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Fortsätt att känna tillförsikt
Efter flera månader präglade av spänning och ovisshet känner man nu i Europa en 

viss lättnad på grund av valresultaten i vissa medlemsstater.

Emmanuel Macrons seger visar till exempel tydligt och klart på en attitydförändring 
hos Frankrikes väljare när det gäller de ”gamla vanliga” partierna. Givetvis finns det 
djupare politiska orsaker till detta, men det finns tydliga tecken på en förändring.

Väljarna ser på politiken och de politiska strategierna på ett annat sätt än tidigare, 
och resultatet är att man valt en oberoende kandidat som försvarar sina egna idéer.

Jag är inte någon politisk analytiker, men situationen i Frankrike intresserar och fascin-
erar mig trots att den i hög grad skiljer sig från vår egen, och jag anser att konsekven-
serna av dessa resultat för det europeiska projektet är betryggande.

I Frankrike, liksom i andra medlemsstater, hade flera kandidater en agenda och en 
rad idéer som, även om de är tillåtna i en demokrati, skulle kunna undergräva det 
europeiska projektet i den mening som vi känner det.

Det vore inte bra för Europa om ett så viktigt land som Frankrike skulle ha en antieuro-
peisk statschef.

Jag säger inte att Europa inte behöver reformer eller en ny drivkraft, men vi kan avstå 
från någon som motsätter sig hela projektet på grund av ett ideologiskt koncept baserat 
på demagogisk protektionism och separation, under förespeglingar om en hypotetisk 
säkerhet.

Vad jag menar är att försvaret av individuella och gemensamma värderingar i samhäl-
let – vare sig vi stöder dem eller inte – både är en rättighet och en skyldighet för alla, 
men det har inte något existensberättigande när detta försvar är till nackdel för Europa 
och det fredsprojekt vi alla drömmer om och vill fortsätta att skörda frukterna av.

Vi vet för närvarande inte så mycket om de närmare detaljerna i de nyvalda politiska 
ledarnas planer, och mycket är fortfarande oklart, men vi vet att en vilja att bevara 
Europatanken och försvara de europeiska värderingarna om tillväxt för alla är ett till-
räckligt skäl för att vara nöjd och känna ett större framtidshopp.

Det är därför fullt naturligt att Europa nu känner lättnad och försöker genomföra 
reformer för att nå ut till medborgarna, bemöta deras oro och tillgodose deras legitima 
förväntningar.

Återigen anser jag att EESK:s ledamöter, som själva bevittnar medborgarnas oro, måste 
vara beredda att bidra till att främja ett fredligt och inkluderande Europa som erbjuder 
stöd och samarbete till alla. Detta är min önskan!

Gonçalo Lobo Xavier
EESK:s vice ordförande
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Can Dündar: ”Lämna inte Turkiet ensamt. 
Erdogan är inte Turkiet”

Turkisk journalist i exil 
diskuterar mediefrihet och 
mänskliga rättigheter med 
EESK

Med anledning av den senaste utveck-
lingen i Turkiet bjöd EESK in den turkiska 
journalisten Can Dündar till kommitténs 
plenarsession i april. Den före detta che-
fredaktören för den turkiska tidningen 
Cumhuriyet uppmanade EU att stå sida 
vid sida med Turkiet och dess folk för att 

stödja mediefrihet, mänskliga rättigheter, 
rättsstaten och demokrati.

”Turkiet är det största fängelset för jour-
nalister i dag”, sade Can Dündar. ”Om 
Europa fortfarande fäster stor vikt vid 
tankefrihet och pressfrihet bör man stödja 
det turkiska folket. Europa bör inte ge upp 
sina värderingar för kortsiktiga fördelar”.

EESK:s ordförande Georges Dassis sade: 
”Er kamp är vår kamp, och denna vädjan 
om att försvara demokratin och friheten 
är viktig. Jag hoppas att den kommer att 

höras av våra regeringar, nationella parla-
ment och Europaparlamentet. Vi kommer 
att finnas här för att stödja er”.

Detta budskap framfördes också av ord-
föranden för Arbetstagargruppen vid 
EESK, Gabriele Bischoff, som också upp-
manade de turkiska myndigheterna att 
frige den tyska journalisten Deniz Yücel, 
som för närvarande sitter fängslad 
i Turkiet. Ordföranden för EESK:s grupp 
Övriga intressegrupper, Luca  Jahier, 
samt ordföranden för REX-sektionen, 
Dilyana Slavova, påminde de när-
varande om att för att man ska kunna 
återgå till ett demokratiskt och öppet 
Turkiet måste EU fortsätta att arbeta till-
sammans med landets civila samhälle.

