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Bästa läsare!

Ännu en månad har gått och nu när 
känslosvallet i efterdyningarna av terror-
attackerna i Bryssel börjar avta och ge 
plats åt en mer balanserad sinnesstäm-
ning iakttar världen fortfarande Europa 

för att se hur kontinenten hanterar de utmaningar som den nu står inför – migration, 
Brexit och den grekiska skuldkrisen, för att bara nämna några.

De fl esta av utmaningarna fortgår under ytan. Ett mycket omdiskuterat avtal med Turkiet 
är fortfarande föremål för diskussion och dess fullständiga eff ekter är ännu inte uppen-
bara. Tror vi verkligen att det kan erbjuda en varaktig lösning på de växande fl ykting-
strömmarna, som enligt alla sakkunniga bara kommer att fortsätta att växa? Var är den 
europeiska lösning som vår kommitté har efterlyst?

Brexit är en annan het potatis. Hur ska det gå den 23 juni? Det handlar inte bara om 
Storbritannien utan även om resten av Europa och de ofattbara konsekvenserna av ett 
brittiskt utträde ur unionen. Jag är en stark anhängare av EU och hoppas innerligen att 
de som vill stanna kvar i unionen kommer att lyckas övertyga genom förnuftiga argu-
ment. Jag kommer från Nordirland och EU ligger till grund för så mycket av det vi har 
åstadkommit när det gäller brobyggande mellan olika grupper. Jag tror att ett resultat 
där de som vill lämna EU vinner kommer att rasera de broar som byggts till Europa och 
även till andra delar av världen.

Och vad ska hända med Greklands skuldkris? Medan politikerna har varit fullt upptagna med 
att hindra fl yktingar från att komma in i EU och Storbritannien från att gå ur har alla krisers 
moder, som Financial Times varnade för i förra veckan sakta men säkert börjat få upp ångan 
igen, och risken för en utebliven betalning om inte Grekland återigen får hjälp med sina 
skulder innebär att det obehagliga scenariet med ett grekiskt utträde hamnar på tapeten igen.

Europeiska unionen måste fi nna hållbara lösningar på dessa utmaningar om den ska 
återfå det medborgerliga förtroende som den under de senaste åren har förlorat. Och 
eftersom världen ser upp till Europa som ett exempel på ett område som tidigare var ett 
ständigt slagfält men som nu blivit ett område med varaktig fred, demokrati, välstånd 
och öppenhet, hoppas jag att Europa kommer att kunna erbjuda lösningar som är värdiga 
kontinenten – oförskräckta, innovativa och humana. EESK är redo att bidra med sina idéer 
och förslag till denna europeiska insats. Är det någon som lyssnar därute?

Michael Smyth
EESK:s vice ordförande med ansvar för budget
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Tvåvägsintegrationsåtgärder skulle gagna 
fl yktingar och lokalbefolkning, enligt EESK

Det måste bli ett starkare fokus på 
integrationspolitiken och användandet 
av bästa praxis för att uppnå resultat, 
konstaterar EESK i  ett yttrande som 
antogs vid dess plenarsammanträde 
i april. Om integrationen lyckas kommer 
den att leda till social sammanhållning, 
ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen 

i Europa. Men bättre kommunikation och 
större engagemang i mottagarsamhäl-
lena – med medier, lokala myndigheter, 
fackföreningar, arbetsgivarorganisatio-
ner och icke-statliga organisationer  – 
behövs därför för att skapa ett positivt 
klimat för nyanlända och vinna allmän-
hetens fulla stöd.

EESK efterlyser investeringar i  riktade 
åtgärder såsom språkkurser och yrkes-
utbildning: Språkutbildning bör erbju-
das snabbt efter registrering om man 
förväntas få ett positivt besked om 
asyl, säger Christa Schweng, föredra-
gande i frågan. Utbildningen bör inbe-
gripa grundläggande information om 
värderingar, kultur och processer, och 
kompetens och kvalifi kationer måste 
identifi eras. Ett snabbspår för integration 
av ensamkommande barn i skolsystemet 
eller vägledning om yrkesutbildnings-
möjligheter bör erbjudas. Kommittén 
är övertygad om att integration av 
fl yktingar är en absolut nödvändighet 
för våra samhällen om vi vill bevara den 
sociala sammanhållningen. Bristande 
integration kan leda till parallella sam-
hällen som kan destabilisera mottagar-
länderna. Det ligger därför i vårt eget 
intresse att inleda integrationsåtgärder 
i ett mycket tidigt skede, tillade Christa 
Schweng och medföredraganden Pana-
giotis Gkofas. (cad) ●

Lagstiftningen om skjutvapen måste 
enligt EESK bli mer ambitiös för att öka 
medborgarnas säkerhet

Den senaste tidens tragiska händel-
ser i Europa har intensifi erat debatten 
om översynen av direktivet om kontroll 
av förvärv och innehav av vapen. Med-
borgarnas säkerhet står under allt större 
hot, och det fi nns ett akut behov av att 
vidta åtgärder för att göra det svårare att 
få tag på skjutvapen, eftersom dessa fort-
sätter att hamna i händerna på radikala 
grupper, kriminella organisationer och 
psykiskt störda individer.

