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En vision för ett starkare och mer
motståndskraftigt Europa efter
covid-19
Europeiska unionen ska uppnå ekonomiskt välstånd och vara socialt inkluderande och
miljömässigt hållbar. Den ska erbjuda goda förutsättningar för hela det civila samhället att
blomstra och leva i öppna, värdebaserade demokratier. Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén (EESK) kommer att fokusera på att stödja civilsamhällesaktörernas aktiva bidrag till
denna övergripande vision för Europa och tillhandahålla värdefull sakkunskap för beslutsfattare,
i syfte att skapa ett Europa som i större utsträckning präglas av deltagande och ta fram
effektivare strategier som ligger mer i linje med de ekonomiska, samhälleliga och medborgerliga
förutsättningarna på lokal nivå.
Denna mandatperiod kommer att präglas av covid-19 och, sorgligt nog, av osäkerhet
och ekonomiska och sociala svårigheter, där företag kämpar för att överleva och arbetstagare
förlorar jobben. Till dess att ett vaccin finns tillgängligt och blivit allmänt accepterat kommer
det ”nya normalläget” att fortsätta att vara att hålla avstånd, använda munskydd, anordna
sammanträden i hybridform eller på distans och
hantera störningar i företagens verksamhet.
Nu mer än någonsin måste vi förena våra
krafter, utveckla en framtidsvision om ett nytt
Europa bortom covid-19 och göra vårt yttersta
för att se till att vår kommitté bidrar på ett
kraftfullt sätt till Europas återhämtning och
framtida motståndskraft. Detta kommer att
gå hand i hand med arbetet för att åter bygga
upp ett EESK som är mer enat, effektivt och väl
ansett.
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Ett ekonomiskt
blomstrande
Europa
Den pågående pandemin har lett till den värsta recessionen sedan andra världskriget och fördjupat
ojämlikheterna. Framför allt behöver medlemsstaterna, företagen, arbetstagarna och våra
samhällen i stort stöd för att överleva, återhämta sig och bygga upp sina ekonomier
på nytt.
Återhämtningsplanen Next Generation EU måste tillhandahålla de finansiella medel som krävs
för att motverka de negativa ekonomiska och sociala konsekvenserna av pandemin, men man
måste säkerställa att stödet verkligen når ut till dem som behöver det – vare sig det är arbetslösa
människor eller företag, särskilt små och medelstora företag, som kämpar för att överleva.
Enbart pengar kommer dock inte att lösa den nuvarande situationen: omställningen till en mer
digital och grön ekonomi efter pandemin måste även kopplas till en social återhämtning.
Det står klart att målet att lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning
fram till 2020 inte har uppnåtts, så nu måste vi fördubbla våra ansträngningar för att se till att
så sker. Människor som kan arbeta bör arbeta medan de som inte kan det bör kunna dra nytta
av samhällets solidaritet. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter kommer att fungera som
en kompass för social konvergens.

Återhämtning efter pandemin
Utöver de omfattande offentliga och privata investeringarna behöver vi en välfungerande
inre marknad för att snabbt ta oss ur krisen. De kvarstående hindren måste undanröjas och
det oavbrutna flödet av varor, tjänster, kapital, data och människor måste säkerställas. Samtidigt
måste vi garantera lika villkor så att vi möjliggör en rättvis konkurrens på den inre marknaden.
Under pandemin har vi sett prov på nationella reaktioner som vi trodde tillhörde det förgångna,
men kommissionen har reagerat snabbt genom att tillhandahålla gröna korridorer för att
underlätta flödet av varor och människor. I den rådande situationen måste tilliten och förtroendet
mellan medlemsstaterna återställas.
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Vi behöver
• en effektiv återhämtningsplan för tiden efter covid-19 för att säkerställa offentliga och privata
investeringar och solvensstöd för företagens och arbetstillfällenas överlevnad och för att
underlätta en omställning till ett konkurrenskraftigt,
grönt och digitalt Europa,
• en modern industripolitik som omfattar europeiska
digitala lösningar,
• bra förutsättningar för innovation,
• garantier för konkurrenskraftiga energikostnader,
• alleuropeiska projekt och investeringar i lämplig
digital och grön logistik,
• ett korrekt genomförande och en effektiv
tillämpning av befintliga regler, samtidigt som man
minskar byråkratin, den administrativa bördan och
komplexiteten i den gränsöverskridande handeln,
vilket är särskilt viktigt för små och medelstora
företag,
• lämpligt stöd för landsbygdsområden och
bevarande av högkvalitativ livsmedelsproduktion i Europa,
• en kapitalmarknads- och bankunion, där de europeiska bankernas särdrag och viktiga roll
respekteras, alternativa finansieringskällor för företag – i synnerhet små och medelstora företag –
säkras, hushållen tillåts utnyttja sina besparingar på bästa sätt och gränsöverskridande
investeringar underlättas.

