att utarbeta ett ytt-
rande där det ömsesidiga ansvaret 
för skulderna mellan medlemssta-
terna diskuteras, och det ska läggas 
fram för omröstning vid plenarses-
sionen i juli.

Kommissionens företrädare 
underströk att det är viktigt att 
skapa en säkerhetsmekanism för 
den fi nansiella sektorn på EU-nivå 
och göra framsteg mot en bättre 
finansiell integration. Europapar-
lamentsledamoten Sylvie Goulard 
ansåg att Europeiska rådet inte bör 
vara den enda politiska arena som 
tar itu med den rådande krisen 
och menade att en bredare strategi 
behövs. Jean-Claude Juncker avslu-
tade konferensen i en optimistisk 
ton och uppmanade deltagarna att 

Det som saknas är politisk vilja att komma ur krisen

Carmelo Cedrone, i ditt senaste yttrande 
hävdar du att den rådande europeiska krisen 
är mer politisk än ekonomisk…

EU har inte längre råd att ha en gemensam penning-
politik och skild ekonomisk och fi nansiell politik i 17 
länder. EU bör röra sig mot en fi nanspolitisk union och 
det första steget i denna riktning skulle vara att införa 
två kompletterande men separata EU-obligationer: uni-
onsobligationer som inte är öppna för handel och som 
syft ar till att stabilisera skulden, och euroobligationer för 
återhämtning och tillväxt.

Är detta genomförbart?

Dessa obligationer skulle återställa investerarnas förtroende och ersätta 
åtstramningarna med ett återupprättande av välfärdsstaten. Vår plan förutsät-
ter dessutom inte att fördragen ändras eller att nya institutioner inrättas. Den 
skulle utnyttja befi ntliga EU-instrument, såsom Europeiska investeringsfonden 
(EIF). Det enda som saknas är den politiska viljan. (rdr) ●

Martin Siecker: musikälskare och deckarfantast
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Övriga intressegrupper

Michalis Lytras, 
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PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL
En digital marknad för tillväxt

I maj antog EESK ett yttrande om att öka tillväxten med hjälp 
av den digitala inre marknaden. I yttrandet framläggs förslag 
till det danska rådsordförandeskapet om hur man kan komma 
vidare på den digitala vägen. Förväntningarna på EU är höga, 
eft ersom studier har visat att den digitala inre marknaden skulle 
kunna öka EU:s BNP med 4 % fram till 2020.

I yttrandet föreslås en snabb utbyggnad av infrastrukturen 
överallt i Europa, också i avlägsna områden, för att garantera 
internettillgång för alla.

Mot bakgrund av att 95 % av 
jobben kommer att kräva inter-
netrelaterat kunnande år 2015, 
är det enligt föredraganden för 
yttrandet, Laure Batut (Arbets-
tagargruppen, Frankrike), ”abso-

lut nödvändigt med fortbildning”. Hon tillade att tillgång till 
hårdvara och mjukvara samt kurser i hur dessa används, även 
för äldre medborgare, är en förutsättning för att målet ska 
kunna nås.

För att gynna näthandeln föreslår EESK en harmonisering 
av handelslagstift ningen och av reglerna för indirekt beskatt-
ning. Kommittén varnar dock samtidigt för att detta inte får 
användas som svepskäl för höjda skattesatser. (mb) ●

EU halkar efter när det gäller energimålen

I sitt yttrande om ”Energifärdplan för 2050”, som antogs vid 
plenarsessionen i maj, framhåller EESK att EU och vissa av med-

lemsstaterna är kraftigt 
försenade när det gäller att 
uppnå de nuvarande målen 
för en koldioxidsnål energi.

Kommittén anser att 
EU inte inser i hur ringa 
grad man uppfyller de mål 
man själv fastställt. ”Det 

faktum att de kraft igt förorenande produktionsprocesserna i EU 
minskat, medan de ökat i andra delar av världen med eft erföl-
jande import av produkterna till EU döljer problemets omfatt-
ning” säger Pierre Jean Coulon (Arbetstagargruppen, Frankrike), 
som är föredragande för yttrandet.

I yttrandet ställer man sig kritisk till de framsteg som gjorts 
på området energieff ektivitet och förnybar energi. Utvecklingen 
av förnybara energikällor hämmas av osäkert regeringsstöd och 
i vissa fall av motstånd på lokal nivå.

Kommittén eft erlyser återigen inrättandet av ett europeiskt 
civilsamhällesforum med uppgift  att främja informationsfl ödet 
inom EU genom att regelbundet samla alla aktörer till en diskus-
sion om energiförbrukningen fram till 2050.

”Det är i dag en utmaning för demokratierna i EU att vinna 
allmänhetens godkännande av energivalen” framhåller Ric-
hard Adams (Övriga intressegrupper, Storbritannien), medfö-
redragande för yttrandet, och tillägger att ”Energifärdplan för 
2050 måste användas både till att starta en så bred diskussion som 
möjligt bland Europas medborgare och till att främja deltagande 
på alla nivåer – på personnivå, på regional och nationell nivå 
samt på EU-nivå”. (mb) ●

Europeiskt socialt företagande och fonder 
för socialt företagande

I två yttranden – ett om Europeiska fonder för socialt företagande 
(föredragande: Ariane Rodert, Övriga intressegrupper) och ett 
om Initiativ för socialt företagande (föredragande: Giuseppe 
Guerini, Övriga intressegrupper) – har EESK uppmanat kom-
missionen och medlemsstaterna att göra off entlig upphandling 
och fi nansiering mer tillgänglig för sociala företag, att utveckla 
nationella ramar för sociala företags tillväxt och att använda 
Europeiska fonden för socialt företagande på bästa sätt. 

Sektorn för social ekonomi sys-
selsätter redan mer än 11 miljoner 
människor i EU, vilket motsvarar 
6 % av arbetskraft en. Ungefär ett av 
fyra företag som startas i Europa är 
ett socialt företag. På grund av den 
rådande krisen stiger antalet män-
niskor utan jobb eller tillgång till 
ekonomiska resurser ständigt och 
EESK vill därför stärka tillväxten, 

sysselsättningen och konkurrenskraft en, och samtidigt skapa ett 
mer inkluderande samhälle i linje med Europa 2020-strategin.

Enligt EESK:s mening bör den framtida Europeiska fonden 
för socialt företagande kompletteras av andra fi nansinstrument 
som är utformade för att skapa nya sociala företag. Europeiska 
fonden för socialt företagande i sig kommer inte att räcka till 
för att förbättra tillgången till kapital. (ail) ●

För fem år sedan gav Europeiska 
rådet tolv framstående europeiska 
personer i uppdrag att utarbeta en 
rapport om EU:s utmaningar inför 
de kommande 20 åren. ”Viseman-
nagruppen”, som leddes av Felipe 
Gonzalez och där även Mario Monti 
och Lech Walesa ingick, drog i maj 
2010 slutsatsen att Europa behöver 
stöpas om. Följande prioriteringar 
lyft es fram i rapporten: ekonomisk 
tillväxt, konkurrenskraft , demokra-
tisk legitimitet och ledarskap i kam-
pen mot klimatförändringarna. Det 
är just dessa frågor som står i cen-
trum för det organiserade europeiska 
civila samhällets dagliga verksamhet 
vid EESK – i off entliga utfrågningar, 
konferenser, studiegrupper och ytt-
randen. Det är ingen tillfällighet att 
de svar som visemannagruppen gav 
genomsyras av samma huvudprin-
cip som de fl esta av EESK:s politiska 
ståndpunkter: ”Vi behöver mer 
Europa, inte mindre.”

Inom EESK anser vi att ”mer 
Europa” också bör vara den vägle-
dande principen för den fleråriga 
budgetramen 2014–2020, som avgör 
EU:s budget för de kommande sex 
åren. När den tidigare fleråriga 
budgetramen antogs höll de flesta 
europeiska ekonomierna på att växa 
och ekonomisk stabilitet togs för 
givet. Mot bakgrund av den rådande 
instabiliteten och den våg av åtstram-
ningskrav som sveper över Europa 
fi nns det risk för att en minimalistisk 
budget kommer att antas. Europeiska 
kommissionen föreslår därför att 
EU:s totala budget ska ligga kvar på 
1 % av EU:s BNP, medan vissa med-
lemsstater förordar nedskärningar. 
EESK å sin sida antog vid plenarses-
sionen i maj ett yttrande där man 
uttalade sig för en ökning till 1,11 %. 
Vi vill påminna om defi nitionen av 
en budget: en uppskattning av kost-
nader, intäkter och resurser under 

en viss tid, baserad på en prognos 
över framtida fi nansiella villkor och 
mål. Tillämpat på den situation som 
EU för närvarande står inför, måste 
man ta hänsyn till att både utgift er 
och intäkter måste ses över nu när 
målen är högre. Om EU verkligen 
vill ta ett viktigt steg mot en ökad 
integration och ta på sig mer ansvar, 
så måste unionen också ta itu med 
tillväxten när det gäller att säker-
ställa EU:s sociala modell. Och det 
är endast möjligt om budgeten – dvs. 
det instrument som EU använder för 
att nå sina målsättningar – är tillräck-
ligt stor.

Frånsett detta förbättrar och för-
enklar Europeiska kommissionens 
förslag till den fleråriga budgetra-
men verkligen budgetstrukturen. 
Det är också med rätta som Europe-
iska kommissionen kritiserar vissa 
medlemsstaters förhållningssätt till 
förhandlingarna, som framför allt 
förknippas med principerna om 
rättvist återflöde och horisontell 
rättvisa. När det gäller intäkter stö-
der EESK det nya systemet för egna 
medel, som inbegriper ändringar av 
de mervärdesskattebaserade medlen 
och en skatt på fi nansiella transak-
tioner. I  fråga om kostnader bör 
institutionerna och medlemsstaterna 
bära principen om europeiskt mer-
värde i minnet – dvs. tanken att en 
euro som spenderas på EU-nivå är 
mer eff ektiv än en euro som spende-
ras på nationell nivå. De två största 
utgiftsposterna i  budgeten –  den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
och sammanhållningspolitiken – har 
också fått en förbättrad utformning 
i  Europeiska kommissionens för-
slag. Man främjar ett eff ektivt jord-
bruk och försöker minska fondernas 
uppsplittring genom att uppmuntra 
makroprojekt. EESK vill ändå varna 
för att den nuvarande sammanhåll-
ningspolitiken riskerar att missgynna 

EU:s minst utvecklade regioner om 
makroekonomiska tvärvillkor tilläm-
pas vid utbetalningen av fondmedlen.

Det fi nns ett begrepp som kom-
pletterar uttrycket ”Det behövs 
mer Europa, inte mindre” och som 
ständigt hörs vid EESK och växer 
i  styrka, nämligen ”kostnaden för 
icke-Europa”. Om EU-budgetens 
storlek, verkan och öppenhet för 
insyn inte står i proportion till vik-
ten av de frågor som står på spel, 
kan det leda till att vi får ta oss an 
2000-talets utmaningar med ett sva-
gare EU, vilket skulle innebära att vi 
går i motsatt riktning i förhållande 
till visemannagruppens rekommen-
dationer. (asp) ●

Världsbefolkningens dag infördes 
1989 av rådet för FN:s utvecklings-
program och uppmärksammas varje 
år den 11 juli för att öka medveten-
heten om världsbefolkningen och 
hållbarhetsfrågor. Eft ersom frågor 
som rör befolkningen och hållbar-
heten är oupplösligt sammanflä-
tade stämde EESK Info träff med 
Hans-Joachim Wilms, ordförande 
i  EESK:s observationsgrupp för 

11 juli: Världsbefolkningens dag

hållbar utveckling, för att prata om 
befolkningsdagen.

EESK Info: Är det fortfarande 
viktigt att uppmärksamma 
världsbefolkningens dag?

Hans-Joachim Wilms: Det är viktigt 
eft ersom vi måste diskutera hur vi 
ska hantera befolkningsfrågor och 
särskilt den tryggade livsmedels-

försörjningen. Det framgår också 
klart hos oss på EESK att det fi nns 
två läger bland jordbrukarna. Kon-
ventionella jordbrukare hävdar att 
vi kan producera mer genom att 
utöka den odlingsbara marken. 
Själv tillhör jag den andra gruppen, 
som anser att planeten kan föda alla 
genom rättvis fördelning.