Can Dündar, som för närvarande lever 
i exil i Tyskland, dömdes till fem års fäng-
else efter att hans tidning rapporterade 
om att Turkiets underrättelsetjänst 
smugglade vapen till rebellerna i Syrien. 
EESK:s vice ordförande Gonçalo Lobo 
Xavier uppmanade Turkiet att arbeta 
med internationella journalistorganisa-
tioner, Unesco, OSSE och Europarådet 
för att återställa pressfriheten i landet. 
(mm)� l
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Kampen mot finansiering av terrorism 
kräver bredare åtgärder
EESK stöder kommissionens 
planer på kontroller av 
kontanta medel men 
erinrar om hindren för deras 
genomförande

EESK stöder kommissionens nya 
förslag om att utvidga kontrollerna av 
kontanta medel vid EU:s gränser och ge 
myndigheterna mer befogenheter att 
genomföra kontroller och beslagta varor 
vid misstanke om olaglig verksamhet, 
i syfte att samla in mer information och 
upptäcka fall av finansiering av terrorism. 
EESK har dock återigen uppmanat kom-
missionen att offentliggöra en ”lista över 
skatteparadis” som ansvarar för största 
delen av olagliga penningflöden, efter-
som kommittén anser att underlåtenhet 
att göra detta är ett stort hinder för ett 
effektivt genomförande av förslaget.

”Kontantleveranser fortsätter att vara den 
främsta kanal genom vilken de som tvättar 
pengar och andra ekonomiska brottslingar 
verkar”, sade Javier Doz Orrit (Arbet-
stagargruppen–ES), föredragande för 
yttrandet om Finansiering av terrorism – 
kontroll av kontantflöden, som antogs vid 
plenarsessionen i april.

EESK rekommenderar, efter samråd och 
en studie, att kommissionen sätter sam-
man en plan för att minska kontantan-
vändningen i  EU. ”Man bör undersöka 
frågan om huruvida tröskelbeloppet på 

10 000 euro för obligatorisk anmälning är 
lämplig”, påpekade medföredraganden 
Mihai Ivaşcu (Övriga intressegrupper–
RO). I  yttrandet föreslås det också att 
man utvidgar definitionen av ”kontanta 
medel” till att omfatta förbetalda kort och 
mycket likvida råvaror som guld.

Kommittén välkomnar införandet av 
sanktioner mot de medlemsstater som 
underlåter att fullgöra anmälningsplik-
ten, men påpekar samtidigt att sank-
tionerna bör standardiseras och att ett 
gemensamt anmälningsförfarande bör 
inrättas för alla medlemsstater.

I yttrandet betonas också vikten av att 
förbättra utbytet av information och 
samordningen mellan medlemsstaternas 
myndigheter och med tredjeländer, och 
medlemsstaterna uppmanas att ge Europol 
tillgång till sina antiterrordatabaser. (ll)�l
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EESK samråder med EU:s civila samhälle om 
vitboken om Europas framtid

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(EESK) kommer att anordna ett antal nationella 
debatter i 27 medlemsstater för att ta del av det 
europeiska civila samhällets synpunkter om de fem 
scenarier för Europas framtida utveckling som pre-
senteras i Europeiska kommissionens Vitbok om EU:s 
framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025.

De idéer, synpunkter och farhågor som uttrycks 
under de nationella debatterna med det civila sam-
hällets organisationer inom alla områden av det 

ekonomiska och sociala livet kommer att ligga till 
grund för det yttrande som EESK håller på att utar-
beta om vitboken, efter remiss från kommissionen. 
Yttrandet kommer att antas vid EESK:s plenarsession 
i juli.

De debatter som hålls i  maj utgör en del av en 
pågående bred diskussion om ”Europas väg 
framåt”, som lanserats av europeiska institutioner 
i hela Europa och som engagerar medborgare, myn-
digheter och organisationer. Såsom kommissionen 
har påpekat i sin remiss har EESK en viktig roll att 
spela i denna process som språkrör för det organis-
erade civila samhället i EU.