Den digitala omvandlingen och den gröna omställningen är alltjämt relevanta frågor och bör
integreras i alla politikområden. Hållbar tillväxt bör vara ett djupt rotat tankesätt och grunden för
en konkurrenskraftig europeisk ekonomi, där ingen lämnas på efterkälken. Återhämtningsinsatser
bör inte bara leda till att vi återställer det som fanns tidigare: vi måste förbättra strategier och
arbetsmetoder samtidigt som vi utnyttjar fördelarna med de pågående omställningarna.
När det gäller beskattning visar den pågående pandemin att det är viktigare än någonsin att
medlemsstaterna har stabila skatteintäkter för att kunna investera i de människor och företag
som har störst behov av stöd. Samtidigt är skattetrycket i euroområdet redan högt. Strävan
efter rätt balans måste omfatta lättnader av de administrativa bördorna för medborgare och
företag, kraftfullare åtgärder mot skattefusk och ett förstärkt samarbete med länder utanför EU.
Den digitala ekonomin har vuxit snabbt och har skapat nya utmaningar när det gäller beskattning.
Man måste hitta globala lösningar för att se till att alla företag betalar sin skäliga andel av skatterna.
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EU:s externa dimension
EU har en roll att spela på det globala planet när det gäller att forma de internationella
normerna så att de speglar europeiska värden och intressen. 85 % av världens framtida tillväxt
kommer enligt prognoserna att äga rum utanför EU. 35 miljoner europeiska jobb är beroende
av export och 16 miljoner jobb av utländska investeringar.
Pandemin har tydliggjort EU:s sårbarhet och beroende av
leverantörer utanför EU. EU:s företag och framtida välfärd
kommer till stor del att vara avhängiga av förmågan att
bevara de öppna marknaderna med fri och rättvis handel
och förutsägbara globala handelsvillkor. Ett regelbaserat
multilateralt handelssystem och en öppen, rättvis,
inkluderande och förutsägbar internationell handelsmiljö
måste även fortsättningsvis vara en vägledande princip
för Europeiska unionen. Vi måste garantera öppet
strategiskt oberoende och försörjningstrygghet för EU, även
i kristider, genom att främja en stark industriell bas och
motståndskraftiga internationella leveranskedjor. EU måste
slå vakt om de globala handelsreglerna, säkerställa lika
villkor och hitta en balans mellan strategiskt oberoende och
öppenhet för internationell handel. Sjöfarten är exempelvis
en hörnsten inom internationell handel, eftersom den möjliggör import och export av varor till
rimliga priser i en skala som inte är möjlig med något annat transportslag. Den är därmed en
strategisk tillgång, och den gör det möjligt för EU att garantera sitt geopolitiska oberoende samt
öka sin ekonomiska och industriella motståndskraft och sin suveränitet.
Vi behöver därför
• en proaktiv handelspolitik,
• nya förbindelser med Storbritannien,
• ett nära partnerskap med västra Balkan,
• ett östligt partnerskap och stöd efter 2020,
• kapitel om handel och hållbarhet i de nya frihandelsavtalen med Vietnam och Singapore
liksom en aktiv uppföljning av de frihandelsavtal som redan slutits,
• en stabilitetspakt för Afrika.
EESK kommer, som en del av det globala civila samhället, att fortsätta att aktivt engagera sig
i utvidgnings- och grannskapspolitiken.
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Vi måste säkerställa att medlen från
återhämtningsplanen Next Generation EU
når ut till dem som behöver dem – vare sig det är
arbetslösa människor eller företag, särskilt små och
medelstora företag, som kämpar för att överleva.
Christa Schweng,
EESK:s ordförande