EESK anser att de föreslagna förtyd-
ligandena och de nya och mer sam-
manhängande reglerna för märkning 
och destruktion av vapen innebär en 
avsevärd förbättring. EESK vill dock 
framhålla att lagstiftningen om skjutva-
pen inte enbart bör vara ett direkt svar på 
den senaste tidens terroristhandlingar. 
I  sitt yttrande om kontroll av förvärv 
och innehav av vapen, som antogs vid 
plenarsessionen i april, föreslår EESK ett 
antal specifi ka åtgärder. Eftersom det är 
viktigt att kunna spåra inte bara vapen 
utan även ammunition, bör industrin 
uppmanas att undersöka möjligheten 
att märka varje projektil med outplånlig 

skrift, eftersom det vanligtvis är projekti-
lerna – och inte vapnen – som blir kvar på 
brottsplatsen, och därför skulle en märk-
ning av detta slag kunna bli en värdefull 
informationskälla vid polisutredningar. 
Dessa uppgifter skulle, om de gjordes 
tillgängliga via interoperabla databaser 
som drivs av myndigheter, kraftigt bidra 
till att förbättra effektiviteten i utred-
ningarna, anser EESK.

Ett annat tillvägagångssätt vore att följa 
Australiens och Storbritanniens exempel 
med program för återköp av vapen. 1997 
inledde Australien en radikal översyn av 
sina vapenlagar som ledde till att 700 000 
vapen togs ur omlopp. Tillsammans med 
ett antal nya restriktioner resulterade 
detta också i en drastisk minskning av 
antalet skjutvapenrelaterade mord.

Ett annat område som behöver upp-
märksammas är 3D-utskrifterna. Den 
tekniska utvecklingen kan användas 
för att tillverka vapen som är precis lika 
dödliga som de som tillverkats med 
traditionella metoder, men de kan inte 
kontrolleras eller spåras. För det mesta 

är de dessutom tillverkade av material 
som inte kan upptäckas med traditionella 
säkerhetssystem.

EESK stöder införandet av obligatoriska 
hälsoundersökningar som uppfyller de 
europeiska minimikvalitetskraven för att 
bedöma den fysiska och psykiska hälsan 
innan licenser kan utfärdas eller för-
nyas. Direktivet skulle dock också kunna 
omfatta krav på hur ofta utbildningar 
i hantering av skjutvapen ska genomgås 
och krav avseende säker förvaring och 
transport av vapen. (sg) ●

INOM KORT I EESK

Nederländerna: resursstarkt och framtidssäkert

Från och med den 25 maj 2016 kom-
mer EESK att stå som värd för en utställ-
ning som lyfter fram kreativa sektorer 
i Nederländerna specialiserade på delta- 
och sjöfartsteknik, innovation och hållbar-
het. Utställningen anordnas i samarbete 
med det nederländska EU-ordförande-
skapet och kommer att visas i Foyer 6 
i JDE-byggnaden. Den pågår fram till och 
med den 24 juni 2016. (sk/dm) ●
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Det civila samhället måste involveras 
i alla aspekter av energiunionen

EESK:s yttrande om tillståndet i  energiunio-
nen 2015 (föredragande: Stéphane Buffetaut, 
Arbetsgivargruppen) som antogs vid kommitténs 
plenarsession i april efterlyser ett större fokus på 
energiunionens sociala dimension och uppmanar 
kommissionen att inkludera densamma i nästa års-
rapports utvärderingskriterier.

EESK ser ett behov av att förbättra den statistiska 
basen för lägesrapporteringen. Vissa uppgifter 
är föråldrade och andra obegripliga eller till och 
med obefi ntliga. EESK påpekar även att styrningen 
av energiunionen inte kan begränsas till en rent 
administrativ process utan kräver en stark poli-
tisk vilja och en samsyn i  medlemsstaterna och 
EU-institutionerna.

Under plenardebatten med EESK:s ledamöter tack-
ade kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič 
EESK för dess stöd för energiunionen och framhöll 
vikten av den europeiska energidialog som före-
slagits av EESK.

I sitt yttrande om den externa dimensionen av 
EU:s energipolitik (föredragande: Vitas Mačiulis, 
Övriga intressegrupper) som också antogs i april 
uppmanade EESK återigen kommissionen och de 
nationella regeringarna att ge det civila samhäl-
lets organisationer en bred roll i energidebatten. 

En stor utmaning för EU är att mer än 50 % av 
den energi som förbrukas kommer från import. 
Denna import måste säkerställas. Gruppen av 
energiimportpartner måste utvidgas genom att 
man inleder en dialog med nya och tillförlitliga 
energileverantörer.

En gemensam EU-ståndpunkt är en förutsättning 
för en stark extern position för EU:s energipolitik. 
EESK framhåller att man alltid måste sträva efter 
att ”tala med en röst” trots olika energimixer, 
energiimportstrukturer och traditionella partner 
i medlemsstaterna. (sg) ●

En rättvisare fri rörlighet för alla
Arbetskraftens rörlighet är en av EU:s grundläg-

gande principer och en av de landvinningar som 
uppskattas mest av EU-medborgarna. Den kan bidra 
till att skapa arbetstillfällen och välstånd för Europas 
medborgare och företag.