EESK Info: Vad betyder det?

HJW: Statistik från FN:s livsmed-
els- och jordbruksorganisation 
(FAO) visar att världen kan pro-
ducera tillräckligt med mat åt alla, 
men att maten inte produceras där 
den behövs och inte heller är av 
den kvalitet eller mängd som krävs. 
Frågan är hur vi ska ändra den här 
situationen. Konsekvenserna är 
katastrofala – den leder till exem-
pel till avskogning i Brasilien och 
Argentina. Det faktum att europé-
erna inte kan producera tillräckligt 
med livsmedel visar att det krävs en 
beteendeförändring, både hos oss 
och bland jordbrukarna i utveck-
lingsländerna. En annan punkt som 
bör lyft as fram är hur mycket mat-

vanorna har förändrats under det 
senaste århundradet, bland annat 
köttkonsumtionen.

EESK Info: Vad bör 
förändras?

HJW: Det är en mängd saker som 
måste göras för att skapa en helhets-
bild. Att förespråka en utökning av 
jordbruksmarken är för enkelt. Vi 
måste se till att länder kan vara så 
oberoende som möjligt. Det är till 
exempel helt ologiskt att transpor-
tera djurfoder över hela världen. 
Det är också fel att vi omvandlar 
naturreservat i Tyskland för att odla 
växter till biomassa. Och det här är 
bara två exempel.

EESK Info: EESK har 
upprepade gånger påpekat 
att vi måste revidera 
våra produktions- och 
konsumtionsmönster. Tror 
du att det räcker för att 
uppnå en hållbar framtid?

HJW: För tio år sedan tog ingen 
hållbarhetsfrågan på allvar. I dag 

Bygga broar över mörka vatten
Intervju med Nicolai Wammen, Danmarks EU-minister

EESK Info: Vilka var det 
danska ordförandeskapets 
ambitioner?

Nicolai Wammen: Redan från för-
sta början stod det klart att Danmark 
tog över ordförandeskapet i rådet 
vid en tidpunkt som präglades av 
en allvarlig ekonomisk kris. Det 

danska ordförandeskapets ambition 
var att hjälpa Europa att komma ur 
krisen och komma på fötter igen 
–  inte genom att skapa rubriker 
runtom i Europa, utan genom hårt 
arbete uppnå de resultat som är nöd-
vändiga för Europa. Under de senaste 
sex månaderna har vi arbetat hårt för 
att förverkliga det genom att ”bygga 
broar över mörka vatten” och driva 
förhandlingarna framåt. 

Det danska ordförandeskapet har 
bidragit till att utforma en ekonomisk 
politik som angriper krisen utifrån två 
utgångspunkter: För att säkerställa 
återhämtning har det varit nödvändigt 
att återupprätta förtroendet genom att 
konsolidera statsfi nanserna. Samtidigt 
har det varit viktigt att främja tillväxt 
och nya arbetstillfällen genom refor-
mer och nya initiativ. 

Ser man tillbaka på ordförande-
skapet nu tror jag man kan säga att vi 
under alla omständigheter har lyck-

ats föra Europa närmare de fastställda 
målen. 

EESK Info: Vilka har de största 
framgångarna varit? 

NW: Från första början var det danska 
ordförandeskapet helt inriktat på att 
komma igång med det hårda arbete 
som skulle driva på Europas utveck-
ling. Under det här halvåret har vi 
strävat eft er att uppnå verkliga resultat 
på alla områden. Det viktigaste resul-
tatet kan inte fogas in under en enskild 
rubrik, utan är snarare det faktum att 
vi har visat att EU fungerar och upp-
når resultat trots krisen. Jag är stolt 
över att det danska ordförandeskapet, 
i samarbete med EU-institutionerna, 
på ett betydelsefullt sätt har bidragit 
till att leda Europa ut ur krisen. 

Om jag ska lyft a fram tre resultat 
vid sidan av den ekonomiska dag-
ordningen så måste en av dem bli 
överenskommelsen om energief-

fektivitetsdirektivet. Det är inte bara 
positivt för klimatet och vårt energibe-
roende, utan har också bidragit till att 
skapa 400 000 arbetstillfällen i Europa. 
Roamingförordningen bör också 
nämnas. Den kommer att säkerställa 
lägre mobilpriser utomlands när vi 
använder våra smarta telefoner. Slut-
ligen har vi genom att bevilja Serbien 
ställning som kandidatland tagit ett 
viktigt steg mot att garantera demo-
kratin i Europa.

EESK Info: 
Kostnadseff ektivitet har 
kännetecknat det danska 
ordförandeskapet. Det 
faktum att ni serverade enbart 
kranvatten vid sammanträden 
har gett er smeknamnet 
”Kranvattensordföranden”.

NW: För att vara helt ärlig så är jag 
faktiskt väldigt stolt över vårt smek-
namn. Varför? Jo, därför att det lyft er 
fram sanningen. Vi har inte bara fan-

tastiskt rent kranvatten i Danmark, vi 
sätter också stort värde på grön kost-
nadseff ektivitet. Vi bryr oss om våra 
resurser och våra koldioxidutsläpp. 
Det är precis det som har varit vägle-
dande för ordförandeskapets plane-
ring som helhet. 

Därför har alla möteslokaler och 
hotellrum varit miljömärkta. Menyer 
har baserats på ingredienser för 
säsongen och 50 % av dem har kom-
mit från lokala leverantörer. Dess-
utom har vi genomfört program för 
att begränsa livsmedelsavfall och allt 
livsmedelsavfall har transporterats 
direkt till lokala biogasanläggningar 
och omvandlats till energi för danska 
hushåll. 

Jag vet att fl era av mina kollegor har 
blivit inspirerade av Danmarks miljö-
tänk. Nu håller jag tummarna för att 
andra ordförandeskap kommer att 
göra likadant. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Danmarks EU-minister

Benedicte Federspiel, EESK-ledamot, 
Övriga intressegrupper

Marie-Louise Knuppert, EESK-ledamot, 
Arbetstagargruppen

Nils Juhl Andreasen, EESK-ledamot, 
Arbetsgivargruppen
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De danska EESK-ledamöternas syn på 
det danska ordförandeskapet
Vårt enda alternativ är att ändra våra konsumtionsbeteenden
Intervju med Benedicte Federspiel, EESK-ledamot och förste jurist vid den danska 

konsumentorganisationen Forbrugerrådet

Ett ordförandeskap som bekämpat 
akuta problem
Intervju med Nils Juhl Andreasen, medlem av EESK:s 

arbetsgivargrupp och direktör på det danska jordbruks- 

och livsmedelsrådet

EESK Info: I anslutning 
till den europeiska 
konsumentdagen den 
15 mars 2012 anordnade 
EESK tillsammans med 
Forbrugerrådet en konferens 
om hållbar konsumtion 
i kristider. Anser du att det 
danska EU-ordförandeskapet 

EESK Info: Strax före 
Danmarks ordförandeskap 
insisterade du på att fokus 
bör ligga på att höja de 
europeiska företagens 
konkurrenskraft, särskilt 
inom livsmedelssektorn. 
Hur bedömer du 
ordförandeskapets framsteg 
på detta område?

Nils Juhl Andreasen: Det är svårt 
att bedöma eftersom så mycket 
uppmärksamhet har behövt ägnas 
åt den finansiella krisen i EU och 
i slutändan åt att rädda euron. Det 
har handlat mer om att begränsa 
skadorna än om att aktivt främja de 
europeiska företagens konkurrens-
kraft . Trots detta tror jag att detta 
i det långa loppet kommer att bidra 
till konkurrensfördelar för det euro-
peiska näringslivet, inklusive jord-
bruks- och livsmedelssektorn. 

EESK Info: Det danska 
ordförandeskapet har 
lett förhandlingarna 
om reformen av 
den gemensamma 
jordbrukspolitiken, 
som det cypriotiska 

lyssnade till våra 
uppmaningar när det 
gäller förändrade 
konsumentbeteenden?

Benedicte Federspiel: Dörren stod 
redan öppen eftersom ”grön” och 
”hållbar” är nyckelord och målsätt-
ningar för den danska regeringen 
i allmänhet och därmed även för dess 
EU-ordförandeskap. Ministrar och 
andra framstående talare vid konfe-
rensen klargjorde att vi inte har något 
annat alternativ än att ändra våra 
nuvarande konsumentbeteenden. 

EESK Info: Men innebär 
inte krisen att grunden 
för en hållbar konsumtion 
försvagas?

BF: Vi har inte råd att inte inkludera 
hållbarhet i alla våra politikområden. 
Sökandet eft er en väg ut ur krisen är 
även en möjlighet att upptäcka nya 

ordförandeskapet nu 
ska ta över. Tycker du att 
förhandlingarna är på väg 
i rätt riktning?

NJA: Såvitt jag kan se så står för-
handlingarna stilla så det är omöjligt 
att säga om de är på väg i rätt rikt-
ning. Mycket tid har lagts ner på att 
skapa klarhet kring kommissionens 
förslag och dess konsekvenser. Först 
helt nyligen presenterade medlems-
stater och icke-statliga organisatio-
ner tydliga åsikter och ståndpunkter.

Under tiden förändras situatio-
nen snabbt på grund av den tillta-
gande fi nansiella krisen i Europeiska 
unionen, förändrade mönster för 
tillgång och eft erfrågan på livsmedel 
på världsmarknaden och ökat fokus 
på hållbar produktion och konsum-
tion. Tillsammans kan detta starkt 
påverka de politiska uppfattningarna 
om jordbruks- och livsmedelssek-
torns betydelse i Europeiska unio-
nen och den europeiska modellen 
för jordbruksproduktion.

EESK Info: 
Uppmärksammades det 
danska ordförandeskapet 
i Danmark eller gick det 
obemärkt förbi?

NJA: Flera evenemang av alla möj-
liga slag har ägt rum i Danmark och 
i Bryssel, och den danska regeringen 
har gjort ett bra jobb i detta sam-
manhang. Tyvärr har fl era inrikes-
politiska frågor samt den fi nansiella 
krisen i EU dominerat rubrikerna, 
och därför har EU-frågor och det 
danska ordförandeskapets insatser 
hamnat lite i  skymundan. (pln/
mb) ●

hållbara lösningar till rimligt pris. 
Ett exempel på detta är direktivet om 
energieff ektivitet som precis har anta-
gits. Det danska näringslivet har nyli-
gen bekräft at att det borde vara möjligt 
att uppnå såväl de ekonomiska som 
de miljömässiga målen fram till 2020. 

EESK Info: Vad kan vi göra 
för att hållbar konsumtion 
ska bli det självklara valet för 
konsumenterna?

BF: Vi måste alla ta vårt ansvar, och 
det bör bli en självklarhet att stödja 
hållbar konsumtion. Därför bad råds-
ordförandeskapet EESK att utarbeta 
ett yttrande om hur hållbar produk-
tion och konsumtion kan främjas 
ytterligare. Det fi nns dock inga enkla 
lösningar, och under de kommande 
åren blir det en ständig utmaning att 
erbjuda hållbara produkter till rimligt 
pris. (pln/mb) ●

Energieff ektivitet – made in Denmark
Intervju med Marie-Louise Knuppert, medlem av EESK:s arbetstagargrupp och 

förbundssekreterare för danska LO

EESK Info: I december 
förra året framhöll du att 
ordförandeskapet borde 
lägga tonvikten på att skapa 
gröna jobb och att få in de 
unga på arbetsmarknaden. 
Har ordförandeskapet gjort 
tillräckligt på detta område?

Marie-Louise Knuppert: Det har 
gjort allt det kunnat för att sätta till-
växten och sysselsättningen högt på 
dagordningen – inte en lätt uppgift  

mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Jag är glad över att ordfö-
randeskapet lyckades få igenom en 
överenskommelse om energieff ek-
tivitetsdirektivet.