Ett socialt
inkluderande
Europa
Ekonomiska, sociala och samhälleliga framsteg är oskiljaktigt förenade med varandra.
De 20 principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter fungerar som en kompass
för social konvergens och en rättvis och hållbar återhämtning. Handlingsplanen för genomförandet
av pelaren, som ska läggas fram 2021, kommer att vägleda medlemsstaterna i deras insatser på
det här området.
I samband med omställningen till ett grönare och mer digitalt samhälle måste vi se till att ingen
lämnas på efterkälken och att socialpolitiken kan reagera på rätt sätt på omställningens
effekter. Pandemin har också medfört allvarliga störningar och snabba omställningar på
arbetsmarknaderna. Trots den höga arbetslösheten, som har ökat ytterligare sedan covid-19,
har arbetsgivare i vissa medlemsstater fortfarande svårt att hitta arbetstagare med den kompetens
som krävs för deras företag. Samtidigt har högkvalificerade unga människor svårt att komma in
på arbetsmarknaden. Att matcha utbildningssektorn med arbetsmarknadens behov är en
pågående utmaning.
Lämplig, aktiv arbetsmarknadspolitik och välutrustade offentliga arbetsförmedlingar som
på ett effektivt sätt kan matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaderna med livslångt lärande
kan bidra till att förbättra denna situation. Vi måste utforma dagens politik med ett långsiktigt
perspektiv i åtanke. Att skydda sysselsättningen och inkomsterna för alla arbetstagare är
en prioriterad fråga, samtidigt vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt sårbara grupper som
atypiska arbetstagare, barn som lever i fattigdom, personer med funktionsnedsättning, personer
i marginaliserade områden och personer med invandrarbakgrund eller från en etnisk minoritet.
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Utbildning
Att utrusta medborgarna med de färdigheter som de behöver för att aktivt delta i samhället och
på en föränderlig arbetsmarknad måste vara en prioritet. Vi behöver
moderna, framtidsorienterade och lämpliga utbildningssystem,
inklusive system för varvad utbildning, för att
• ge unga människor bra grundläggande färdigheter, som också
kommer att ge dem möjlighet att förvärva ytterligare specifika
färdigheter och dra nytta av framtida möjligheter, främja livslångt
lärande för alla, i synnerhet mot bakgrund av digitalisering och
miljöanpassning,
• bevara traditionella, gamla färdigheter, som blir allt viktigare
för att upprätthålla inbyggda och operativa tillgångar och
förmögenheter (vilket också är relevant för den cirkulära
ekonomin), och samtidigt bidra till en gynnsam geografisk
spridning av sysselsättning och arbetstillfällen,
• främja (åter)inträde på arbetsmarknaden, exempelvis genom att
ge arbetslösa möjlighet att utbildas på jobbet, samtidigt som
man minskar arbetskraftskostnader för arbetsgivaren.