År 2014 fanns det omkring 15  miljoner rörliga 
arbetstagare i EU, jämfört med knappt 12 miljoner 
2006. Samma år var antalet rörliga arbetstagare 
i  arbetsför ålder som arbetade och bodde i  en 
annan medlemsstat 8,3 miljoner, vilket motsvarade 
3,4 % av hela arbetskraften, utöver de 1,6 miljo-
ner människor som gränsarbetade. För att lyckas 
måste den fria rörligheten vara rättvis gentemot 
alla. Reglerna måste garantera lika behandling 
och icke-diskriminering på grundval av nationali-
tet, säger Laura González de Txabarri Etxaniz, före-
dragande i frågan. Orättvisa anställningsvillkor 

leder till utnyttjande av arbetstagare och skapar 
”social dumpning”, medan vissa medlemsstater 
vill neka de rörliga arbetstagarna sociala för-
måner. Å andra sidan är det nuvarande klimatet 
på grund av migrationskrisen inte gynnsamt för 
arbetskraftsrörlighet. Europa måste visa styrka 
och beslutsamhet genom att försvara sina prin-
ciper och hjälpa de rörliga arbetstagarna nu mer 
än någonsin.

Yttrandet betonar konkreta lösningar, såsom ökad 
arbetsinspektion inom och mellan medlemsstater, 
ökad samordning mellan nationella sociala trygg-
hetssystem och en fokusering på utstationerade 
arbetstagares behov, exempelvis genom att man 
samråder med arbetsmarknadens parter innan man 
reviderar det kontroversiella direktivet om utstatio-
nering av arbetstagare på EU-nivå. (cad) ●

EU-medborgarna får betala notan för skattefl ykt

Aggressiv skatteplanering, en metod som fram-
för allt används av vissa multinationella företag, 
urholkar skattebasen i  EU:s medlemsstater med 
50–70 miljarder euro varje år. EU har äntligen beslu-
tat att verka för att få ett slut på detta. EESK stöder 
kraftfullt kommissionens förslag men efterlyser en 
mer rigorös ståndpunkt mot skattefl yktingar sam-
tidigt som man värnar om EU:s konkurrenskraft 
genom intensiva förhandlingar på OECD- och 
G20-nivå.

I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen 
i april föreslår EESK ett enhetligt genomförande 
av reglerna i linje med OECD:s handlingsplan mot 
urholkning av skattebasen och överföring av vin-
ster mellan medlemsstater. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas vidare att intensifi era 
de internationella förhandlingarna inom OECD och 
G20 för att säkerställa ett enhetligt genomförande 
i OECD, inklusive i USA.

Skatter är ett viktigt instrument som staterna kan 
använda för att jämna ut klyftorna i vårt samhälle. 
Vi behöver dem för infrastruktur, utbildning och 
stöd till människor i nöd. Skattefl ykt kan därför 
inte betraktas som en småförseelse. I själva verket 

handlar det om stöld från staten och i slutändan 
från samhället, förklarade Petru Sorin Dandea, före-
dragande för yttrandet.

EESK rekommenderar också att man tillämpar regeln 
om överflyttning av beskattning  – en övergång 
från skattebefrielse för inkomster från utlandet till 
skattelättnader – direkt på alla skattskyldiga med 
inkomster från jurisdiktioner som är erkända som 
skatteparadis.

Kommittén uppmanar kommissionen att i direktivet 
införa en skyldighet för medlemsstaterna att off ent-
liggöra uppgifterna i de rapporter som ska omfattas 
av det automatiska utbytet av upplysningar, men 
samtidigt bör man inte kräva sådana rapporter från 
små och medelstora företag eftersom detta skulle få 
oproportionerliga kostnadsmässiga konsekvenser.

En rangordningslista bör utarbetas över de stater 
och regioner som vägrar att följa standarderna för 
god förvaltning i skattefrågor. Med tanke på den 
skada som den aggressiva skatteplaneringen åsam-
kar medlemsstaternas skattebaser förespråkar EESK 
en kortare tidsfrist för genomförandet av direktivet 
än de tre år som nu planeras. (sma) ●

Digitala avtal: EESK uppmanar kommissionen att 
förhindra att konsumenternas rättigheter urholkas

Vid EESK:s plenarsession i april antogs yttrandet 
om digitala avtal (föredragande: Jorge Pegado Liz). 
I yttrandet granskas kommissionens förslag till lag-
stiftning om tillhandahållande av digitalt innehåll 
respektive internetförsäljning av varor. Dessa förslag 
ska betraktas som ett paket med gemensamma mål 
inom strategin för den digitala inre marknaden.

EESK håller med om att det fi nns ett antal frågor 
som måste lösas på detta område, men instäm-
mer inte i den rättsliga grund som kommissionen 
har åberopat. Kommittén anser nämligen att frå-
gan är hur konsumenträttigheter ska definieras 
och skyddas, och inte bara hur den inre markna-
den ska genomföras. Åtgärder som har sin grund 

i konsument politiken bör innebära en minimihar-
monisering, vilket innebär att medlemsstaterna är 
fria att anta högre standarder för konsumentskydd.

Kommittén kan inte godta de olika sätt att behandla 
försäljning av varor online och offl  ine som skulle 
bli resultatet om man inrättar två system som en 
följd av kommissionens förslag. Kommittén menar 
bestämt att de rättigheter som erkänns när det gäller 
direktavtal även bör tillämpas på lagstiftning som 
gäller online-miljön. EESK konstaterar att transak-
tioner rörande visst immateriellt innehåll visserligen 
utgör ett specialfall, men anser samtidigt helhjärtat 
att inga åtgärder bör vidtas som undergräver kon-
sumenternas rättigheter.