I vitboken presenteras fem scenarier för hur EU kan 
utvecklas fram till 2025 på olika områden, bland 
annat den inre marknaden och handel, migration 
och säkerhet samt den ekonomiska och monetära 
unionen. (ll)� l
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EESK föreslår inrättandet av en plattform 
för berörda aktörer för att öka kvinnors 
anställbarhet inom transportsektorn

Initiativet har godkänts av 
kommissionen och kommer att 
inledas i november

Endast två av tio arbetstagare inom transportsek-
torn är kvinnor. Eftersom 78 % av alla jobb innehas 
av män är transport en av de sektorer där klyftan 
mellan könen är störst. Enligt EESK är det en akut 
nödvändighet att locka fler kvinnor till sektorn, och 
kommittén föreslår därför att man inrättar en ”platt-
form för förändring” för att ta itu med denna fråga.

Vid plenarsessionen i april antog EESK ett yttrande 
om Kvinnor och transporter  – plattform för 
förändring, där man redogör för detta nya forum 
för berörda aktörer och kommissionen får rekom-
mendationer om hur det ska inrättas.

”Transporter är en sektor som utformats av män och 
för män”, sade EESK:s föredragande Madi Sharma 

(Arbetsgivargruppen–UK). ”Men i dag är ett ökat antal 
kvinnor inom transportsektorn inte bara ett könsargu-
ment, utan dessutom en ekonomisk och social nöd-
vändighet. Sektorn är i desperat behov av kompetenta, 
engagerade anställda som känner sig uppskattade och 
skyddade för att stimulera tillväxt och innovation”.

Genom denna plattform kommer EESK att sträva 
efter att engagera alla intressenter i processen med 
att förändra arbetsmiljön inom sektorn och öka 
möjligheterna för kvinnor. Plattformen bör följa en 
handlingsinriktad strategi med riktade åtgärder, och 
stödjas genom en webbplats. EESK anser också att 
övervakning, utvärdering och utbyte av bästa praxis 
kommer att vara viktiga redskap för att garantera 
plattformens trovärdighet och framgång.

Kommissionens vice ordförande Frans Timmermans 
och kommissionsledamoten med ansvar för trans-
port, Violeta Bulc, har uttalat sitt stöd för initiativet, 
som kommer att inledas i november 2017. (mq)� l

EESK menar att förhandsresetillstånd för tredjeländer som är 
undantagna från viseringskrav är nödvändiga i den rådande situationen

Kommissionens plan på att inrätta ett EU-system 
för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för att stärka 
säkerhetskontrollerna av resande till Schengenområ-
det som inte behöver visering är för närvarande ound-
viklig på grund av den rådande säkerhetssituationen. 
Det menade EESK vid sin senaste plenarsession.

I sitt yttrande om Etias betonade EESK att den infor-
mation som samlas in genom detta system skulle 
möjliggöra en effektivare förvaltning av Schengen-
gränserna, men uppmanade kommissionen att ta itu 
med frågan om EU-medlemsstater som inte deltar 
i Schengensamarbetet.

”Systemet kommer att göra det möjligt att på förhand 
kontrollera eventuella risker för säkerheten eller för 
irreguljär migration för att skydda EU-medborgarna 
mot personer som reser in med ont uppsåt”, sade före-
draganden Jan Simons (Arbetsgivargruppen–NL). 
Även om Etias kanske inte välkomnas av alla kommer 
systemet också att medföra fördelar för resenärerna 

såsom minskade väntetider vid Schengengränserna. 
EESK anser dock att systemet bör genomföras steg 
för steg och i öppen dialog med de berörda länderna.

Etias kommer att gälla för medborgare från cirka 
60 länder utanför EU som för närvarande kan resa 
in i Schengenområdet utan visering. Inom ramen 
för systemet, som bör vara operativt senast 2020, 
kommer resenärerna att behöva lämna in en ele-
ktronisk ansökan om resetillstånd, som kommer 
att fungera som en ”enklare ordning än viser-
ing”. Plattformen kommer därefter att genom-
föra automatiska kontroller med hjälp av EU:s 
informationssystem såsom Interpol, Europol, SIS 
och in- och utresesystem, och bevilja eller vägra 
tillstånd samma dag. Det slutliga beslutet kom-
mer dock fortfarande att fattas av de nationella 
gränsbevakningstjänstemännen.