Migration
De bakomliggande orsakerna till migration, som konflikter, ojämlikheter och klimatförändringar,
kommer inte att försvinna över en natt. EU behöver därför en transparent och väl förvaltad strategi
för migration och asyl. Den nya migrations- och asylpakten omfattar 10 specifika lagstiftningsinitiativ
och övriga initiativ. Att värna dem som söker skydd i EU, respektera folkrätten och garantera deras
och deras familjers rättigheter och livsutsikter bör vara de vägledande principerna. Det civila
samhällets organisationer spelar en mycket
viktig roll i integrationen av migranter, men de
behöver stöd och rätt finansiering. Genom att
de delar med sig av bästa praxis på EU-nivå,
vilket EESK kan hjälpa till med, kan man främja
ömsesidigt lärande mellan medlemsstaterna.
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En europeisk hälsounion
En av de viktigaste lärdomarna av covid-19-krisen är att hälso- och sjukvårdssystemen i praktiskt
taget alla europeiska länder måste stärkas, främst genom att man fokuserar på förebyggande
åtgärder. Praktiskt samarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn mellan medlemsstaterna, som
samordnas av kommissionen, är en viktig aspekt av solidaritet
och framtida motståndskraft. Samarbetet har inbegripit
åtgärder såsom upphandling och tillhandahållande av
hälso- och sjukvårdsutrustning och tjänster för skydds- och
räddningsinsatser, behandling och vård, till exempel inom ramen
för RescEU-programmet för civilskydd. Utvecklingen av effektiva
behandlingar och ett vaccin mot covid-19 samt gemensamma
standarder och ett samordnat system för tester bör inrättas på
EU-nivå. EU-institutionerna bör ha de behörigheter och
befogenheter som krävs för att samordna försörjningen
och distributionen av viktig medicinsk utrustning och
skyddsutrustning på den inre marknaden.

Grundläggande rättigheter
och rättsstatsprincipen
EU bygger på gemensamma europeiska värden som inte under några omständigheter är
förhandlingsbara: respekt för människans värdighet och mänskliga rättigheter, frihet, demokrati,
jämlikhet och rättsstatsprincipen. Även i kristider, när vissa exceptionella och tidsbegränsade
åtgärder behövs, får dessa inte strida mot rättsstatsprincipen eller äventyra demokratin,
maktfördelningen och EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Det är inte heller acceptabelt
att handlingsutrymmet för organisationer i det civila samhället minskar i vissa medlemsstater.
Rättsstaten är hörnstenen i EU:s funktionssätt, men
den är mer än så: tillsammans med de grundläggande
rättigheterna är den EU:s ansikte utåt som en modell för en
social marknadsekonomi som vi måste försvara.
Respekten för mångfald är en av EU:s grundläggande
principer. Detta omfattar den kulturella rikedomen och de
naturliga särdragen i de olika länderna. Mångfalden ska
också respekteras i fråga om kön, funktionsnedsättning,
ras, sexuell läggning, ålder, religion och övertygelser samt
alla andra former av personliga egenskaper.
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Jag är fast övertygad om att ekonomiska,
sociala och samhälleliga framsteg är oskiljaktigt
förenade med varandra. I samband med att Europa
ställer om till en grön och digital ekonomi måste
vi se till att ingen lämnas på efterkälken.
Christa Schweng,
EESK:s ordförande