Kommittén hyser också oro för att direktiven inte 
löser en rad punkter där det krävs harmonise-
ring – t.ex. rörande vilken ålder minderåriga måste 
ha uppnått för att få sluta digitala avtal, eller den 
”betala nu”-knapp som fi nns på vissa sociala mediers 
sidor utan koppling till någon ansvarig plattforms 
webbplats.

När det gäller konsumentskydd vid köp av 
im materiella varor – särskilt dataskydd och inte-
gritetsskydd – anser EESK att tydliga regler måste 
fastställas så snart som möjligt. I nuläget är Storbri-
tannien fortfarande den enda medlemsstat som har 
sådana bestämmelser. (sg/dr) ●

Handel för alla – en hävstång 
för ett rättvisare globalt system

I sitt yttrande om ”Handel för alla: Mot en mer 
ansvarsfull handels- och investeringspolitik” betonar 
EESK att handelsavtal ska användas för att främja 
hållbar utveckling, mänskliga och sociala rättigheter, 
rättvis och etisk handel och korruptionsbekämpning. 
Med utgångspunkt i  kommissionens nya med-
delande om ”Handel för alla” noterar EESK att det 
behövs ett större deltagande av det civila samhället 
i förhandlingarna och genomförandet, med tanke på 
att det inte fi nns någon hänvisning i meddelandet 
till det civila samhällets övervakningsmekanismer 
med avseende på kapitlen om handel och hållbar 
utveckling i EU:s nuvarande handelsavtal.

Kommittén anser att en välgrundad högnivådebatt 
på EU-nivå och nationell nivå kommer att bidra till 
att säkra ett bredare engagemang och allmänhetens 
stöd för ett mer rättvist globalt handelssystem, efter-
som handelspolitiken måste återspegla europeiska 
värderingar. Kommittén välkomnar därför kommissi-
onens åtagande om att säkerställa en ansvarsfull för-
valtning av globala försörjningskedjor. EESK hoppas 
att kopplingen mellan handelsavtal och EU:s strategi 
för genomförandet av målen för hållbar utveckling 
kommer att beaktas. (mm) ●

Europeiska kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič och EESK:s ordförande Georges Dassis
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Hur viktigt anser kommissionen att 
medborgarnas deltagande är? undrar EESK 
på Europeiska medborgarinitiativets dag

Det europeiska medborgarinitiativet (ECI) är ett 
instrument som ska göra det möjligt för medborgarna 
att spela en roll i EU:s beslutsprocess. Erfarenheterna 
av de första fem åren visar att det inte fungerar på 
rätt sätt. Det är dags för kommissionen att agera på 
basis av institutionernas rekommendationer, sade 
Michael Smyth, EESK:s vice ordförande, på Europeiska 
medborgarinitiativets dag 2016, som anordnades av 
EESK den 20 april i Bryssel. Många av deltagarna från de 
civila samhällsorganisationerna var inte bara besvikna 
över att kommissionen skjutit upp översynen av det 
europeiska medborgarinitiativet, utan också över att 
kommissionsledamot Frans Timmermans inte var när-
varande vid det Europeiska medborgarinitiativets dag.

Kommittén är inte ensam i sin strävan att bidra till 
att det europeiska medborgarinitiativet slutligen 
blir det som var Lissabonfördragets avsikt, nämligen 
ett innovativt instrument för gränsöverskridande 
deltagandedemokrati:

 ● Europeiska ombudsmannen har utarbetat 11 
riktlinjer för förbättringar.

 ● Europaparlamentet har översänt en resolution 
med tydliga och konkreta förslag till en reviderad 
förordning om medborgarinitiativ.

 ● Regionkommittén har antagit ett yttrande där 
man efterlyser en snabb och omfattande översyn 
av EU:s medborgarinitiativ.

 ● Sist men inte minst konstaterade kommissionen 
i sin rapport från april 2015 att organisatörerna 
står inför många svårigheter och föreslog vissa 
ändringar. Men i stället för att genomföra dessa 
ändringar har man skjutit upp översynen.

De viktigaste slutsatserna från hearingen kommer 
att ligga till grund för EESK:s yttrande om ett revide-
rat europeiskt medborgarinitiativ, som nu håller på 
att utarbetas. EESK har aktivt deltagit i medborgar-
initiativprocessen som förmedlare och institutionell 
vägledare. (sma) ●

EESK efterlyser e-integration och digital 
kunskap för alla EU-medborgare

Företrädare för näringslivet, det civila samhället 
och politiska beslutsfattare träff ades under 2016 
Digital Day den 21 april för att diskutera aktuella 
risker och möjligheter samt de chanser till inklu-
dering och risker för exkludering som den digitala 
ekonomin skapar. Evenemanget, som anordnades 
i samarbete mellan EESK och Confrontations Europe, 
var inriktat på den digitala ekonomin som en central 
faktor när det gäller EU:s konkurrenskraft, främjande 
av e-kompetens och underlättande av omvandling 
av arbeten samt det civila samhällets roll.

EESK delar uppfattningen att den digitala ekonomin 
är ett område av strategisk ekonomisk betydelse för 
EU:s medlemsstater. Digitala data är nu grunden för 
verksamhet på alla områden inom ekonomi, off entlig 
förvaltning, kultur, social omsorg och hälsovård. En 
innovativ användning av digitala data är den främ-
sta källan till ökad produktivitet i EU:s ekonomi. EESK 
vill dock understryka att det, för att man till fullo ska 
kunna utnyttja den kunskapsbaserade ekonomins 
potential, är mycket viktigt att arbetstagare omskolas 
så att de har de kunskaper som krävs för att kunna 
arbeta inom framväxande yrken och ekonomiska sek-
torer. Detta är särskilt viktigt eftersom 80 % av arbets-
tillfällena 2020 kommer att kräva digitala färdigheter.