Om det inte hade lyckats skulle 
vi ha gått miste om ett viktigt till-
fälle att hjälpa EU-länderna att 
agera eff ektivt i  fråga om energi-
förbrukning och bidra till att skapa 

tusentals arbetstillfällen vid en tid-
punkt då de verkligen behövs.

Det danska ordförandeskapet 
har fortsatt att fokusera på ung-
domsarbetslösheten. Nu är det 
dags att agera. EU måste se till att 
unionens politik bidrar till att ge 
plats för ungdomarna. Det kan ske 
genom en mer proaktiv använd-
ning av Europeiska socialfonden. 
Danska LO och danska arbetsgivare 
har föreslagit att fondmedlen ska 
användas till att stödja införandet 
av arbetslivserfarenhetsprogram 
i medlemsstaterna.

Kampen mot ungdomsarbets-
lösheten skulle även kunna åter-
speglas i  förhandlingarna om de 
off entliga upphandlingsdirektiven. 
På goda grunder skulle man kunna 
kräva att de som är intresserade av 
offentliga kontrakt också måste 
kunna erbjuda ett visst antal prak-
tikplatser. Det är bara två praktiska 
exempel.

EESK Info: Du deltog 
nyligen i ett sammanträde 
i Köpenhamn som handlade 
om hur man kan involvera 

medborgarna i EU-projektet. 
Är det svårt att få danskarna 
att delta i EU-debatten?

MLK: Förtroende och allmänt stöd 
för EU-medlemskapet kan bara upp-
nås om allmänheten upplever att 
EU-politikerna löser de vanliga med-
borgarnas problem. Medborgarna 
måste kunna se vad EU gör för dem 
i vardagen. Det fi nns konkreta förslag 
på hur det kan gå till, bland annat de 
exempel som jag redan nämnt.

EESK Info: Finns det någon 
kommunikationsverksamhet 
i Danmark som EU kan dra 
lärdom av?

MLK: EU måste vara så konkret som 
möjligt i sitt kommunikationsarbete, 
även om det först och främst är en 
uppgift  som beslutsfattarna i med-
lemsstaterna ska svara för. Folkemø-
det på Bornholm, som bygger på ett 
svenskt koncept, är bara en instans 
för direkt dialog mellan politiker och 
allmänhet. EU:s kommunikations-
politik bör baseras på den öppna 
samordningsmetoden och det erfa-
renhetsutbyte som nu används på så 
många andra områden. (pln/mb) ●

Globalisering och omlokalisering: 
Finns det en framtid för EU:s industri?
Pepe hade arbetat i  flera år på 
en fabrik som tillverkar solpane-
ler i en av EU:s medlemsstater. 
Han hade ett bra jobb med fast 
anställning och bra arbetsvillkor. 
Företaget gjorde goda vinster och 
expanderade ständigt. Företaget 
drog nytta av särskilda villkor 
från lokala myndigheter och 
nationellt stöd för sektorn för 
förnybar energi. Allting såg strå-
lande ut … ända tills krisen kom. 
Då var festen över. 

På grund av budgetnedskär-
ningar var den nationella reger-
ingen tvungen att dra ner på 
stödet vilket dramatiskt sänkte 
efterfrågan på solpaneler. Som 
ett resultat av detta beslutade 
företaget att stänga fabriken och 
fl ytta produktionen till Mexiko. 
Slutligen förlorade alla i persona-
len sina jobb och sällade sig till 
de arbetslösa som redan uppgick 
till 40 % av den nationella arbets-
kraft en. 

Pepes liv nådde helt plötsligt 
en kritisk punkt. I  slutändan 
accepterade han ett korttids-
kontrakt för att utbilda lokala 
arbetstagare vid den nya fabriken 
i Mexiko, arbetstagare som skulle 
ersätta honom. Eft er tomma löf-
ten blev han själv till sist arbetslös. 

Liksom Pepe påverkas tusen-
tals arbetstagare i  Europa av 
industriell omvandling och 
globalisering, som utgör utma-
ningar för en allt mer integrerad 
inre marknad. Mot bakgrund 
av denna situation inrättade EU 
och EESK det rådgivande utskot-
tet för industriell omvandling 
(CCMI) år 2002. CCMI:s man-
dat är en del i  arbetet med att 
förutse, föregripa och analysera 

utvecklingen i syft e att säkerställa 
positiva och gemensamma strate-
gier för att hantera den industriella 
omvandlingen ur ett ekonomiskt, 
socialt, territoriellt och miljömäs-
sigt perspektiv. CCMI:s medlem-
mar kommer från olika sektorer som 
påverkats av ekonomins moderni-
sering, vilket ger CCMI den mora-

liska auktoriteten att diskutera direkt 
med andra beslutsfattare i EU. Målet 
är klart: att se till att EU:s industri 
förblir konkurrenskraft ig och sam-
tidigt säkerställa en utveckling som 
är socialt fördelaktig. Jorge Pegado 
Liz, CCMI:s ordförande, defi nierar 
utskottets tre huvudfunktioner som 
”att främja EU-grundarnas principer 
genom sina yttranden, möta utma-
ningar i samband med utvecklings-
tendenser som globalisering, sociala 
nätverk och nya arbetsmetoder, och 
föregripa och förbereda för industri-
ell omvandling och omstrukturering 
[…] Att lära av tidigare erfarenheter, 
aktivt observera nuet och föregripa 
kommande situationer”.

Sedan början av krisen inom eko-
nomi, fi nans och kanske även andra 
områden har CCMI talat för alla 
berörda industriella aktörer, både 
arbetstagare och arbetsgivare. I maj 
2001 antog CCMI tre yttranden som 
behandlar hur EU:s industripolitik 

för tillfället påverkas av globalise-
ringen. CCMI:s ståndpunkt är tyd-
lig. Globaliseringen har skapat en 
dynamik för företag att fl ytta utom-
lands och/eller omstrukturera. Inför 
hotet att billig arbetskraft  och dåliga 
arbetsvillkor utanför Europa kan 
underminera och förstöra syssel-
sättning inom tillverkningsindustrin 
hemma måste ledningen och arbets-
tagarna börja förstå behovet av att 
samarbeta för att möta utmaningen 
med omlokalisering. Det finns 
bara en väg framåt. Det är genom 
utbildning, innovation och hållbar 
utveckling som Europa kommer att 
upprätthålla sin status som en först-
klassig ekonomisk världsmakt.

Eftersom teknik och forskning 
har fått ökad betydelse har CCMI 
fokuserat på informations- och 
kommunikationsteknik och tjäns-
ter, sektorer som Europa har halkat 
eft er i. ”De är de nya slagfälten där vi 
behöver behålla försprånget framför 
Kina och Indien” säger Joost P. van 
Iersel, EESK-ledamot och föredra-
gande för yttrandet om ”Industripo-
litik för en globaliserad tid”. 

Den 12 juni fi rade CCMI sitt tio-
årsjubileum genom att anordna en 
konferens om ”För en fortsatt hållbar 
industriell omvandling”. Konferen-
sen förde samman företrädare för 
europeiska bransch organisationer, 
fackföreningar och beslutsfattare 
för att analysera tillståndet för den 
europeiska industrin, dess tidigare 
utmaningar och framtida riktlinjer. 

Pepes historia upprepas ständigt 
i Europa och CCMI är fast besluten 
att ändra på detta. (ail) ●

Varför EU behöver en annorlunda 
budget och hur den bör se ut

fi nns det en medvetenhet om att vi 
inte kan fortsätta leva som vi gör. 
Nu är givetvis allas tankar upp-
tagna av krisen, som kräver kort-
siktiga lösningar. Hållbarhet och 
kortsiktighet går dock inte ihop. 
Lyckligtvis är hållbarhet på väg att 
bli ”business as usual” och denna 
trend kommer att fortsätta.

EESK Info: Vad behöver vi för 
att gå vidare med vår agenda 
om hållbar utveckling?

HJW: Vi behöver en klar uppfatt-
ning om vår väg framåt, med en 
tidsgräns och en överenskommelse 
om åtgärdsområden och uppfölj-
ning. Jag anser att det viktigaste är 
att våra politiska ledare tar på sig 
sitt ansvar, att de visar att de verk-
ligen är beredda att engagera sig i en 
förändring av strategin och att de 
enas om konkreta färdplaner och 
handlingsprogram. (kf) ●

föreställa sig hur svårt det skulle ha 
varit för de fl esta medlemsstaterna 
att överleva en sådan global fi nansiell 
kris om de hade stått ensamma.

På det hela taget var EESK:s mål 
med konferensen, som fi ck mycket 
utrymme i medierna, att bidra till 
debatten om hur den ekonomiska 
styrningen i EU bör se ut. Det fi nns 
en risk att denna typ av debatter bara 
fokuserar på långsiktig politik, men 
denna gång var talarna medvetna 
om att de beslut som ska fattas de 
kommande månaderna kommer att 
vara av yttersta vikt för EU:s framtid. 
Besluten kommer att ha direkt påver-

kan på medborgarnas liv genom att 
de får direkt infl ytande på frågor som 
sysselsättning, ökad social ojämlik-
het och tillgången till krediter för 
små och medelstora företag. Därför 
kommer EESK att fortsätta vara ett 
unikt diskussionsforum som kom-
mer med konkreta förslag genom 
sina yttranden och genom dialog 
med andra europeiska aktörer. 
Konferensen den 7 juni var en del 
av denna strategi, som också syft ar 
till att visa att EU kanske är närmare 
den enighet som man föreställer sig 
utanför dess gränser, än att köra fast 
och bli handlingsförlamad. (asp) ●

DET DANSKA ORDFÖRANDESKAPET

Aktivt medborgarskap
För ett bättre europeiskt samhälle

Aktivt medborgarskap har central betydelse 
för Europeiska ekonomiska och sociala kom-
mitténs roll. I denna bok berättar tjugofyra 
EESK-ledamöter om sina personliga bidrag 
som företagare, fackföreningsrepresentan-
ter, aktivister och frivilliga, och de visar upp 
en omfattande och fascinerande bredd av 
intressen och prioriteringar. Gemensamt för 
dem är en känsla av solidaritet med andra 
i samhället och ett intresse för deras välbefi n-
nande. (cl) ●

I KORTHET

Pierre Jean Coulon, EESK-ledamot, 
Arbetstagargruppen
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PLENARSESSIONEN I ETT NÖTSKAL
En digital marknad för tillväxt

I maj antog EESK ett yttrande om att öka tillväxten med hjälp 
av den digitala inre marknaden. I yttrandet framläggs förslag 
till det danska rådsordförandeskapet om hur man kan komma 
vidare på den digitala vägen. Förväntningarna på EU är höga, 
eft ersom studier har visat att den digitala inre marknaden skulle 
kunna öka EU:s BNP med 4 % fram till 2020.

I yttrandet föreslås en snabb utbyggnad av infrastrukturen 
överallt i Europa, också i avlägsna områden, för att garantera 
internettillgång för alla.

Mot bakgrund av att 95 % av 
jobben kommer att kräva inter-
netrelaterat kunnande år 2015, 
är det enligt föredraganden för 
yttrandet, Laure Batut (Arbets-
tagargruppen, Frankrike), ”abso-

lut nödvändigt med fortbildning”. Hon tillade att tillgång till 
hårdvara och mjukvara samt kurser i hur dessa används, även 
för äldre medborgare, är en förutsättning för att målet ska 
kunna nås.

För att gynna näthandeln föreslår EESK en harmonisering 
av handelslagstift ningen och av reglerna för indirekt beskatt-
ning. Kommittén varnar dock samtidigt för att detta inte får 
användas som svepskäl för höjda skattesatser. (mb) ●

EU halkar efter när det gäller energimålen

I sitt yttrande om ”Energifärdplan för 2050”, som antogs vid 
plenarsessionen i maj, framhåller EESK att EU och vissa av med-

lemsstaterna är kraftigt 
försenade när det gäller att 
uppnå de nuvarande målen 
för en koldioxidsnål energi.

Kommittén anser att 
EU inte inser i hur ringa 
grad man uppfyller de mål 
man själv fastställt. ”Det 

faktum att de kraft igt förorenande produktionsprocesserna i EU 
minskat, medan de ökat i andra delar av världen med eft erföl-
jande import av produkterna till EU döljer problemets omfatt-
ning” säger Pierre Jean Coulon (Arbetstagargruppen, Frankrike), 
som är föredragande för yttrandet.