EESK välkomnade förslaget men betonade att 
Etias fullt ut bör respektera de grundläggande rät-
tigheterna och skyddet av personuppgifter, genom 
att uppgifterna endast görs tillgängliga för myn-
digheter som utreder brottslighet, terrorism, olaglig 
invandring och andra hot. (ll)� l

Hur kan kommissionens förslag om ren 
energi stärkas?

Politiken för att påskynda energiomställningen 
i Europa kräver en mer realistisk planering, bättre 
samråd med konsumenterna och tydligare regler 
om hur målen för förnybar energi ska uppnås. Vid 
plenarsessionen i april antog EESK fem yttranden 
om kommissionens paket om ren energi för alla 
européer – en uppsättning förslag på 1 000 sidor 
som Maroš Šefčovič, kommissionsledamot med 
ansvar för energiunionen, sade skulle ”revolution-
era” sektorn.

EESK välkomnar paketet i stort, i synnerhet insat-
ser för att stärka energikonsumenternas roll som 
självförsörjande producenter och nya marknadsak-
törer såsom lokala energisamhällen, men förväntar 
sig stora hinder, framför allt eftersom kommissionen 
har för avsikt att utöva tillsyn över varje lands 
nationella energi- och klimatplan.

”Kommittén är mycket bekymrad över styrningsproces-
sens kapacitet att verkställa och uppnå konkreta resul-
tat”, påpekas det i det allmänna yttrandet om paketet 
(TEN/624). ”Det finns en alltför stor tilltro till samråd 
och kollegial påverkan snarare än tydliga regler.” EESK 
har efterlyst ytterligare klargöranden om det sätt på 
vilket kommissionen kan ålägga en medlemsstat att 

vidta ”nödvändiga åtgärder” i händelse av brister 
i ambitionsnivån eller genomförandet.

Kommissionens meddelande ”sätter energieffektiv-
itet först” och betonar dess fördelar när det gäller att 
ta itu med energifattigdomen. EESK:s föredragande, 
Ulrich Samm (Arbetsgivargruppen–DE), underströk 
också energieffektivitetens central roll, men hävdade 
att det inte ”nödvändigtvis är det första vapnet man 
tar till för att bekämpa energifattigdom”.

Planen att inrätta en observationsgrupp för ener-
gifattigdom välkomnades, och kommittén noterade 
att detta återspeglade ett förslag från nuvarande 
ordföranden i EESK:s sektion för energifrågor (TEN), 
Pierre-Jean Coulon, från 2013.

EESK:s ordförande Georges Dassis varnade för att 
en övergång till ren energi inte får ske ”på bekostnad 
av vissa grupper av befolkningen, i synnerhet de mindre 
gynnade”.

Maroš Šefčovič sade att det är viktigt att gå vidare 
med förslagen eftersom världen i dag förväntar sig 
att EU ska visa vägen framåt. (dm)� l
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EU:s nuvarande skatteregler är inte 
lämpade för den digitala ekonomin

EU:s skatteregler måste anpassas till verk-
ligheten för att erbjuda människorna i Europa en 
mer välmående framtid. Det var huvudbudskapet 
från EESK:s debatt om beskattning av den digitala 
ekonomin, som hölls den 5 maj.

”Den digitala ekonomin är inte längre bara en del 
av ekonomin, utan håller på att bli den verkliga 
ekonomin”, menade huvudtalaren, Rita de la Feria, 
professor i skatterätt vid universitet i Leeds och känd 
skatteexpert. ”Digitaliseringen av ekonomin och  
globaliseringen är irreversibla. Antingen fortsätter vi 
att anpassa verkligheten till vår lagstiftning genom ett 
lapp verk av åtgärder, eller så försöker vi att anpassa 
våra regler och lagar, särskilt när det gäller bedrägerier, 
och erbjuder befolkningen välstånd”, tillade hon.

Joost van Iersel, ordförande för EESK:s ECO-sektion 
(Ekonomiska och monetära unionen), uppmanade 
de deltagande skatteexperterna och ekonomerna att 
undersöka hur de nya affärs-, arbets- och konsum-
tionsmodellerna i delningsekonomin kan beskattas 

på lämpligt sätt. Han erinrade om att EESK anser att 
förslag om en lämplig beskattning av den digitala 
ekonomin är mycket viktiga. Inom ramen för sitt 
bredare arbete om rättvis beskattning håller EESK 
på att utarbeta ett yttrande om beskattning av 
delningsekonomin.