EESK anser att tillgång till infrastruktur och verk-
tyg måste ses som en grundläggande rättighet 

om alla ska kunna dra nytta av den digitala revo-
lutionen. EESK anser också att EU och medlems-
staterna bör garantera digital tillgång via livslångt 
e-lärande. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
svaga samhällsgrupper. Det civila samhället har 
en viktig roll att spela i detta hänseende. EESK 
uppmanar EU och nationella och lokala myndig-
heter att använda befintliga dialogstrukturer för 
att träffa företrädare för civilsamhället och få en 
tydligare bild av vilka åtgärder som är nödvändiga 
på det digitala området. (sg) ●

Flyktingkrisens mänskliga ansikte – 
Utställning av Giles Duley i EESK:s lokaler

Som en uppföljning av dess arbete med fl yktingar 
och migration står EESK just nu värd för en utställ-
ning med fotografi er av den internationellt erkände 
bildjournalisten och före detta krigskorresponden-
ten Giles Duley som porträtterar de många män, 
kvinnor och barn som har tagit sig över Medelhavet 
och kommit fram till den grekiska ön Lesbos.

Giles Duley, som är brittisk medborgare, är känd för 
sina fotografi er där humanitära frågor och konse-
kvenserna av konfl ikt står i centrum. Utställningen 
har kommit till genom ett samarbete med FN:s 
fl yktingkommissarie.

Georges Dassis, EESK:s ordförande, sade vid öpp-
nandet av utställningen att gränskontrollen inte 
får leda till att de som behöver skydd av huma-
nitära skäl avvisas. Giles Duley sade i sin tur att 

Inget kan ursäkta att det här har tillåtits hända. 
Jag blev chockad och överväldigad av vad jag såg. 
Och Sophie Magennis från UNHCR tillade: De här 
bilderna ger en röst åt de som inte har någon, och 
ansikten åt siff rorna. Flyktingsituationen i Europa 
är hanterbar endast genom samordnade insatser. 
Vi måste se till att få ett komplett och reellt gemen-
samt europeiskt asylsystem som bygger på verklig 
solidaritet.

Det är personliga erfarenheter som har inspirerat 
Giles Duleys humanitära arbete – han skadades svårt 
när han utövade sitt kall som fotograf i Afghanistan. 
Skadan påverkade dock inte hans fasta föresats att 
återvända till fotografyrket. Hans tidigare utställning 
One Second of Light visar de förödande kostnader 
i mänskligt lidande som konfl ikt leder till. Utställ-
ningen pågår fram till den 20 maj. (mm) ●

Kretsloppssamhället – EESK efterlyser högre 
ambitioner och övergripande mål

I sitt yttrande om kommissionens paket om krets-
loppssamhället, som antogs vid plenarsessionen i april, 
välkomnar EESK förslagen som ett steg i rätt riktning. 
En mycket viktig fråga kvarstår dock: Är detta tillräckligt 
för att styra de europeiska ekonomierna mot en verk-
ligt cirkulär modell, som skulle kunna bryta sambandet 
mellan ekonomisk tillväxt och utnyttjande av natur-
resurser och mångfaldiga de ekonomiska och sociala 
förmånerna?

Producenterna bör uppmuntras att utveckla aff ärsmo-
deller där leasing och att sälja varor som tjänster blir 
ett standardförfarande och där alla kostnader interna-
liseras och system för utvidgat producentansvar bör 
vara obligatoriska för medlemsstaterna. Tillverkarna 
bör även vara skyldiga att informera om produkternas 
förväntade livslängd.

EESK anser att den planerade översynen av direktivet 
om ekodesign måste ta hänsyn till produktens hela livs-
cykel, inklusive hållbarhet, reparerbarhet samt tillgäng-
lighet och överkomliga priser på reservdelar, och man 
bör ovillkorligen kräva att producenterna ska off entlig-
göra information om reparation och service. Kommittén 
vill också se ett totalförbud mot planerad föråldring.

EESK föreslår att man ska utveckla stödmekanismer 
för att ge människor med en lägre inkomst tillgång 

till högre kvalitet och till varor och tjänster som 
till en början leder till högre kostnader. Detta kan 
inbegripa ett statligt understött utlåningssystem, 
eller ett fi nansieringssystem som tillhandahålls av 
tillverkaren, med lägre skattesatser för produkter 
med en längre förväntad livslängd. Men en korrekt 
märkning kommer också att hjälpa konsumenterna 
att göra välgrundade val.

Kommittén anser att det är viktigt att i ett tidigt skede 
identifi era dem som kan komma att förlora till följd 
av denna övergång och vidta lämpliga åtgärder för 
socialt skydd, till exempel utbildning, fortbildning och 
omskolning. När det gäller att öka medvetenheten 
är det ett arbete på lång sikt, som måste inriktas på 
samhället som helhet, och det bör inledas redan i för-
skolan för att förbereda en ny generation av ansvars-
tagande konsumenter som kan bli en drivkraft för 
beteendeförändringar.