I yttrandet ställer man sig kritisk till de framsteg som gjorts 
på området energieff ektivitet och förnybar energi. Utvecklingen 
av förnybara energikällor hämmas av osäkert regeringsstöd och 
i vissa fall av motstånd på lokal nivå.

Kommittén eft erlyser återigen inrättandet av ett europeiskt 
civilsamhällesforum med uppgift  att främja informationsfl ödet 
inom EU genom att regelbundet samla alla aktörer till en diskus-
sion om energiförbrukningen fram till 2050.

”Det är i dag en utmaning för demokratierna i EU att vinna 
allmänhetens godkännande av energivalen” framhåller Ric-
hard Adams (Övriga intressegrupper, Storbritannien), medfö-
redragande för yttrandet, och tillägger att ”Energifärdplan för 
2050 måste användas både till att starta en så bred diskussion som 
möjligt bland Europas medborgare och till att främja deltagande 
på alla nivåer – på personnivå, på regional och nationell nivå 
samt på EU-nivå”. (mb) ●

Europeiskt socialt företagande och fonder 
för socialt företagande

I två yttranden – ett om Europeiska fonder för socialt företagande 
(föredragande: Ariane Rodert, Övriga intressegrupper) och ett 
om Initiativ för socialt företagande (föredragande: Giuseppe 
Guerini, Övriga intressegrupper) – har EESK uppmanat kom-
missionen och medlemsstaterna att göra off entlig upphandling 
och fi nansiering mer tillgänglig för sociala företag, att utveckla 
nationella ramar för sociala företags tillväxt och att använda 
Europeiska fonden för socialt företagande på bästa sätt. 

Sektorn för social ekonomi sys-
selsätter redan mer än 11 miljoner 
människor i EU, vilket motsvarar 
6 % av arbetskraft en. Ungefär ett av 
fyra företag som startas i Europa är 
ett socialt företag. På grund av den 
rådande krisen stiger antalet män-
niskor utan jobb eller tillgång till 
ekonomiska resurser ständigt och 
EESK vill därför stärka tillväxten, 

sysselsättningen och konkurrenskraft en, och samtidigt skapa ett 
mer inkluderande samhälle i linje med Europa 2020-strategin.

Enligt EESK:s mening bör den framtida Europeiska fonden 
för socialt företagande kompletteras av andra fi nansinstrument 
som är utformade för att skapa nya sociala företag. Europeiska 
fonden för socialt företagande i sig kommer inte att räcka till 
för att förbättra tillgången till kapital. (ail) ●

För fem år sedan gav Europeiska 
rådet tolv framstående europeiska 
personer i uppdrag att utarbeta en 
rapport om EU:s utmaningar inför 
de kommande 20 åren. ”Viseman-
nagruppen”, som leddes av Felipe 
Gonzalez och där även Mario Monti 
och Lech Walesa ingick, drog i maj 
2010 slutsatsen att Europa behöver 
stöpas om. Följande prioriteringar 
lyft es fram i rapporten: ekonomisk 
tillväxt, konkurrenskraft , demokra-
tisk legitimitet och ledarskap i kam-
pen mot klimatförändringarna. Det 
är just dessa frågor som står i cen-
trum för det organiserade europeiska 
civila samhällets dagliga verksamhet 
vid EESK – i off entliga utfrågningar, 
konferenser, studiegrupper och ytt-
randen. Det är ingen tillfällighet att 
de svar som visemannagruppen gav 
genomsyras av samma huvudprin-
cip som de fl esta av EESK:s politiska 
ståndpunkter: ”Vi behöver mer 
Europa, inte mindre.”

Inom EESK anser vi att ”mer 
Europa” också bör vara den vägle-
dande principen för den fleråriga 
budgetramen 2014–2020, som avgör 
EU:s budget för de kommande sex 
åren. När den tidigare fleråriga 
budgetramen antogs höll de flesta 
europeiska ekonomierna på att växa 
och ekonomisk stabilitet togs för 
givet. Mot bakgrund av den rådande 
instabiliteten och den våg av åtstram-
ningskrav som sveper över Europa 
fi nns det risk för att en minimalistisk 
budget kommer att antas. Europeiska 
kommissionen föreslår därför att 
EU:s totala budget ska ligga kvar på 
1 % av EU:s BNP, medan vissa med-
lemsstater förordar nedskärningar. 
EESK å sin sida antog vid plenarses-
sionen i maj ett yttrande där man 
uttalade sig för en ökning till 1,11 %. 
Vi vill påminna om defi nitionen av 
en budget: en uppskattning av kost-
nader, intäkter och resurser under 

en viss tid, baserad på en prognos 
över framtida fi nansiella villkor och 
mål. Tillämpat på den situation som 
EU för närvarande står inför, måste 
man ta hänsyn till att både utgift er 
och intäkter måste ses över nu när 
målen är högre. Om EU verkligen 
vill ta ett viktigt steg mot en ökad 
integration och ta på sig mer ansvar, 
så måste unionen också ta itu med 
tillväxten när det gäller att säker-
ställa EU:s sociala modell. Och det 
är endast möjligt om budgeten – dvs. 
det instrument som EU använder för 
att nå sina målsättningar – är tillräck-
ligt stor.

Frånsett detta förbättrar och för-
enklar Europeiska kommissionens 
förslag till den fleråriga budgetra-
men verkligen budgetstrukturen. 
Det är också med rätta som Europe-
iska kommissionen kritiserar vissa 
medlemsstaters förhållningssätt till 
förhandlingarna, som framför allt 
förknippas med principerna om 
rättvist återflöde och horisontell 
rättvisa. När det gäller intäkter stö-
der EESK det nya systemet för egna 
medel, som inbegriper ändringar av 
de mervärdesskattebaserade medlen 
och en skatt på fi nansiella transak-
tioner. I  fråga om kostnader bör 
institutionerna och medlemsstaterna 
bära principen om europeiskt mer-
värde i minnet – dvs. tanken att en 
euro som spenderas på EU-nivå är 
mer eff ektiv än en euro som spende-
ras på nationell nivå. De två största 
utgiftsposterna i  budgeten –  den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
och sammanhållningspolitiken – har 
också fått en förbättrad utformning 
i  Europeiska kommissionens för-
slag. Man främjar ett eff ektivt jord-
bruk och försöker minska fondernas 
uppsplittring genom att uppmuntra 
makroprojekt. EESK vill ändå varna 
för att den nuvarande sammanhåll-
ningspolitiken riskerar att missgynna 

EU:s minst utvecklade regioner om 
makroekonomiska tvärvillkor tilläm-
pas vid utbetalningen av fondmedlen.

Det fi nns ett begrepp som kom-
pletterar uttrycket ”Det behövs 
mer Europa, inte mindre” och som 
ständigt hörs vid EESK och växer 
i  styrka, nämligen ”kostnaden för 
icke-Europa”. Om EU-budgetens 
storlek, verkan och öppenhet för 
insyn inte står i proportion till vik-
ten av de frågor som står på spel, 
kan det leda till att vi får ta oss an 
2000-talets utmaningar med ett sva-
gare EU, vilket skulle innebära att vi 
går i motsatt riktning i förhållande 
till visemannagruppens rekommen-
dationer. (asp) ●

Världsbefolkningens dag infördes 
1989 av rådet för FN:s utvecklings-
program och uppmärksammas varje 
år den 11 juli för att öka medveten-
heten om världsbefolkningen och 
hållbarhetsfrågor. Eft ersom frågor 
som rör befolkningen och hållbar-
heten är oupplösligt sammanflä-
tade stämde EESK Info träff med 
Hans-Joachim Wilms, ordförande 
i  EESK:s observationsgrupp för 

11 juli: Världsbefolkningens dag

hållbar utveckling, för att prata om 
befolkningsdagen.

EESK Info: Är det fortfarande 
viktigt att uppmärksamma 
världsbefolkningens dag?

Hans-Joachim Wilms: Det är viktigt 
eft ersom vi måste diskutera hur vi 
ska hantera befolkningsfrågor och 
särskilt den tryggade livsmedels-

försörjningen. Det framgår också 
klart hos oss på EESK att det fi nns 
två läger bland jordbrukarna. Kon-
ventionella jordbrukare hävdar att 
vi kan producera mer genom att 
utöka den odlingsbara marken. 
Själv tillhör jag den andra gruppen, 
som anser att planeten kan föda alla 
genom rättvis fördelning.

EESK Info: Vad betyder det?

HJW: Statistik från FN:s livsmed-
els- och jordbruksorganisation 
(FAO) visar att världen kan pro-
ducera tillräckligt med mat åt alla, 
men att maten inte produceras där 
den behövs och inte heller är av 
den kvalitet eller mängd som krävs. 
Frågan är hur vi ska ändra den här 
situationen. Konsekvenserna är 
katastrofala – den leder till exem-
pel till avskogning i Brasilien och 
Argentina. Det faktum att europé-
erna inte kan producera tillräckligt 
med livsmedel visar att det krävs en 
beteendeförändring, både hos oss 
och bland jordbrukarna i utveck-
lingsländerna. En annan punkt som 
bör lyft as fram är hur mycket mat-

vanorna har förändrats under det 
senaste århundradet, bland annat 
köttkonsumtionen.

EESK Info: Vad bör 
förändras?

HJW: Det är en mängd saker som 
måste göras för att skapa en helhets-
bild. Att förespråka en utökning av 
jordbruksmarken är för enkelt. Vi 
måste se till att länder kan vara så 
oberoende som möjligt. Det är till 
exempel helt ologiskt att transpor-
tera djurfoder över hela världen. 
Det är också fel att vi omvandlar 
naturreservat i Tyskland för att odla 
växter till biomassa. Och det här är 
bara två exempel.

EESK Info: EESK har 
upprepade gånger påpekat 
att vi måste revidera 
våra produktions- och 
konsumtionsmönster. Tror 
du att det räcker för att 
uppnå en hållbar framtid?

HJW: För tio år sedan tog ingen 
hållbarhetsfrågan på allvar. I dag 

Bygga broar över mörka vatten
Intervju med Nicolai Wammen, Danmarks EU-minister

EESK Info: Vilka var det 
danska ordförandeskapets 
ambitioner?

Nicolai Wammen: Redan från för-
sta början stod det klart att Danmark 
tog över ordförandeskapet i rådet 
vid en tidpunkt som präglades av 
en allvarlig ekonomisk kris. Det 

danska ordförandeskapets ambition 
var att hjälpa Europa att komma ur 
krisen och komma på fötter igen 
–  inte genom att skapa rubriker 
runtom i Europa, utan genom hårt 
arbete uppnå de resultat som är nöd-
vändiga för Europa. Under de senaste 
sex månaderna har vi arbetat hårt för 
att förverkliga det genom att ”bygga 
broar över mörka vatten” och driva 
förhandlingarna framåt. 

Det danska ordförandeskapet har 
bidragit till att utforma en ekonomisk 
politik som angriper krisen utifrån två 
utgångspunkter: För att säkerställa 
återhämtning har det varit nödvändigt 
att återupprätta förtroendet genom att 
konsolidera statsfi nanserna. Samtidigt 
har det varit viktigt att främja tillväxt 
och nya arbetstillfällen genom refor-
mer och nya initiativ. 

Ser man tillbaka på ordförande-
skapet nu tror jag man kan säga att vi 
under alla omständigheter har lyck-

ats föra Europa närmare de fastställda 
målen. 

EESK Info: Vilka har de största 
framgångarna varit? 

NW: Från första början var det danska 
ordförandeskapet helt inriktat på att 
komma igång med det hårda arbete 
som skulle driva på Europas utveck-
ling. Under det här halvåret har vi 
strävat eft er att uppnå verkliga resultat 
på alla områden. Det viktigaste resul-
tatet kan inte fogas in under en enskild 
rubrik, utan är snarare det faktum att 
vi har visat att EU fungerar och upp-
når resultat trots krisen. Jag är stolt 
över att det danska ordförandeskapet, 
i samarbete med EU-institutionerna, 
på ett betydelsefullt sätt har bidragit 
till att leda Europa ut ur krisen. 