”De aktuella skattereglerna riskerar att kväva delnings-
ekonomin, som faktiskt är bra för att öka produktiv-
iteten. De är också särskilt besvärliga för småföretag”, 
menade EESK-ledamoten Krister Andersson 
(Arbetsgivargruppen–SE). ”Vi måste anpassa våra 
skatteregler i enlighet med detta för att möta utman-
ingarna och se till att vi utnyttjar alla potentiella möj-
ligheter”, tillade han.

”Vi behöver ett mer enhetligt skattesystem i Europa. 
Vår ekonomi är inte kopplad till vårt territorium, och där-
för behövs ett enhetligt europeiskt tillvägagångssätt”, 
sade Giuseppe Guerini (Övriga intressegrupper–
IT), EESK:s föredragande för yttrandet om beskattning 
av delningsekonomin. (mm)� l

EESK uppmanar kommissionen 
att öka budgeten för forskning 
och innovation

Resultaten av det samråd med berörda parter som 
kommissionen genomförde inför halvtidsutvärderin-
gen av Horisont 2020 presenterades för första gån-
gen vid EESK:s och kommissionens (GD Forskning och 
innovation) gemensamma evenemang den 28 april.

Evenemanget gav också tillfälle att jämföra 
dessa resultat med resultaten av EESK:s nyligen 
antagna informationsrapport som utarbetats av 
EESK:s vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier 
och yttrandet av föredraganden Ulrich Samm 
(Arbetsgivargruppen–DE).

”Vi välkomnar detta initiativ från kommissionen eft-
ersom detta program är mycket viktigt för vår framtid 
och kommande generationers framtid, och kommittén 
har varit mycket aktiv i utvärderingsprocessen”, sade 
Gonçalo Lobo Xavier.

Deltagarna i konferensen kom till slutsatsen att Hori-
sont 2020 är ett framgångsrikt innovationsprogram 

som sammanför spetskompetens, gemensamma 
forskningsinfrastrukturer, samarbete över gränserna 
och synergieffekter mellan den akademiska världen, 
näringslivet, små och medelstora företag och for-
skningsorganisationer. Det är dock helt avgörande 
att öka budgeten för finansiering av forskning och 
innovation på EU-nivå och att bredda deltagandet 
samtidigt som man bevarar de högsta möjliga stand-
arderna – en uppfattning som delades av 89 % av 
de svarande.

När det gäller finansieringsfrågan betonade Ulrich 
Samm: ”Det största problemet vi noterade var de 
enorma skillnaderna i Europa. Det finns mycket stora 
skillnader i graden av framgångsrikt deltagande i Hori-
sont 2020, och ett mycket tydligt samband med den 
nationella finansieringen. De medlemsstater som hade 
större nationell finansiering var mer framgångsrika, 
medan medlemsstater med mindre nationell finan-
siering var mindre framgångsrika.” (mr)� l

Anförande av EESK:s ordförande med anledning av 
Europadagen

För 67 år sedan lades grunden till Europeiska 
unionen när den franske utrikesministern 
Robert Schuman den 9 maj 1950 slog in på en ny 
väg i fråga om den europeiska integrationen genom 
att föreslå att Europeiska kol- och stålgemenska-
pen (EKSG) skulle inrättas. EKSG var bara början, och 
några år senare förebådade undertecknandet av 
Romfördraget 1957 EU:s födelse. I dag har vi tillfälle 
att fira och utvärdera EU:s framsteg, men också att 
reflektera över både vår vision av framtiden och 
de högst reella problem som Europas invånare för 
närvarande står inför.

Sanningen är att EU:s framgångar sällan omnämns, 
och att det som åstadkommits mer eller mindre 
glöms bort. Om vi blickar tillbaka kan vi emellertid 
inte vara annat än stolta över allt som EU har lyckats 
åstadkomma. Fred, en möjlighet att leva i frihet, fri 
rörlighet för personer och varor och 50 år av ekon-
omiska och sociala framsteg är bara några av de 
fördelar som vi har åtnjutit och fortsätter att åtnjuta 
än i dag. Det är vår plikt att påminna världen om att 

dessa förmåner inte bara har trillat ner från himlen 
och att vi har EU att tacka för dem. Dessutom kan 
ingenting tas för givet, inte ens freden.