EESK erbjuder sig också att aktivt främja nätverk av 
civilsamhällesaktörer som förespråkar en övergång 
till en modell med en kretsloppsekonomi och under-
söka möjligheterna till ett europeiskt forum för ett 
kretsloppssamhälle genom att ge möjligheter till 
att knyta samman idéer och utbyta god praxis och 
öka medvetenheten om god praxis. (sma) ●

EU:s utrikespolitik börjar på hemmaplan
En ny strategi för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

I EESK:s nyligen antagna yttrande om den före-
slagna strategin för utrikes- och säkerhetspolitiken 
betonas sambandet mellan inrikes- och utrikespolitik, 
och kommittén noterar att europeiska värderingar 
undergrävs av social ojämlikhet inom EU. Det verkar 
inte realistiskt att tänka sig en mer strukturerad, 
enhetlig och eff ektiv europeisk utrikes- och säker-
hetspolitik utan att ta itu med de ökade ekonomiska 
och sociala klyftorna mellan medlemsstaterna, 
menar föredraganden för yttrandet José María Zufi -
aur Narvaiza. Europa måste arbeta på att bekräfta 
sin ståndpunkt som ’jämlikhetens försvarare’ och 
förespråkare för frihet, säkerhet och välstånd.

Att försvara demokratin utomlands innebär att man 
vidareutvecklar ett starkt civilt samhälle på hem-
maplan. Detta är av största betydelse om man 
vill utveckla närmare förbindelser med det civila 
samhället i andra länder. EESK anser att det nu 
krävs en ökning av EU:s budget för yttre åtgärder 
och att man måste underlätta kandidatländernas 
väg mot anslutningen, stärka en eff ektiv gemensam 
säkerhets- och försvarspolitik, ta itu med fl ödet av 
fl yktingar och migranter samt främja handel och 
investeringar. (mm) ●

Slovakien förbereder sig för att ta över rodret för EU
I juli i år kommer Slovakien att inleda sitt första sex 

månader långa ordförandeskap i Europeiska unio-
nens råd. Slovakiens tid vid rodret för rådet blir EU:s 
116:e roterande ordförandeskap och föregås av det 
nuvarande nederländska ordförandeskapet och följs 
av det maltesiska ordförandeskapet.

Det slovakiska ordförandeskapet kommer att foku-
sera på ett antal frågor som är av särskild betydelse 
för EU, t.ex. den inre marknaden, energiunionen, 
sammanhållnings politiken, kapitalmarknads unionen, 
halvtids översynen av den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020, EU:s årliga budget för 2017 och 
utvidgningen.

Utöver de sedan länge planerade punkterna på dag-
ordningen kommer också migrantkrisen, en översyn 
av Dublinförordningarna och terrorist bekämpning att 
stå i centrum. De frågor som Slovakien ska behandla 
under sitt ordförandeskap kommer vidare att avspegla 
andra utvecklings tendenser, bl.a. resultatet av folkom-
röstningen om EU i Storbritannien.

Allmänhetens intresse för EU-frågor i Slovakien är det 
lägsta någonsin inom EU. Ordförandeskapet kommer 

att bli ett tillfälle att föra en dialog med allmänheten 
om EU-frågor och Slovakiens ställning i EU.

Samarbetet mellan EESK och ordförandeskapet är 
ganska intensivt. Den slovakiska regeringen har 
begärt fyra förberedande yttranden från kommit-
tén på följande teman:

 ● Den tekniska utvecklingens inverkan på det 
sociala trygghetssystemet och arbetsrätten.

 ● Halvtidsutvärderingen av Horisont 2020.
 ● Den nya utformningen av elmarknaden 

och potentiella konsekvenser för utsatta 
konsumenter.

 ● Framtidssäkrad lagstiftning.

Det extra sammanträdet inom EESK:s presidium kom-
mer att äga rum i Bratislava den 14 juni.

Den slutliga versionen av det slovakiska ordförande-
skapets program kommer att antas i juni. Den kom-
mer att läggas fram av Ivan Korčok, statssekreterare 
vid Republiken Slovakiens ministerium för utrikes och 
europeiska frågor och regeringens representant för 
det slovakiska rådsordförandeskapet, vid EESK:s ple-
narsession den 13 juli. (as/mb/ns/pbs) ●
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I KORTHETLuftfartsstrategin för Europa kan bara lyckas 
om den vinner aktörernas stöd, upprepar EESK

Företrädare för industrin, politiker 
och intressenter av olika slag träf-
fades vid den offentliga hearingen 
om genomförandet av EU:s luftfarts-
strategi, som EESK anordnade den 21 
april. Hearingen, som handlade om 
den luftfartsstrategi som kommis-
sionen presenterade i december 2015 
och dess påverkan på skapandet av 
arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och 
att engagera aktörerna, kommer att 
bidra till EESK:s arbete med yttrandet 
om luftfartspaketet.

Luftfartspaketet bör skapa en bättre 
investeringsmiljö i syfte att uppmuntra 
EU:s investerare. Detta kommer att öka 
sektorns konkurrenskraft och dess roll 
i stort inom ekonomin och därmed även 
främja tillväxt och arbetstillfällen, sade 
Jacek Krawczyk, EEKS:s föredragande för 
luftfartspaketet.
Vi måste se till att den europeiska luft-
farten behåller sin ledande position, 
sade Violeta Bulc, kommissionsledamot 
med ansvar för transportfrågor, i  sitt 
huvudanförande.