Om jag ska lyft a fram tre resultat 
vid sidan av den ekonomiska dag-
ordningen så måste en av dem bli 
överenskommelsen om energief-

fektivitetsdirektivet. Det är inte bara 
positivt för klimatet och vårt energibe-
roende, utan har också bidragit till att 
skapa 400 000 arbetstillfällen i Europa. 
Roamingförordningen bör också 
nämnas. Den kommer att säkerställa 
lägre mobilpriser utomlands när vi 
använder våra smarta telefoner. Slut-
ligen har vi genom att bevilja Serbien 
ställning som kandidatland tagit ett 
viktigt steg mot att garantera demo-
kratin i Europa.

EESK Info: 
Kostnadseff ektivitet har 
kännetecknat det danska 
ordförandeskapet. Det 
faktum att ni serverade enbart 
kranvatten vid sammanträden 
har gett er smeknamnet 
”Kranvattensordföranden”.

NW: För att vara helt ärlig så är jag 
faktiskt väldigt stolt över vårt smek-
namn. Varför? Jo, därför att det lyft er 
fram sanningen. Vi har inte bara fan-

tastiskt rent kranvatten i Danmark, vi 
sätter också stort värde på grön kost-
nadseff ektivitet. Vi bryr oss om våra 
resurser och våra koldioxidutsläpp. 
Det är precis det som har varit vägle-
dande för ordförandeskapets plane-
ring som helhet. 

Därför har alla möteslokaler och 
hotellrum varit miljömärkta. Menyer 
har baserats på ingredienser för 
säsongen och 50 % av dem har kom-
mit från lokala leverantörer. Dess-
utom har vi genomfört program för 
att begränsa livsmedelsavfall och allt 
livsmedelsavfall har transporterats 
direkt till lokala biogasanläggningar 
och omvandlats till energi för danska 
hushåll. 

Jag vet att fl era av mina kollegor har 
blivit inspirerade av Danmarks miljö-
tänk. Nu håller jag tummarna för att 
andra ordförandeskap kommer att 
göra likadant. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, 
Danmarks EU-minister

Benedicte Federspiel, EESK-ledamot, 
Övriga intressegrupper

Marie-Louise Knuppert, EESK-ledamot, 
Arbetstagargruppen

Nils Juhl Andreasen, EESK-ledamot, 
Arbetsgivargruppen

©
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De danska EESK-ledamöternas syn på 
det danska ordförandeskapet
Vårt enda alternativ är att ändra våra konsumtionsbeteenden
Intervju med Benedicte Federspiel, EESK-ledamot och förste jurist vid den danska 

konsumentorganisationen Forbrugerrådet

Ett ordförandeskap som bekämpat 
akuta problem
Intervju med Nils Juhl Andreasen, medlem av EESK:s 

arbetsgivargrupp och direktör på det danska jordbruks- 

och livsmedelsrådet

EESK Info: I anslutning 
till den europeiska 
konsumentdagen den 
15 mars 2012 anordnade 
EESK tillsammans med 
Forbrugerrådet en konferens 
om hållbar konsumtion 
i kristider. Anser du att det 
danska EU-ordförandeskapet 

EESK Info: Strax före 
Danmarks ordförandeskap 
insisterade du på att fokus 
bör ligga på att höja de 
europeiska företagens 
konkurrenskraft, särskilt 
inom livsmedelssektorn. 
Hur bedömer du 
ordförandeskapets framsteg 
på detta område?

Nils Juhl Andreasen: Det är svårt 
att bedöma eftersom så mycket 
uppmärksamhet har behövt ägnas 
åt den finansiella krisen i EU och 
i slutändan åt att rädda euron. Det 
har handlat mer om att begränsa 
skadorna än om att aktivt främja de 
europeiska företagens konkurrens-
kraft . Trots detta tror jag att detta 
i det långa loppet kommer att bidra 
till konkurrensfördelar för det euro-
peiska näringslivet, inklusive jord-
bruks- och livsmedelssektorn. 

EESK Info: Det danska 
ordförandeskapet har 
lett förhandlingarna 
om reformen av 
den gemensamma 
jordbrukspolitiken, 
som det cypriotiska 

lyssnade till våra 
uppmaningar när det 
gäller förändrade 
konsumentbeteenden?

Benedicte Federspiel: Dörren stod 
redan öppen eftersom ”grön” och 
”hållbar” är nyckelord och målsätt-
ningar för den danska regeringen 
i allmänhet och därmed även för dess 
EU-ordförandeskap. Ministrar och 
andra framstående talare vid konfe-
rensen klargjorde att vi inte har något 
annat alternativ än att ändra våra 
nuvarande konsumentbeteenden. 

EESK Info: Men innebär 
inte krisen att grunden 
för en hållbar konsumtion 
försvagas?

BF: Vi har inte råd att inte inkludera 
hållbarhet i alla våra politikområden. 
Sökandet eft er en väg ut ur krisen är 
även en möjlighet att upptäcka nya 

ordförandeskapet nu 
ska ta över. Tycker du att 
förhandlingarna är på väg 
i rätt riktning?

NJA: Såvitt jag kan se så står för-
handlingarna stilla så det är omöjligt 
att säga om de är på väg i rätt rikt-
ning. Mycket tid har lagts ner på att 
skapa klarhet kring kommissionens 
förslag och dess konsekvenser. Först 
helt nyligen presenterade medlems-
stater och icke-statliga organisatio-
ner tydliga åsikter och ståndpunkter.

Under tiden förändras situatio-
nen snabbt på grund av den tillta-
gande fi nansiella krisen i Europeiska 
unionen, förändrade mönster för 
tillgång och eft erfrågan på livsmedel 
på världsmarknaden och ökat fokus 
på hållbar produktion och konsum-
tion. Tillsammans kan detta starkt 
påverka de politiska uppfattningarna 
om jordbruks- och livsmedelssek-
torns betydelse i Europeiska unio-
nen och den europeiska modellen 
för jordbruksproduktion.

EESK Info: 
Uppmärksammades det 
danska ordförandeskapet 
i Danmark eller gick det 
obemärkt förbi?

NJA: Flera evenemang av alla möj-
liga slag har ägt rum i Danmark och 
i Bryssel, och den danska regeringen 
har gjort ett bra jobb i detta sam-
manhang. Tyvärr har fl era inrikes-
politiska frågor samt den fi nansiella 
krisen i EU dominerat rubrikerna, 
och därför har EU-frågor och det 
danska ordförandeskapets insatser 
hamnat lite i  skymundan. (pln/
mb) ●

hållbara lösningar till rimligt pris. 
Ett exempel på detta är direktivet om 
energieff ektivitet som precis har anta-
gits. Det danska näringslivet har nyli-
gen bekräft at att det borde vara möjligt 
att uppnå såväl de ekonomiska som 
de miljömässiga målen fram till 2020. 

EESK Info: Vad kan vi göra 
för att hållbar konsumtion 
ska bli det självklara valet för 
konsumenterna?

BF: Vi måste alla ta vårt ansvar, och 
det bör bli en självklarhet att stödja 
hållbar konsumtion. Därför bad råds-
ordförandeskapet EESK att utarbeta 
ett yttrande om hur hållbar produk-
tion och konsumtion kan främjas 
ytterligare. Det fi nns dock inga enkla 
lösningar, och under de kommande 
åren blir det en ständig utmaning att 
erbjuda hållbara produkter till rimligt 
pris. (pln/mb) ●

Energieff ektivitet – made in Denmark
Intervju med Marie-Louise Knuppert, medlem av EESK:s arbetstagargrupp och 

förbundssekreterare för danska LO

EESK Info: I december 
förra året framhöll du att 
ordförandeskapet borde 
lägga tonvikten på att skapa 
gröna jobb och att få in de 
unga på arbetsmarknaden. 
Har ordförandeskapet gjort 
tillräckligt på detta område?

Marie-Louise Knuppert: Det har 
gjort allt det kunnat för att sätta till-
växten och sysselsättningen högt på 
dagordningen – inte en lätt uppgift  

mot bakgrund av den ekonomiska 
krisen. Jag är glad över att ordfö-
randeskapet lyckades få igenom en 
överenskommelse om energieff ek-
tivitetsdirektivet.

Om det inte hade lyckats skulle 
vi ha gått miste om ett viktigt till-
fälle att hjälpa EU-länderna att 
agera eff ektivt i  fråga om energi-
förbrukning och bidra till att skapa 

tusentals arbetstillfällen vid en tid-
punkt då de verkligen behövs.

Det danska ordförandeskapet 
har fortsatt att fokusera på ung-
domsarbetslösheten. Nu är det 
dags att agera. EU måste se till att 
unionens politik bidrar till att ge 
plats för ungdomarna. Det kan ske 
genom en mer proaktiv använd-
ning av Europeiska socialfonden. 
Danska LO och danska arbetsgivare 
har föreslagit att fondmedlen ska 
användas till att stödja införandet 
av arbetslivserfarenhetsprogram 
i medlemsstaterna.

Kampen mot ungdomsarbets-
lösheten skulle även kunna åter-
speglas i  förhandlingarna om de 
off entliga upphandlingsdirektiven. 
På goda grunder skulle man kunna 
kräva att de som är intresserade av 
offentliga kontrakt också måste 
kunna erbjuda ett visst antal prak-
tikplatser. Det är bara två praktiska 
exempel.

EESK Info: Du deltog 
nyligen i ett sammanträde 
i Köpenhamn som handlade 
om hur man kan involvera 

medborgarna i EU-projektet. 
Är det svårt att få danskarna 
att delta i EU-debatten?

MLK: Förtroende och allmänt stöd 
för EU-medlemskapet kan bara upp-
nås om allmänheten upplever att 
EU-politikerna löser de vanliga med-
borgarnas problem. Medborgarna 
måste kunna se vad EU gör för dem 
i vardagen. Det fi nns konkreta förslag 
på hur det kan gå till, bland annat de 
exempel som jag redan nämnt.

EESK Info: Finns det någon 
kommunikationsverksamhet 
i Danmark som EU kan dra 
lärdom av?

MLK: EU måste vara så konkret som 
möjligt i sitt kommunikationsarbete, 
även om det först och främst är en 
uppgift  som beslutsfattarna i med-
lemsstaterna ska svara för. Folkemø-
det på Bornholm, som bygger på ett 
svenskt koncept, är bara en instans 
för direkt dialog mellan politiker och 
allmänhet. EU:s kommunikations-
politik bör baseras på den öppna 
samordningsmetoden och det erfa-
renhetsutbyte som nu används på så 
många andra områden. (pln/mb) ●

Globalisering och omlokalisering: 
Finns det en framtid för EU:s industri?
Pepe hade arbetat i  flera år på 
en fabrik som tillverkar solpane-
ler i en av EU:s medlemsstater. 
Han hade ett bra jobb med fast 
anställning och bra arbetsvillkor. 
Företaget gjorde goda vinster och 
expanderade ständigt. Företaget 
drog nytta av särskilda villkor 
från lokala myndigheter och 
nationellt stöd för sektorn för 
förnybar energi. Allting såg strå-
lande ut … ända tills krisen kom. 
Då var festen över. 

På grund av budgetnedskär-
ningar var den nationella reger-
ingen tvungen att dra ner på 
stödet vilket dramatiskt sänkte 
efterfrågan på solpaneler. Som 
ett resultat av detta beslutade 
företaget att stänga fabriken och 
fl ytta produktionen till Mexiko. 
Slutligen förlorade alla i persona-
len sina jobb och sällade sig till 
de arbetslösa som redan uppgick 
till 40 % av den nationella arbets-
kraft en. 

Pepes liv nådde helt plötsligt 
en kritisk punkt. I  slutändan 
accepterade han ett korttids-
kontrakt för att utbilda lokala 
arbetstagare vid den nya fabriken 
i Mexiko, arbetstagare som skulle 
ersätta honom. Eft er tomma löf-
ten blev han själv till sist arbetslös. 