Trots detta måste vi erkänna att sedan 2009 har vissa 
av EU:s grundläggande värderingar, bland annat 
solidariteten, satts åt sidan. De senaste åren har vi på 
nytt bevittnat en skrämmande ökning av främlings-
fientlighet, rasism och fascistisk retorik, med nation-
alistiska och populistiska partier som stadigt vinner 
terräng och vänder sig till en allt bredare publik. 
För att ta itu med de snabbt ökande antieuropeiska 
stämningarna måste EU dock fatta djärva beslut för 
att ta sig ur dödläget och krisspiralen. Vi kan bara 
återvinna människors förtroende om de politiska 
beslutsfattarna och medlemsstaternas ledare vid-
tar tydliga och meningsfulla åtgärder för att visa att 
EU står nära de europeiska medborgarna. Det är en 
skam att människor i Europa år 2017 dör av svält 
och att de fattiga blir allt fattigare. Vi måste alla enas 
om behovet av en social marknadsekonomi, som 
inbegriper åtgärder för att omfördela välståndet och 

stärka den sociala dimen-
sionen av vår ekonomiska 
modell.

Med detta i  åtanke har 
EESK sedan ganska länge 
lagt fram praktiska förslag 
om bland annat ömsesidigt 
ansvar för medlemsstater-
nas skulder och en garan-
terad minimiinkomst för 
EU:s medborgare. Dessu-
tom kommer EESK, på 
begäran av kommissionen, 
att utarbeta och lägga fram förslag om Europas 
framtid i form av ett yttrande som man kommer 
att rösta om inom några månader, i enlighet med 
samma modell för samråd med arbetsmarknadens 
parter i  alla medlemsstater som framgångsrikt 
användes för yttrandena om den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och hanteringen av 
migrationskrisen.

Sammanfattningsvis finns det ett akut behov av 
politiska beslut för att ett enat, demokratiskt, soli-
daritetsbaserat, fredligt och välmående Europa som 
står i kontakt med sina medborgare ska kunna vara 
möjligt.

Georges Dassis
EESK:s ordförande
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Industriell omställning och energiomställning: konsekvenserna av 
utfasningen av kol måste mildras

Den 7 april anordnade EESK:s rådgivande 
utskott för industriell omvandling (CCMI) en 
högnivådebatt om industriell omställning och 
energiomställning – industriella, ekonomiska och 
samhälleliga konsekvenser, som samlade energiex-
perter från olika kolproducerande medlemsstater, 
företrädare för näringslivet och fackförbund samt 
EESK-ledamöter.

Diskussionerna visade på de utmaningar som 
regioner och stater med kolbrytning ställs inför när 
kolgruvor stängs. Till exempel kan energiomställn-
ingen få betydande konsekvenser i områden där kol 

är en av de få inhemska energikällorna och där det 
är en viktig källa till sysselsättning.

Deltagarna var dock överens om att det finns ett 
brådskande behov av en strukturerad utfasning av 
kol i Europa för att uppnå de överenskomna målen 
om minskade koldioxidutsläpp till 2050 samt sky-
dda miljön och människornas hälsa. Pierre Jean 
Coulon, ordförande i EESK:s sektion för energifrågor 
(TEN), betonade att denna process förutsätter smarta, 
långsiktiga strategier med inriktning på balans mel-
lan de ekonomiska, miljömässiga och sociala kon-
sekvenserna. EESK-ledamoten Janusz Pietkiewicz 

(Arbetsgivargruppen–PL) tillade att man också 
måste omvandla konsumenterna till aktiva aktörer 
(”prosumenter”).

Deltagarna betonade att en övergång till förnybara 
energikällor kan vara en del av lösningen. Regionala 
investeringsordningar och lokalbefolkningens delta-
gande, för att bygga upp allmänhetens stöd, är nyck-
eln till en framgångsrik omställning.

EESK-ledamoten Dumitru Fornea (Arbetstagar-
gruppen–RO) sammanfattade frågan kärnfullt: ”Vi 
är inte bakåtsträvande. Det handlar inte om att rädda 
kolet, utan om att rädda vår ekonomi och invånarnas 
sysselsättning. Detta kräver tid, stöd från alla berörda 
parter och dialog med de människor som berörs.” 
(sma)� l

Rita de la Feria vid debatten om beskattning av den digitala ekonomin
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”När vi visar prov på 
solidaritet kan vi lämna spår 
i historien” säger Georges 
Dassis vid det europeiska 
solidaritetsforumet

Den 12 april deltog EESK:s ord-
förande Georges Dassis  i   avs-
lutningssessionen för europeiska 
solidaritetskårens forum för berörda 
parter tillsammans med kommissionens 
ordförande Jean-Claude Juncker och 
Europaparlamentets talman Antonio 
Tajani.