FRAMTIDSTRO FÖR EUROPA
Kultur, städer och nya berättelser

Hur kan kulturen och städerna bidra 
till att skapa framtidstro och ge en ny 
bild av Europa? Hur driver kulturen den 
ekonomiska tillväxten framåt? Hur kan 
städerna omvandla kulturell mångfald 
till social innovation, sammanhållning 
och förtroende? Och hur kan kulturen 
och konsten å sin sida vidareutveckla 
och blåsa nytt liv i städerna och ge dem 
en ny identitet? Vilken roll kan konst och 
kultur spela när det gäller att forma och 
befästa Europas identitet och förbindel-
serna med våra grannar? Är det dags för 
en ny renässans för ett nytt Europa?

Detta är några av de frågor som kommer 
att diskuteras vid den högnivåkonferens 
som kommer att hållas i  Bryssel den 
20–21 juni 2016. Konferensen anordnas 

av gruppen Övriga intressegrupper vid 
EESK, under ledning av gruppens ordfö-
rande Luca Jahier, i nära samarbete med 
Europaparlamentets utskott för kultur 
och utbildning, Europarådet och Bryssels 
konstcentrum Bozar. Evenemanget kom-
mer att undersöka hur, varför och när kul-
turen spelar en viktig roll i dagens Europa.

Mer specifi kt kommer man vid konferen-
sen att utforska fyra teman:

 ● Kultur som en hävstång för ekono-
misk tillväxt

 ● Kultur som ett instrument för nyut-
veckling av städer och områden

 ● Kultur som ett verktyg för integra-
tion och delaktighet i samhället

 ● Att skapa en ny europeisk identitet 
inom och utanför Europa

Fackföreningarna och Storbritanniens folkomröstning om EU
Den 21 april träff ades det utökade ord-

förandeskapet för  Arbetstagargruppen 
och brittiska fackföreningar i  London 
för att diskutera den brittiska folkom-
röstningen. Den breda majoriteten av 
Storbritanniens fackföreningar ansåg 
att landet bör stanna kvar i EU eftersom 
Europa, vilket fl era talare påpekade, bör 
erbjuda en möjlighet för alla när det gäl-
ler rättigheter, sysselsättning och ekono-
miskt välstånd.

Deltagarna betonade den gynnsamma 
tidpunkten för en studie som genomförts 
av Labour Research Department på begä-
ran av Arbetstagargruppen, och som 
publicerades samtidigt som den brittiska 
regeringen lade fram ett lagförslag om 
fackföreningar som innebar den största 
attacken på fackföreningsrättigheter på 
30 år. I studien (The crisis and the Evo-
lution of Labour Relations in the UK, 
tillgänglig via: http://www.eesc.europa.

Det kommande maltesiska EU-ordförandeskapet – Arbetsgivargruppens medverkan
Förberedelserna inför det kommande 

maltesiska EU-ordförandeskapet var en 
av de frågor som togs upp vid Arbets-
givargruppens ordförande Jacek Krawc-
zyks arbetsbesök på Malta. Jacek Krawczyk 
förklarade att gruppen är beredd att aktivt 
samarbeta med både de maltesiska arbets-
givarorganisationerna och regeringen för 
att förbereda ordförandeskapet.

Alla viktiga maltesiska arbetsgivar-
organisationer (maltesiska handels-, före-
tags- och industrikammaren, maltesiska 

hotell- och restaurangförbundet (MHRA), 
allmänna förbundet för detaljhandlare 
och handlare (GRTU) och Malta Business 

EESK och den tunisiska kvartetten intensifi erar sitt 
samarbete

Vid slutet av sitt offi  ciella tvådagarsbesök i Tunisien undertecknade EESK:s ord-
förande Georges Dassis ett avtal med den tunisiska kvartettens företrädare som syftar 
till att befästa förbindelserna mellan det europeiska och det tunisiska civila samhället.
Undertecknandet av avtalet är en positiv signal för ledarna på båda sidor av Medel-
havet och bekräftar det civila samhällets viktiga roll i Tunisiens deltagardemokrati 
och för landets förbindelser med EU, inklusive den gemensamma övervakningen av 
det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. Förhandlingarna om detta avtal 
har just inletts.
Vid sitt besök mötte Georges Dassis även ministrarna med ansvar för förbindelser med 
det civila samhället, yrkesutbildning och socialpolitik. Han välkomnade den betydelse 
som man fäster vid yttrandefrihet, demokrati och det civila samhällets roll.
Sedan 2011, då det tidigare tunisiska ekonomiska och sociala rådet upplöstes, 
har EESK bedrivit ett nära samarbete med kvartettens organ för att stärka det civila 
samhällets roll i landets styre och förvaltning. Företrädare för kvartetten närvarade 
vid EESK:s plenarsession den 21 januari 2016 och bekräftade att de skulle delta i det 
kommande toppmötet för EU-Medelhavsområdets ekonomiska och sociala råd 
i  oktober 2016. (cad) ●

Vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier vid det informella 
mötet mellan ministrarna för sociala frågor och 
sysselsättning