Liksom Pepe påverkas tusen-
tals arbetstagare i  Europa av 
industriell omvandling och 
globalisering, som utgör utma-
ningar för en allt mer integrerad 
inre marknad. Mot bakgrund 
av denna situation inrättade EU 
och EESK det rådgivande utskot-
tet för industriell omvandling 
(CCMI) år 2002. CCMI:s man-
dat är en del i  arbetet med att 
förutse, föregripa och analysera 

utvecklingen i syft e att säkerställa 
positiva och gemensamma strate-
gier för att hantera den industriella 
omvandlingen ur ett ekonomiskt, 
socialt, territoriellt och miljömäs-
sigt perspektiv. CCMI:s medlem-
mar kommer från olika sektorer som 
påverkats av ekonomins moderni-
sering, vilket ger CCMI den mora-

liska auktoriteten att diskutera direkt 
med andra beslutsfattare i EU. Målet 
är klart: att se till att EU:s industri 
förblir konkurrenskraft ig och sam-
tidigt säkerställa en utveckling som 
är socialt fördelaktig. Jorge Pegado 
Liz, CCMI:s ordförande, defi nierar 
utskottets tre huvudfunktioner som 
”att främja EU-grundarnas principer 
genom sina yttranden, möta utma-
ningar i samband med utvecklings-
tendenser som globalisering, sociala 
nätverk och nya arbetsmetoder, och 
föregripa och förbereda för industri-
ell omvandling och omstrukturering 
[…] Att lära av tidigare erfarenheter, 
aktivt observera nuet och föregripa 
kommande situationer”.

Sedan början av krisen inom eko-
nomi, fi nans och kanske även andra 
områden har CCMI talat för alla 
berörda industriella aktörer, både 
arbetstagare och arbetsgivare. I maj 
2001 antog CCMI tre yttranden som 
behandlar hur EU:s industripolitik 

för tillfället påverkas av globalise-
ringen. CCMI:s ståndpunkt är tyd-
lig. Globaliseringen har skapat en 
dynamik för företag att fl ytta utom-
lands och/eller omstrukturera. Inför 
hotet att billig arbetskraft  och dåliga 
arbetsvillkor utanför Europa kan 
underminera och förstöra syssel-
sättning inom tillverkningsindustrin 
hemma måste ledningen och arbets-
tagarna börja förstå behovet av att 
samarbeta för att möta utmaningen 
med omlokalisering. Det finns 
bara en väg framåt. Det är genom 
utbildning, innovation och hållbar 
utveckling som Europa kommer att 
upprätthålla sin status som en först-
klassig ekonomisk världsmakt.

Eftersom teknik och forskning 
har fått ökad betydelse har CCMI 
fokuserat på informations- och 
kommunikationsteknik och tjäns-
ter, sektorer som Europa har halkat 
eft er i. ”De är de nya slagfälten där vi 
behöver behålla försprånget framför 
Kina och Indien” säger Joost P. van 
Iersel, EESK-ledamot och föredra-
gande för yttrandet om ”Industripo-
litik för en globaliserad tid”. 

Den 12 juni fi rade CCMI sitt tio-
årsjubileum genom att anordna en 
konferens om ”För en fortsatt hållbar 
industriell omvandling”. Konferen-
sen förde samman företrädare för 
europeiska bransch organisationer, 
fackföreningar och beslutsfattare 
för att analysera tillståndet för den 
europeiska industrin, dess tidigare 
utmaningar och framtida riktlinjer. 

Pepes historia upprepas ständigt 
i Europa och CCMI är fast besluten 
att ändra på detta. (ail) ●

Varför EU behöver en annorlunda 
budget och hur den bör se ut

fi nns det en medvetenhet om att vi 
inte kan fortsätta leva som vi gör. 
Nu är givetvis allas tankar upp-
tagna av krisen, som kräver kort-
siktiga lösningar. Hållbarhet och 
kortsiktighet går dock inte ihop. 
Lyckligtvis är hållbarhet på väg att 
bli ”business as usual” och denna 
trend kommer att fortsätta.

EESK Info: Vad behöver vi för 
att gå vidare med vår agenda 
om hållbar utveckling?

HJW: Vi behöver en klar uppfatt-
ning om vår väg framåt, med en 
tidsgräns och en överenskommelse 
om åtgärdsområden och uppfölj-
ning. Jag anser att det viktigaste är 
att våra politiska ledare tar på sig 
sitt ansvar, att de visar att de verk-
ligen är beredda att engagera sig i en 
förändring av strategin och att de 
enas om konkreta färdplaner och 
handlingsprogram. (kf) ●

föreställa sig hur svårt det skulle ha 
varit för de fl esta medlemsstaterna 
att överleva en sådan global fi nansiell 
kris om de hade stått ensamma.

På det hela taget var EESK:s mål 
med konferensen, som fi ck mycket 
utrymme i medierna, att bidra till 
debatten om hur den ekonomiska 
styrningen i EU bör se ut. Det fi nns 
en risk att denna typ av debatter bara 
fokuserar på långsiktig politik, men 
denna gång var talarna medvetna 
om att de beslut som ska fattas de 
kommande månaderna kommer att 
vara av yttersta vikt för EU:s framtid. 
Besluten kommer att ha direkt påver-

kan på medborgarnas liv genom att 
de får direkt infl ytande på frågor som 
sysselsättning, ökad social ojämlik-
het och tillgången till krediter för 
små och medelstora företag. Därför 
kommer EESK att fortsätta vara ett 
unikt diskussionsforum som kom-
mer med konkreta förslag genom 
sina yttranden och genom dialog 
med andra europeiska aktörer. 
Konferensen den 7 juni var en del 
av denna strategi, som också syft ar 
till att visa att EU kanske är närmare 
den enighet som man föreställer sig 
utanför dess gränser, än att köra fast 
och bli handlingsförlamad. (asp) ●

DET DANSKA ORDFÖRANDESKAPET

Aktivt medborgarskap
För ett bättre europeiskt samhälle

Aktivt medborgarskap har central betydelse 
för Europeiska ekonomiska och sociala kom-
mitténs roll. I denna bok berättar tjugofyra 
EESK-ledamöter om sina personliga bidrag 
som företagare, fackföreningsrepresentan-
ter, aktivister och frivilliga, och de visar upp 
en omfattande och fascinerande bredd av 
intressen och prioriteringar. Gemensamt för 
dem är en känsla av solidaritet med andra 
i samhället och ett intresse för deras välbefi n-
nande. (cl) ●

I KORTHET

Pierre Jean Coulon, EESK-ledamot, 
Arbetstagargruppen

F o r t s .  f r å n  s i d a n  4
Energieffektivitet – made in Denmark

>>>  s i d a n  5

F o r t s .  f r å n  s i d a n  1
Statsskuldskris och fi nanspolitisk union:

 Två sidor av samma mynt?

För ytterligare information, se: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Statsskuldskris och fi nanspolitisk 
union: Två sidor av samma mynt?

Kära läsare!
FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio+20, 
ägde rum i Rio de Janeiro den 20–22 juni som en 
uppföljning till toppmötet Earth Summit 1992. 
Riokonferensen gav utmärkta möjligheter till dis-
kussioner om övergången till en verkligt hållbar 

framtid för alla, trots att resultaten var mindre långtgående än vad EESK:s 
delegation hade hoppats på.

Under det gångna året har EESK arbetat för en inkluderande och omfat-
tande dagordning med balans mellan hållbarhetens tre pelare (social, ekono-
misk och miljörelaterad). Vi ville framför allt se en färdplan för hållbarhet med 
konkreta mål, målgrupper, insatser och mekanismer. Därför är det beklagligt 
att många av förväntningarna i det europeiska och globala civila samhället 
förbisågs, och vi måste nu se framåt mot genomförandeskedet i hopp om 
att uppnå förbättringar och gå längre än villkoren i den slutdeklaration som 
antogs i Rio.

De stats- och regeringschefer som samlades i Rio missade ett unikt tillfälle 
att ta ett stort steg framåt mot ökad social och miljörelaterad rättvisa. Vad jag 
saknar mest är en konkret handlingsplan för de närmaste åren samt bindande 
överenskommelser om metoder för hållbar utveckling. Tyvärr fästes alldeles 
för lite uppmärksamhet vid den sociala dimensionen inom hållbar utveckling, 
och målsättningar såsom fattigdomsutrotning och garanterad tillgång till livs-
medel, rent vatten och hållbar energi fi ck inte det utrymme som EESK hade 
hoppats på. Vi misslyckades även med att uppgradera FN:s miljöprogram till 
en specialiserad byrå.

En sista besvikelse var att det inte inrättades någon ombudsman för fram-
tida generationer. Det skulle ha legat ett stort symbolvärde i att erkänna att 
det behövs en internationell myndighet som kan värna framtida generationers 
rättigheter i förhållande till kortsiktiga ekonomiska intressen.

Trots detta kan vissa resultat av konferensen betraktas som framgångar. 
Vi var nöjda med att begreppet ”grön ekonomi” som en drivkraft  för håll-
bar utveckling fi ck en framträdande plats i slutdeklarationen. Vi uppskat-
tade även att begreppet hållbara utvecklingsmål infördes. Detta måste nu 
bearbetas och ges konkret form så fort som möjligt i syft e att låta toppmötet 
vara utgångspunkten för en världsomvälvande process som kan göra våra 
samhällen mer hållbara och inkluderande. Sist men inte minst fi ck det civila 
samhället erkänsla för sin roll när det gäller att möjliggöra och genomföra 
hållbar utveckling.

Som jag sagt redan tidigare är vägen från Rio minst lika viktig som vägen 
till Rio. Uppföljningen av konferensen Rio+20 måste från och med nu bli en 
av prioriteringarna för det civila samhället och den kommer även att vara en 
av mina hjärtefrågor under resten av min tid som EESK:s ordförande.

Staff an Nilsson
Ordförande

13 juli 2012
Reykjavik, Island: Första 
sammanträdet i den 
gemensamma rådgivande 
kommittén EU–Island

6 september 2012
Cypern: Off entlig utfrågning 
om ”Personanknutna sociala 
tjänster och hälso- och 
utbildningstjänster” 

25 september
EESK, Bryssel: Med 
gemensamma krafter för ett 
starkare Europa! Det civila 
samhället: En fullvärdig 
samarbetspartner i Europa 
2020-strategin

28 september 2012
Lissabon, Portugal: Konferens 
om ”Arbetsmarknadsreformer 
som svar på krisen” 

I DENNA UTGÅVA

2 Varför EU behöver en 
annorlunda budget och hur 
den bör se ut

3 Cypern för ett bättre Europa, 
intervju med Andreas 
Mavroyiannis, biträdande 
EU-minister

4 Bygga broar över mörka 
vatten, intervju med Nicolai 
Wammen, dansk EU-minister

5 Globalisering och 
omlokalisering: Finns det en 
framtid för EU:s industri?

6 Det civila samhället: En 
fullvärdig samarbetspartner 
i Europa 2020-strategin

KOMMANDE EVENEMANG

I KORTHET

Europeiska bin!

Bin har spelat en viktig roll i miljöns 
naturliga ordning sedan urminnes 
tider. Genom pollinering är de en 
viktig del av våra jordbruksmeto-
der. De senaste åren har honungs-
bin försvunnit i en alarmerande fart. 
Anledningen till detta fenomen är 
fortfarande okänd, men föroreningar, 
monokulturer och överanvändning av 
bekämpningsmedel är möjliga orsaker. 

Vår kommitté är medveten om detta problem och dess konsekvenser för 
den biologiska mångfalden, livsmedelskvaliteten och livsmedelsförsörjningen. 
Det var därför som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regi-
onkommittén den 7 maj 2012 installerade två bikupor på taket till Jacques 
Delors-byggnaden i Bryssel. Detta utgör slutet av det projekt som kommit-
téerna påbörjade för ungefär ett år sedan med hjälp av Apis Bruoc Sella, en 
organisation vars syft e är att främja spridningen av bikupor på tak i städer. Syft et 
med projektet är att visa att städer också har en roll i att bevara den biologiska 
mångfalden och att vi alla på vårt eget lilla sätt kan hjälpa till att skydda våra 
hotade ekosystem.