”När vi visar prov på solidaritet uppnår vi 
framgångar som ibland är så stora de kan 
lämna spår i historien”, sade Georges 
Dassis.

Georges Dassis välkomnade initia-
tivet till en europeisk solidaritetskår och 
underströk att ”EESK har efterlyst åtgärder 
i EU-regi som är direkt inriktade på med-
borgarnas dagliga liv och har en social 

karaktär. Denna kamp kommer inte att 
vinnas genom tal utan genom åtgärder 
som befolkningen måste få kännedom 
om.”

”Inget är smartare än att hjälpa andra”, 
sade Antonio Tajani ,  som hän-
visade till behovet av solidaritet efter 
naturkatastrofer.

”Vi är fortfarande den rikaste delen av 
världen, och därför måste vi lära oss 
att dela med oss”, sade Jean-Claude 
Juncker.

Initiativet lanserades i september 2016 
och syftar till att ge ungdomar i åldern 
18–30 år möjlighet att delta i projekt för 
att hjälpa utsatta människor. EESK stöder 
unga medborgare genom att fortsätta att 
främja det civila samhällets pris, samtidigt 
som man varje år anordnar ungdomsev-
enemanget ”Ditt Europa, din mening”. 
Den 18 maj firade EESK dessutom 30 år 
av Erasmus+ genom att stå värd för en 
konferens med anledning av detta jubi-
leum. (ks)� l

I KORTHETFörslaget om en europeisk pelare 
för sociala rättigheter framkallar 
en kritisk första reaktion från 
arbetsgivarorganisationer
av Arbetsgivargruppen

Förslaget om en europeisk pelare för 
sociala rättigheter framkallade en kritisk 
första reaktion från generalsekreterarna 
för UEAPME, Eurochambres och CEEP. 
Véronique Willems, Arnaldo Abruzzini och 
Valeria Ronzitti deltog i Arbetsgivargrup-
pens sammanträde för att diskutera sina 
organisationers aktuella prioriteringar.

”De förslag om balansen mellan arbetsliv 
och privatliv som vi hittills har sett 
kommer i  hög grad att påverka de små 
och medelstora företagen och innebära 
en finansiell börda”,  konstaterade 
Véronique Willems, generalsekreterare 
för UEAPME. UEAPME anser att man 
i första hand bör fokusera på att förbättra 

genomförandet och tillämpningen av 
befintliga regler i  stället för att införa 
ytterligare rättigheter.

”Vi är mycket oroade över den riktning 
som den europeiska politiken håller på 
att ta”, sade Arnaldo Abruzzini, gen-
eralsekreterare för Eurochambres, med 
hänvisning till den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter. Enligt hans men-
ing finns det en tendens i EU att utnyttja 
den sociala aspekten maximalt, eftersom 
politikerna hoppas att detta kommer 
att hindra populism. Han underströk 
att ingen socialpolitik kan vara hållbar 
utan tillväxt och nya arbetstillfällen. 
Jobb skapas inte av socialpolitiken utan 
av företagare, och de behöver ett sunt 
företagsklimat som främjar tillväxt.

Enligt Valeria Ronzitti, generalsekreter-
are för CEEP, måste kommissionens förslag 
nu analyseras noggrant för att möjliggöra 
en grundlig och realistisk bedömning. 
Valeria Ronzitti ansåg att arbetsgivarna 
skulle få ett utmärkt tillfälle att betona till-
växtens och sysselsättningens betydelse 
för den sociala pelarens övergripande 
koncept under det kommande sociala 
toppmötet i Göteborg. (lj)� l

Arbetstagarna vill se konkreta 
förändringar: ett socialt Europa 
som arbetar för människorna
av Arbetstagargruppen

Den 26 april 2017 offentliggjorde 
kommissionen sitt ”sociala paket” 
bestående av 17 olika dokument, bland 
annat förslag om en europeisk pelare för 
sociala rättigheter. Detta är Junckerkom-
missionens första svar på den fackliga 
rörelsens krav.