I sitt anförande vid det informella sammanträdet för arbetsmarknads- och social-
ministrarna i Amsterdam den 19 april sade EESK:s vice ordförande för kommunikation: 
Arbetskraftens rörlighet för ibland tankarna till social dumpning och lönedumpning 
och tron att rörliga arbetstagare sysslar med så kallad välfärdsturism. Detta är ett 
ogrundat antagande och alla studier visar att rörliga arbetstagare reser dit där 
jobben fi nns, inte för att utnyttja sociala och allmänna tjänster.
I närvaro av Lodewijk Asscher, Nederländernas vice premiärminister, och Marianne 
Thyssen, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, diskuterade man vid 
sammanträdet kommande åtgärder, såsom översynen av direktivet om utstationering 
av arbetstagare och den nya europeiska pelaren för sociala rättigheter.
EESK ser med oro på allmänhetens uppfattning om och fi entlighet mot arbetskraftens 
rörlighet. De senaste siff rorna visar att det fi nns 8,3 miljoner rörliga arbetstagare i EU, 
vilket motsvarar endast 3,4 % av EU:s hela arbetskraft. Dessa arbetstagare kan vara 
mer sårbara för utnyttjande och diskriminering i fråga om social trygghet, arbetsvillkor 
och löner, samt tillgång till sociala förmåner och utbildning.
När det gäller den planerade europeiska pelaren för sociala rättigheter har EESK gjort 
det till en prioritet att aktivt bidra till den. Ett yttrande håller på att utarbetas, med de tre 
gruppordförandena, Jacek Krawczyk (Arbetsgivargruppen), Gabriele Bischoff  (Arbets-
tagargruppen) och Luca Jahier (Övriga intressegrupper) – som utsetts till föredragande.
För att få en överblick över de olika behoven och situationerna i EU:s samtliga med-
lemsstater kommer kommittén att genomföra observationsresor för att träff a arbets-
marknadens parter och det civila samhällets organisationer fram till september 2016. 
Resultaten kommer att ligga till grund för kommissionens samråd om den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och till förslag om åtgärder på området sysselsättning 
och socialpolitik, särskilt för lika möjligheter på och tillträde till arbetsmarknaden, 
rättvisa arbetsvillkor och en tillräcklig och hållbar social trygghet för alla.
EESK har samarbetat med Europeiska kommissionen för att se till att detta samråd 
omfattar det civila samhällets åsikter. Kommittén är fast besluten att medverka i denna 
process och se till att pelaren blir klar att tillämpa genom lämpliga rättsligt bindande 
instrument, vilket är det enda sättet att uppnå sociala framsteg i Europa. (cad) ●

Vid evenemanget kommer även en 
studie med samma namn, som EESK 
beställt av Culture Action Europe och 
United Cities and Local Governments 
(UCLG-Agenda 21), att presenteras för 
första gången.

På kvällen den 20 juni äger ett kultur-
evenemang rum vid EESK, som kommer 
att visa hur kultur kan bli ett globalt 
instrument för att skapa dialog, förstå-
else och fred. (cl) ●

eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081) 
utreds lagförslagets delar och en av 
slutsatserna är att flera åtgärder som 

vidtogs under den konservativt ledda 
regeringen har lett till att maktbalansen 
i en rad arbetsplatsfrågor har förskjutits 
till fördel för arbetsgivarna.
Deltagarna ansåg därför att Stor-
britanniens arbetstagare har en bättre 
utgångspunkt i EU, där den befintliga 
lagstiftningen på det sociala området 
skyddar dem från denna typ av attacker 
på deras rättigheter och att arbetstagare 
i Storbritannien och EU har ett gemen-
samt intresse av att arbeta tillsammans 
för att förbättra det sociala Europa.

Mötet avslutades i  en positiv anda 
och deltagarna betonade sitt stöd för 
ett rättvist och socialt Europa och sin 
beslutsamhet att motarbeta det brittiska 
lagförslaget om fackföreningar och alla 
försök att försvaga arbetstagarnas rättig-
heter i och utanför Storbritannien. Den 
pelare för sociala rättigheter som nyligen 
föreslogs av Europeiska kommissionen 
utgör en solid bas för fackföreningarna 
att bygga på i detta gemensamma före-
tag. (mg/fs) ●

Bureau (MBB)) deltar i  förberedelserna 
inför ordförandeskapet. De kommer att 
fastställa fyra huvudteman för arbets-
givarnas agenda för ordförandeskapet, och 
dessa kommer sedan formellt att läggas 
fram för Maltas premiärminister och par-
lamentssekreterare samt för de viktigaste 
arbetsgivarorganisationerna i Bryssel.

Malta kommer att inneha EU-ordförande-
skapet för första gången i januari 2017, 
efter det slovakiska ordförandeskapet 
under andra halvåret 2016. (lj) ●

EESK stöder till fullo kommissionens 
breda ansats. Strategin kan bara lyckas 
om den får ett brett och starkt stöd från 
alla aktörer i luftfartens värdenätverk. 
Ett av målen för EESK:s yttrande kom-
mer att vara att utreda vilka incitament 
som behövs för att göra strategin att-
raktiv och fördelaktig för alla: EU:s med-
lemsstater, fl ygbolagen, fl ygplatserna, 
leverantörerna av fl ygtrafi ktjänster, till-
verkare, fackföreningar samt miljö- och 
konsumentorganisationer. (sg) ●
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Luca Jahier, 
ordförande för Övriga intressegrupper

Det utökade ordförandeskapet för 
arbetstagargruppen och brittiska 
fackföreningar i London

Jacek Krawczyk, ordförande för 
Arbetsgivargruppen, med Ian Borg, 
Maltas minister för Europafrågor
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