Den 31 maj hade fl era lyckliga deltagare vid den offi  ciella invigningen av kom-
mittéernas projekt om stadsbin möjlighet att smaka på kommittéernas första 
honung (resultatet av drygt 20 dagars ”arbete”). De två bikuporna förväntas 
producera ungefär 40 kg honung varje år. (rdr) ●

Open Day 2012
Öppet hus hos EESK

Fler än 3000 personer besökte EESK 
den 12 maj 2012, vilket var den tju-
gonde gången som EU-institutionerna 
höll öppet hus. Årets tema var hållbar-
het och grön ekonomi, för att således 
bidra till att öka medvetenheten om 
huvudfrågorna med anknytning till 
FN:s Rio+20-konferens om hållbar 
utveckling. Viktiga frågor såsom gröna 

jobb, förnybar energi, hållbara städer och vattenförbrukning presenterades 
på ett kreativt och interaktivt sätt.

Besökarna hade möjlighet att prata med kommitténs ledamöter och personal, 
ta reda på mer om EESK:s arbete och delta i roliga aktiviteter för hela familjen. 
Ordförande Staff an Nilsson och vice ordförande Anna Maria Darmanin samt 
generalsekreterare Martin Westlake var närvarande hela dagen och deltog aktivt 
i att hälsa besökarna välkomna och öka medvetenheten om miljöfrågor.

Det utmärkta (och frivilliga) arbetet av många av kommitténs ledamöter och 
anställda bidrog även i år till att initiativet blev så lyckat och gav allmänheten 
en dynamisk och livfull bild av vår institution. (rdr) ●

Utgivare:
Karin Füssl (kf)
Tomasz Jasiński – företrädare för EESK:s 
ledamöter i redaktionskommittén 
(Arbetstagargruppen, Polen) (tj)

Medverkande i denna utgåva:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Makeda Peter (mp) 

Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Övergripande samordning: 
Nadja Kačičnik 

Adress :
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Jacques Delors-byggnaden, 
Rue Belliard 99, 
1040 Bryssel, Belgien
Tfn +32 2546-9396/9586
Fax +32 2546-9764
E-post: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/ 
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Sedan 2008  har den ekonomiska 
krisen, som startade i USA, haft  en 
central roll i medierna och stått högst 
på de globala ledarnas politiska dag-
ordningar. Nu när krisen har spritt 
sig till Europa har jämförelser mel-
lan den amerikanska centralbanken 
och Europeiska centralbanken blivit 
mer och mer populära. I sin upplaga 
av den 16 juni jämför Th e Economist 
Kaliforniens och Greklands off ent-
liga finanser. Denna artikel, som 
skrivits av korrespondenten i Los 
Angeles, visar att EU ses som mer 

integrerat bortom våra gränser än 
i Europa. Varför skulle man annars 
jämföra en amerikansk delstat med 
en medlemsstat? Europeiska eko-
nomiska och sociala kommittén är 
övertygad om att mer Europa bety-
der fl er och bättre instrument för att 
bekämpa och undvika en global kris.

Debatten om hur EU bör utformas 
i fråga om ekonomisk integration är 
central för kommitténs intressen, 
eft ersom det som står på spel nu är 
själva den europeiska sociala model-
len. Det är därför självklart att kom-
mitténs ECO-sektion, med ansvar 
för ekonomiska och fi nansiella frå-
gor, hanterar frågor som införande 
av euroobligationer, inrättande av ett 
europeiskt kreditvärderingsinstitut, 
fi nansiell utbildning för våra med-
borgare och reglering av de fi nan-
siella marknaderna.

I detta sammanhang anordnades 
den 7 juni 2012 en högnivåkonfe-
rens vid EESK i syft e att diskutera 
den rådande statsskuldskrisen. 
Bland deltagarna fanns Jean-Claude 
Juncker, Luxemburgs premiärmi-
nister och ordförande för eurogrup-
pen, Enzo Moavero Milanesi, Italiens 

Cypern för ett bättre Europa*

Med vetskapen om att Europa måste 
framträda starkare eft er den rådande 
ekonomiska krisen kommer det cyprio-
tiska ordförandeskapet att arbeta ”Mot 
ett bättre Europa” för att bidra till håll-
bar tillväxt, social sammanhållning och 
skapande av arbetstillfällen. Det är med 
utgångspunkt i den nuvarande socio-
ekonomiska utvecklingen som vi har 
fastställt målet om en union som har 
större relevans för dess medborgare 
och på den globala arenan, grundat på 
principen om solidaritet.

Det är absolut nödvändigt att främja 
ett mer eff ektivt och hållbart Europa. 
I det avseendet är den viktigaste punk-
ten på dagordningen förhandlingarna 
om den fl eråriga budgetramen 2014–
2020, som är en möjlighet att enas 
om en budget och politiska riktlinjer 
som kommer att bidra till tillväxt och 
ökad konkurrenskraft . Det cypriotiska 
ordförandeskapet kommer att arbeta 
för att slutföra förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen och göra 
så stora framsteg som möjligt i  för-
handlingarna om de gemensamma 
politikområdena, till exempel den 
gemensamma jordbruks- och fiske-
politiken och sammanhållningspoliti-
ken. Ordförandeskapet understryker 
sammanhållnings politikens betydelse 
och vi har begärt ett yttrande från EESK 
om utveckling av makroregionala stra-
tegier för Medelhavsområdet och dess 
fördelar för medlemsstater som är öar. 
Miljöanpassning, energieffektivitet, 
miljömässig hållbarhet och att hantera 
klimatförändringens eff ekter kommer 
också att vara huvudfrågor för ordfö-
randeskapet.

Ett Europa med en effektivare 
ekonomi baserad på tillväxt är också 
en viktig förutsättning för att man ska 
kunna ta sig ur den rådande ekonomiska 
krisen och stärka EU:s konkurrenskraft . 
Därför kommer tonvikten att ligga på 
stärkt övervakning av finanspolitiken 
och den makroekonomiska politiken 
och garantier för fi nanspolitisk stabilitet. 
Samtidigt är behovet att främja tillväxt av 
avgörande betydelse och det cypriotiska 
ordförandeskapet kommer att inrikta sig 
på att stärka den inre marknaden och 
främja skapandet av nya arbetstillfällen, 
forskning och innovation med fokus på 
små och medelstora företag för att bidra 
till ökad konkurrenskraft  i Europa.

I strävan att utveckla ett Europa med 
större relevans för medborgarna och 
byggt på solidaritet och social samman-
hållning kommer tonvikten att ligga 
på sysselsättning för unga med tanke 
på de stigande arbetslöshetssiffrorna. 
En prioritering är också att inrätta det 
gemensamma europeiska asylsystemet 
före slutet av år 2012. I detta avseende 
har vi begärt ett förberedande yttrande 
från EESK om inrättandet av ett system 
(Eurodac) för jämförelse av fi ngeravtryck 
från asylsökande och vissa grupper av 
illegala invandrare. Ordförandeskapet 
har också begärt ett yttrande från EESK 
om att stärka deltagandeförfarandena 
och de lokala myndigheternas, det civila 
samhällets och arbetsmarknadsparternas 
medverkan i genomförandet av Europa 
2020-strategin.

Det cypriotiska ordförandeskapet 
vill också verka för att föra Europa 
närmare sina grannar, fortsätta med 
utvidgningsagendan och betona den 
europeiska grannskapspolitikens södra 
dimension samtidigt som man arbetar 
för att unionen ska få större infl ytande 
på den globala arenan, med särskild 
tonvikt på EU:s utvecklingsmål och en 
stärkt utrikeshandelspolitik.

Unionen måste föras närmare sina 
medborgare. Vår vision är att mark-
nadsföra Europa som ett ”filoxenos 
topos”, ett område där företag, idéer, 
tjänster, innovation och kultur välkom-
nas. ”Filoxenos topos” ingår i vår strävan 
mot ett bättre Europa, en union som 
ger hopp till sina medborgare, särskilt 
de yngre generationerna. ●

*Andreas Mavroyiannis, Biträdande EU-minister, Det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd

EESK:s cypriotiska ledamöters förväntningar 
på det cypriotiska EU-ordförandeskapet*
Michalis Antoniou
Arbetsgivargruppen

En ny vision för Medelhavsområdet

Biträdande generaldirektör, Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) 
Det cypriotiska ordförandeskapet sammanfaller med den mest oroliga perioden hittills i det eft erkrigstida Europa. 
En turbulent tid är dock också en tid för möjligheter och förändring. Under denna tid bör EESK, i nära samarbete 
med övriga EU-institutioner, uppmuntra och främja politik som är nödvändig för att återskapa tillväxten, minska 
arbetslösheten och återskapa utsikten till välstånd för alla europeiska medborgare.

Dimitris Kittenis
Arbetstagargruppen
Före detta generalsekreterare för Cyprus Workers’ Confederation (SEK) 
Cypern, som är beläget mellan Europa, Mellanöstern och Afrika, tar över EU-ordförandeskapet när unionen befi nner 
sig vid ett vägskäl. Det cypriotiska ordförandeskapet uppmanas att bidra till att komma till rätta med problemen 
med bristande jämlikhet och solidaritet och att fatta brådskande beslut för att ta itu med kriserna, i syft e att minska 
arbetslösheten, förbättra livskvaliteten och främja den europeiska integrationen.

Kostakis Konstantinidis
Övriga intressegrupper
Ordförande för Union of Cypriot Farmers (EKA) 
Genom hela ordförandeskapet kommer våra mål och ambitioner att innebära en strävan eft er att stärka samarbetet 
och solidariteten mellan medlemsstaterna och trappa upp insatserna för att främja fred, inte bara i Medelhavsområdet 
och Mellanöstern, utan också i Europa och omvärlden. Vi vill även se bättre levnadsstandard för vanliga människor 
och tillväxt, inte bara i Europa, utan också í länder utanför EU.

Michalis Lytras
Övriga intressegrupper
Det cypriotiska ordförandeskapet kommer att bidra till att målen för social och ekonomisk sammanhållning i Euro-
peiska unionen uppnås och man kommer att arbeta för att främja ekonomisk tillväxt och övervinna den ekonomiska 
krisen, slutföra och anta den gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020, bekämpa arbetslösheten och skapa fred 
i Europa och hela världen. Jag tror att detta kommer att bli ett framgångsrikt och produktivt ordförandeskap. 

Andreas Pavlikkas
Arbetstagargruppen
Chef för enheten för forskning och studier vid Pancyprian Federation of Labour
Jag vill tro att det cypriotiska ordförandeskapet kommer att bli en framgång på alla nivåer – både politiska och 
organisatoriska. Så långt som möjligt måste vårt land bidra till att beslut fattas rörande frågor om solidaritet mellan 
stora och små länder, stärka och vidga EU:s agenda och stärka EU:s förbindelser med länderna i Medelhavsområdet 
och Mellanöstern. Dessutom kommer Cypern att ha möjlighet att presentera sig självt som land, sina starka sidor 
och tillgångar, både i Europa och globalt, för att locka till sig investeringar och turister. ●

* Till följd av en cypriotisk EESK-ledamots avgång har förfarandet för att utse en ny ledamot inletts. Detta förfarande pågick fortfarande vid detta nyhetsbrevs publicering. 
Listan med EESK:s samtliga ledamöter återfi nns på vår hemsida: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, grekisk EESK-
ledamot och ordförande för uppfölj-
ningskommittén för Euromed, har 
utsetts till föredragande för yttrandet.

EESK Info: Varför behöver EU 
en ny makroregional strategi 
för Medelhavsområdet?

Dimitris Dimitriadis: De ansträng-
ningar som EU hittills har gjort och 
som har riktat sig till Medelhavsom-
rådet i  dess helhet har misslyckats. 
Barcelonaprocessen, som lanserades 
1995 och syft ade till att ge förbindel-
serna mellan EU och dess partnerländer 
i Medelhavsområdet en inramning, är 
död. 

Under tiden har den geopolitiska 
kontexten i området helt förändrats 
till följd av revolutionerna i de norda-
frikanska länderna. 