Man måste snarast ta itu med det soci-
ala underskottet genom att korrigera 
obalansen i  socialpolitiken och den 
ekonomiska politiken samt reparera de 
skador som uppstått i  det europeiska 
samhället efter så många år av åtstramn-
ingar. Arbetstagarna efterlyser ett socialt 
Europa som arbetar för dem, med konk-
reta och verkställbara rättigheter.

Arbetstagargruppen kommer att i detalj 
analysera kommissionens förslag, som 
består av en blandning av lagstiftningsini-
tiativ och andra initiativ, för att bedöma 
huruvida åtgärderna lever upp till det civila 
samhällets förväntningar och de mål som 
vi fastställde i EESK:s ståndpunkt om den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Detta är ett lämpligt tillfälle för oss att 
upprepa att arbetstagarna i Europa är 

oerhört stolta över det europeiska sociala 
regelverk som vi har bidragit stort till att 
skapa samt de tillhörande verkställbara 
sociala rättigheterna.

Vi kommer inte att stödja några försök 
att försvaga det sociala regelverket 
genom att övergå till rena principer och 
riktmärken.

EU måste ge arbetstagarna en positiv 
agenda, där man också beaktar 2000-talets 
utmaningar och arbete 4.0. Arbetstagar-
gruppen har efterlyst åtgärder som ska 
garantera sociala framsteg, bland annat 
rättvisa arbetsvillkor för alla, ett ramdi-
rektiv om minimiinkomst, social trygghet 
för alla, respekt för kollektivförhandlingar 
och fackliga rättigheter samt en gemen-
sam hållning i EU beträffande minimilön.

Om EU misslyckas med detta kommer vi att 
behöva leva med konsekvenserna: ökad 
nationalism, protektionism och främlings-
fientlighet, som i slutändan skulle kunna 
leda till att EU går under. (mg)� l

Luca Jahier diskuterade Europas 
framtid vid den slovakiska 
vetenskapsakademin
av Övriga intressegrupper

Den 18 april 2017 anordnade institutet 
för ekonomisk forskning vid den slovakiska 
vetenskapsakademin tillsammans med 
International Club of Slovakia och Eco-
nomic Club of Slovakia en internationell 
konferens med titeln ”60-årsdagen av 
Romfördraget: Europas framtid” i Bratislava.

Luca Jahier, ordförande för Övriga 
intressegrupper vid Europeiska ekono-
miska och sociala kommittén, deltog 
i konferensen och presenterade det civila 

samhällets roll när det gäller Europas fram-
tid. Han diskuterade den senaste utveck-
lingen i Europa, inbegripet de kommande 
valen i  Frankrike, brexit och det civila 
samhällets framtida roll i  det nya sam-
manhanget av politisk och ekonomisk 
instabilitet och geopolitiska spänningar.

Under sammanträdet presenterade 
företrädare för EESK även läget i den euro-
peiska ekonomin och de viktigaste utman-
ingarna för dess framtida utveckling. Med 
tanke på de svåra konsekvenserna av den 
globala finansiella krisen och den djupa 
globala recessionen (särskilt skuldkrisen 

och dess inverkan på realekonomin 
och sysselsättningen), presenterades 
ett omfattande paket för att reformera 
ekonomin både i EU och i euroområdet.

Vid konferensen drog man slutsatsen att 
medlemsstaterna måste samarbeta för 
att lösa de externa och interna problem 
och faror som Europeiska unionen står 
inför. (cl)� l

Öppet hus-dagen den 6 maj 2017

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) öppnade – tillsammans 
med de övriga EU-institutionerna – sina dörrar för allmänheten lördagen den 6 maj. 
Kommitténs ledamöter och personal tog emot mer än 2 700 besökare, som alla var 
angelägna om att lära sig mer om hur EESK fungerar och de frågor som vi behandlar.

Temat för 2017 års öppet hus-dag var 60-årsdagen av undertecknandet av 
Romfördraget. Rundturer, informationsstånd, interaktiva aktiviteter och 
livekonserter stod på menyn. Det fanns även en barnhörna för att välkomna de 
allra yngsta besökarna.

Denna unika möj-
lighet att upptäcka 
E u r o p a s  m å n g f a l d 
i  en rolig och familje-
vänlig omgivning var 
en stor framgång. För 
mer information om 
dagen, besök gärna 
vår webbplats: http://
www.eesc.europa.eu/
openday2017/ (nb)� l

Valeria Ronzitti (CEEP) och  
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
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