Dimitris Dimitriadis, EESK-ledamot

INTERVJU MED EN KOLLEGA

I en serie intervjuer kommer 
Tomasz Jasiński, polsk ledamot 
från EESK:s arbetstagargrupp och 
ledamöternas företrädare i redak-
tionskommittén för nyhetsbrevet 
EESK Info att samtala med sina 
kolleger för att ta reda på vad som 
driver dem. Den första intervjun är 
med Martin Siecker, nederländsk 
medlem av EESK:s arbetstagargrupp 
och representant för Nederländer-
nas fackförbund.

Tomasz Jasiński: Kan du 
beskriva din yrkesbakgrund?

Martin Siecker: Jag är journalist. Jag 
inledde min karriär på sjuttiotalet 
då jag arbetade som reporter för en 
dagstidning på vänsterkanten. Tio år 
senare bytte jag spår till arbetarrörel-
sen och blev redaktör för medlem-
marnas nyhetsbrev. 

TJ: Vad fi ck dig att söka 
dig till en karriär inom 
fackföreningsrörelsen? 

MS: Ju mer jag rapporterade om 
arbetsmarknadsrelationer, desto mer 
engagerad blev jag i de frågorna. En 
dag fi ck jag reda på att unga reportrar 
på tidningen inte fi ck den lön som de 
hade rätt till. Tillsammans med mina 
kolleger startade jag en strejkkommitté 
för att försvara dem. Vi förhandlade 
med den ansvariga utgivaren och till 
sist fi ck vi rätt. Det var då jag beslutade 
mig för att arbeta för en organisation 
som försvarar arbetstagarnas rättig-
heter.

TJ: Hur länge har 
du varit medlem 
i fackföreningsrörelsen? 

MS: Jag gick med i facket så fort jag 
började arbeta, vilket var 1967. Innan 
jag blev journalist hade jag en massa 
olika tillfälliga jobb. Det var mitt val. 
På den tiden ville jag inte ha ett fast 
jobb eller fasta arbetstider. Jag tyckte 
om friheten och att jag kunde gå och 
simma när solen sken i stället för att 
jobba.

TJ: Vilka passioner har du? 

MS: Musik. Jag lyssnar mycket på 
musik. Jag spelar trummor lite grann, 
men är inte tillräckligt bra för att spela 
i ett band. Men även om jag var bättre 
skulle jag ändå inte ha tid att spela 
i band. Och så älskar jag att läsa – det 

finns nästan inget bättre än en bra 
deckare.

TJ: Jag trodde att alla 
nederländare var fotbollsfans?

MS: Jag är fotbollsfan. Jag håller på 
Ajax Amsterdam. Jag bodde granne 
med olympiska stadion i Amsterdam 
när Ajax var som bäst. Jag såg alla 
deras europeiska hemmamatcher på 
tidigt sjuttiotal när de vann European 
Champions League tre gånger i rad.    

TJ: När blev du ledamot av 
EESK?

MS: För tio år sedan. År 2010 utsågs jag 
till EESK-ledamot för tredje gången.

TJ: Vad anser du är EU:s 
viktigaste utmaning just nu?

MS: Den tilltagande EU-skepsisen. 
Den är ett stort hot. Om vi inte klarar 
av att motarbeta den fi nns en risk att 
allt som återstår av ett förenat Europa 
kommer att vara en kvadratkilometer 
cement, glas och stål i  närheten av 
Bryssels centrum som blir ett minnes-
märke över ett ideal som en gång sågs 
som något storartat och övertygande, 
men som sorgligt nog slutade på den 
historiska sophögen som det största 
och dyraste politiska misslyckandet 
någonsin. ●

Inom kort på EESK
Med gemensamma krafter för ett starkare Europa!

Det civila samhället: En fullvärdig 
samarbetspartner i Europa 2020-stra-
tegin

Vid det evenemang som hålls den 
25 september 2012 kommer man att 
diskutera åtgärder för att främja tillväxt 
och utveckla en europeisk tillväxtpakt. 
Vid fyra parallella workshoppar kom-
mer man att diskutera utformningen av 
en sammanhängande ram för EU:s till-
växtstrategi, nylanseringen av den inre 

marknaden, återhämtningen, skapan-
det av nya arbetstillfällen och innova-
tion för smart och hållbar tillväxt. 

EESK:s gruppordförande kommer 
var och en att redogöra för vilka åtgär-
der de anser måste vidtas för att man 
ska kunna återskapa en hållbar tillväxt 
i EU. En expertpanel på hög nivå kom-
mer däreft er att diskutera hur man på 
bästa sätt kan utnyttja de tillväxtmöj-
ligheter som Europa 2020-strategin 
skapar. 

I konferensen deltar intressenter på 
nationell nivå och EU-nivå, beslutsfat-
tare inom EU, ledamöter inom Europa-

parlamentet och nationella parlament, 
företrädare för medlemsstaternas reger-
ingar och administrationer, nationella 
och europeiska civila samhällsorganisa-
tioner, lokala och regionala myndighe-
ter, tankesmedjor och opinionsbildare.

Under konferensen kommer EESK 
och de nationella ekonomiska och soci-
ala råden att framföra sina synpunkter 
och dela med sig av sina erfarenhe-
ter och bästa praxis i syft e att främja 
de åtgärder som vidtas för att skapa 
ett hållbart och konkurrenskraftigt 
Europa. (kf) ●

Vill du veta mer? Programmet fi nns 
att läsa på http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home.

För ytterligare information var 
god kontakta: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu.

DET CYPRIOTISKA RÅDSORDFÖRANDESKAPET

Därför måste vi börja om från bör-
jan. Vi måste utarbeta en ny vision 
och en helt ny strategi. Jag kommer 
snart att hålla ett första sammanträde 
med en cypriotisk minister för att 
diskutera hur EESK bäst kan bemöta 
Cyperns begäran om råd. 

EESK Info: Många av de 
utmaningar som EU-länderna 
i Medelhavsområdet står 
inför skulle kunna behandlas 
inom ramen för EU:s 
sammanhållningspolitik…

DD: Endast sammanhållningspoliti-
ken räcker inte. Vi behöver en bredare 
vision och ett långsiktigt perspektiv 
för de kommande 15–20 åren, vilket 
inbegriper hela regionen och inte bara 
EU:s medlemsstater i området. Först 
måste vi fastställa tydliga och lång-
siktiga mål för regionen, och sedan 

måste vi se till att sammanhållnings-
politiken stöder dem. 

EESK Info: Du har just kommit 
tillbaka från konferensen om 
Östersjöstrategin. Går det att 
hämta inspiration från vissa 
av de lösningar som man 
funnit i det sammanhanget? 

DD: Östersjöstrategin är helt klart 
en mycket bra modell för liknande 
strategier. Den har visat hur fram-
gångsrik en integrerad strategi för 
gemensamma frågor som inbegri-
per flera länder och myndigheter 
kan vara. Det är självklart omöjligt 
att reproducera Östersjöstrategins 
lösningar helt och hållet, men ett 
par av dem ger användbar inspira-
tion. I fråga om geopolitik kan man 
dra en viktig lärdom av Östersjö-
strategin: Även om strategin endast 

inbegriper EU:s medlemsstater, är 
förbindelserna mellan EU och Ryss-
land av avgörande betydelse för dess 
framgång. 

Om vi vill att EU:s Medelhavs-
strategi ska lyckas måste den följakt-
ligen sammanföra samtliga aktörer 
i  Medelhavsområdet: EU-länder, 
öar, de nordafrikanska länderna, 
Turkiet, Israel och de palestinska 
områdena. (mb) ●

Det cypriotiska ordförandeskapets 
webbplats har nu lanserats.

Klicka på länken för de senaste 
nyheterna från det cypriotiska ord-
förandeskapet: www.cy2012.eu Det cypriotiska ordförandeskapet 

har bett EESK att utarbeta ett ytt-
rande om en makroregional strategi 
för Medelhavsområdet – fördelarna 
för öar som är medlemsstater.

Andreas Mavroyiannis, biträdande EU-minister,
det cypriotiska ordförandeskapet för Europeiska 
unionens råd

NYA EESK-PUBLIKATIONER

 ■ Consumer protection (Konsumentskydd)

 ■ Th e European Economic and Social Commit-
tee during the Cyprus Presidency of the Council 
of the EU (Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén under det cypriotiska ordförande-
skapet i Europeiska unionens råd)

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

EU-minister, och framstående före-
trädare för Europeiska kommissio-
nen, Europeiska centralbanken och 
Europaparlamentet. Staffan Nils-
son, ordförande för EESK, öppnade 
mötet med ett anförande där han 
uppmanade till en union för fi nans-
politisk stabilitet och införandet av 
euroobligationer. Staffan Nilsson 
betonade behovet av konkreta ini-
tiativ för att dela medlemsstaternas 
fi nanspolitiska ansvar så att ränte-
satserna på statsskulden kan sjunka 
i länder som vidtar budgetkonsoli-
deringsåtgärder.

Michael Smyth, ordförande för 
ECO-sektionen, ledde debatten och 
gjorde klart att vi enligt hans åsikt 
står inför en eft erfrågekris liknande 
den som uppstod på 1930-talet och 
att ortodox åtstramningspolitik bara 
kommer att leda oss mot recession, 
en grogrund för populism och radi-
kala partier. Carmelo Cedrone och 
Gérard Dantin, föredragande för två 
yttranden från EESK om euroobli-
gationer och liknande instrument 
för delad skuld, och Pedro Augusto 
Almeida Freire, ordförande för 
EESK:s permanenta studiegrupp 
för samordning av den ekonomiska 
politiken, förespråkade integre-
ring som det enda sättet att lösa de 
rådande problemen. Det konkreta 
förslaget i Carmelo Cedrones ytt-
rande, som redan har antagits, är 
att införa två slags obligationer: 
stabilitetsobligationer för att göra 
skulderna till ett delat ansvar och 
investeringsobligationer för att locka 
till sig kapital från framväxande eko-
nomiska stormakter som Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina. Gérard 
Dantin håller på att utarbeta ett ytt-
rande där det ömsesidiga ansvaret 
för skulderna mellan medlemssta-
terna diskuteras, och det ska läggas 
fram för omröstning vid plenarses-
sionen i juli.

Kommissionens företrädare 
underströk att det är viktigt att 
skapa en säkerhetsmekanism för 
den fi nansiella sektorn på EU-nivå 
och göra framsteg mot en bättre 
finansiell integration. Europapar-
lamentsledamoten Sylvie Goulard 
ansåg att Europeiska rådet inte bör 
vara den enda politiska arena som 
tar itu med den rådande krisen 
och menade att en bredare strategi 
behövs. Jean-Claude Juncker avslu-
tade konferensen i en optimistisk 
ton och uppmanade deltagarna att 

Det som saknas är politisk vilja att komma ur krisen

Carmelo Cedrone, i ditt senaste yttrande 
hävdar du att den rådande europeiska krisen 
är mer politisk än ekonomisk…

EU har inte längre råd att ha en gemensam penning-
politik och skild ekonomisk och fi nansiell politik i 17 
länder. EU bör röra sig mot en fi nanspolitisk union och 
det första steget i denna riktning skulle vara att införa 
två kompletterande men separata EU-obligationer: uni-
onsobligationer som inte är öppna för handel och som 
syft ar till att stabilisera skulden, och euroobligationer för 
återhämtning och tillväxt.

Är detta genomförbart?

Dessa obligationer skulle återställa investerarnas förtroende och ersätta 
åtstramningarna med ett återupprättande av välfärdsstaten. Vår plan förutsät-
ter dessutom inte att fördragen ändras eller att nya institutioner inrättas. Den 
skulle utnyttja befi ntliga EU-instrument, såsom Europeiska investeringsfonden 
(EIF). Det enda som saknas är den politiska viljan. (rdr) ●

Martin Siecker: musikälskare och deckarfantast
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Michalis Antoniou, 
EESK-ledamot, 
Arbetsgivargruppen

Dimitris Kittenis, 
EESK-ledamot, 
Arbetsgivargruppen

Kostakis Konstantinidis, 
EESK-ledamot, 
Övriga intressegrupper

Michalis Lytras, 
EESK-ledamot, 
Övriga intressegrupper

Andreas Pavlikkas, 
EESK-ledamot, 
Arbetstagargruppen
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