Ett miljömässigt
hållbart Europa
Den gröna omställningen kommer, tillsammans med digitaliseringen, att vara drivkraften
i EU:s återhämtningsplan. Den ekologiska omställningen kommer att bidra till att modernisera
industrin och skapa nya arbetstillfällen av hög kvalitet och fler sysselsättningsmöjligheter.
Ambitiösa klimatåtgärder innebär emellertid ofta betydande utmaningar för företagen.
Under den nuvarande konjunkturnedgången är det därför avgörande att man tillhandahåller
bästa möjliga stöd för att få till stånd en återhämtning och samtidigt möjliggöra innovation
och investeringar i klimat- och miljöskydd. Företagen behöver realistiska mål, planering, säkerhet
och flexibilitet när nya åtgärder för begränsning av klimatförändringarna antas, för att kunna
bevara sin konkurrenskraft och tillhandahålla arbetstillfällen.
Företagen måste betraktas som en del av lösningen i arbetet med att miljöanpassa ekonomin,
och de måste uppmuntras att ta aktiv del i utformningen av omställningen till en koldioxidsnål
och resurseffektiv ekonomi. Företagen bör vägledas av begreppet ”rättvis omställning”.
Ett ”hållbart företag” med ett starkt arbetstagarinflytande, där rätten till information och samråd
garanteras, är en viktig politisk aktör. Att göra det möjligt för anställda och företagsråd att aktivt
delta i genomförandet av företagens policyer som drivs av konceptet ”hållbara företag för en
rättvis omställning” ger goda utsikter till anständiga arbetsplatser, anständiga arbetsvillkor
i hälsosamma miljöer och regioner som är värda att bo i.
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Att sätta människor i centrum
för digitaliseringen
Digitalisering och artificiell intelligens har en enorm inverkan på hur vi bor, arbetar, lär oss
och interagerar. Den digitala omställningen måste vara rättvis, hållbar och socialt godtagbar.
Vi behöver ett europeiskt människocentrerat förhållningssätt till digitalisering och vi behöver
utnyttja de möjligheter som digitaliseringen
erbjuder. Samtidigt bör vi bygga upp ett
verkligt europeiskt dataområde för att skydda
våra uppgifter och garantera integritet och
självbestämmande. Den europeiska tekniska
suveräniteten bör inte definieras på ett sätt som
exkluderar eller står i strid med andra, eftersom
vi behöver det globala samarbetet och gynnas
av det. EU-lagstiftningen måste hålla jämna steg
med den tekniska utvecklingen, och investeringar
i framtida kompetens och teknik är av yttersta
vikt.

Företagen måste betraktas som en del av lösningen
i omställningen till en grön ekonomi. Det är avgörande att
ge bästa möjliga stöd för att få till stånd en återhämtning
i EU, och samtidigt möjliggöra innovation och investeringar
i klimat- och miljöskydd.
Christa Schweng,
EESK:s ordförande

Konferensen om
Europas framtid
Konferensen om Europas framtid är en unik möjlighet för samhället i EU. Företagen, arbetstagarna,
jordbrukarna, konsumenterna och de icke-statliga organisationerna kommer att kunna tycka till
kring utformningen av den framtida EU-politiken, vilket kommer att ge dem en känsla av egenmakt
när det gäller Europeiska unionen. Människor med olika bakgrund och från alla delar av samhället
kommer att kunna delta i en mer strukturerad debatt i syfte att förbättra EU:s funktionssätt.
EESK har engagerat sig för deltagandedemokrati sedan inrättandet 1958 och kommer att ha
chansen att visa sitt mervärde och fungera som kontaktpunkt, med tanke på att våra ledamöter
tillhör organisationer som företräder alla delar av samhället och som är fast förankrade i alla
medlemsstater.
Konferensen bör utnyttjas för att utveckla olika dimensioner av arbetet med att bygga broar
mellan
•
•
•
•

civilsamhällesaktörer,
civilsamhället och beslutsfattare,
aktörer och organisationer som arbetar med verkliga frågor ute på fältet,
aktörer på nationell nivå och EU-nivå.

Viktiga frågor skulle bland annat kunna vara en vision för det Europa vi hoppas skapa,
det motstridiga kravet mellan nationell suveränitet och behovet av att hitta gemensamma
europeiska lösningar, nationell identitet och kulturell mångfald.
Kommittén antog 2017 en resolution om EU:s framtid. Denna var ett svar på kommissionens
vitbok från samma år, där fem möjliga scenarier för hur EU-27 skulle kunna utvecklas fram till 2025
beskrevs. Vi var stolta över att EESK:s resolution var ”det första bidraget till den EU-omfattande
debatten om Europas framtid”. Vi är fast beslutna att ge ett betydande och värdefullt bidrag till
konferensen om Europas framtid.
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EESK har engagerat sig för deltagandedemokrati
sedan inrättandet 1958 och kommer nu än en
gång att ha chansen att visa sitt mervärde och
fungera som kontaktpunkt, med tanke på att våra
ledamöter tillhör organisationer som företräder
alla delar av samhället och som är fast förankrade
i alla medlemsstater.
Christa Schweng,
EESK:s ordförande

Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén

Att åter bygga
upp förtroendet
inom EESK och
återupprätta
kommitténs
externa anseende

Det är av yttersta vikt att EESK återupprättar sitt anseende och återställer förtroendet och
trovärdigheten, både externt, i andra EU-institutioners och allmänhetens ögon, och samtidigt
internt, bland ledamöter och personal. Ett EESK som står enat och uppfyller de högsta etiska
och yrkesmässiga normerna, ett EESK med ett utomordentlig anseende utåt kommer att
göra ledamöter och personal stolta att arbeta för vår institution.
Alla nödvändiga insatser och åtgärder kommer att vidtas omedelbart, på ett helt igenom
transparent och konsekvent sätt, för att
• se över och stärka EESK:s arbetsordning och uppförandekod, med beaktande av
Europaparlamentets rekommendationer och Olafs och Europeiska ombudsmannens rapporter,
för att säkerställa anständiga arbetsförhållanden för personal och ledamöter, bland annat när
det gäller hälsa,
• återupprätta förtroendet och sammanhållningen mellan de tre grupperna, ledamöterna och
personalen, genom att arbeta tillsammans som ett team och sträva efter att nå konsensus.
Kommitténs nyckelroll är att göra det organiserade civila samhällets röst hörd på EU-nivå. För att
kunna fullgöra vår uppgift måste vi återigen framhålla vikten av att nå samförstånd mellan EESK:s
tre grupper: vi är inte ledamöter i EESK enbart för att företräda arbetsgivarnas, arbetstagarnas
eller de icke-statliga organisationernas åsikter. Vårt mervärde ligger i att vi tar fram en gemensam
ståndpunkt som vi lägger fram för EU:s institutioner och medlemsstater, samtidigt som vi är
medvetna om att det finns röda linjer som vi inte kan överträda och som förtjänar ömsesidig
respekt från alla grupper. Det är inte särintresset som ger vår institution legitimitet; det är den
gemensamma insikten att vi kommer från olika länder med olika bakgrunder men att vår uppgift
och vårt åtagande är att arbeta för Europeiska unionens gemensamma bästa.
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EESK är den enda kopplingen mellan EU:s politiska makt och det organiserade civila samhället.
En större medverkan från civilsamhället och aktörer som arbetar med verkliga frågor ute på
fältet i diskussioner på både nationell nivå och EU-nivå ger ett mervärde för det politiska
beslutsfattandet och leder till att det blir mer demokratiskt, effektivt och i linje med
medborgarnas behov.
Vi kommer att arbeta med det huvudsakliga verktyg vi har, yttrandena, för att förbättra vårt
sätt att utarbeta och kommunicera om dem till EU-institutionerna. Ett nära samarbete med
Europeiska kommissionen redan innan nya förslag offentliggörs kommer tillsammans med
ett snabbt utarbetande av yttranden att ge oss möjlighet att framföra våra synpunkter i tid.
Alla ledamöter uppmanas att följa upp yttrandena på ett proaktivt och systematiskt sätt.
Vi kommer att upprätta en strukturerad dialog med Europaparlamentets föredragande och rådet
och kommer att kommunicera med berörda parter.
EESK kan också, genom sina konsekvensbedömningar, visa hur EU-lagstiftning och EU-program
genomförs på fältet och hur de uppfattas av civilsamhällesorganisationer i medlemsstaterna.
Vi kan bevaka genomförandet av EU:s politik, visa huruvida EU uppfyller sina löften och påpeka
eventuella olämpliga strategier och förfaranden, samtidigt som vi rekommenderar förbättringar.
EESK kan dessutom spela en viktig roll som en pålitlig partner inom ramen för den europeiska
planeringsterminen, där synpunkter från det civila samhället kan framföras. Detta skulle kunna
bidra till att öka EESK:s synlighet på nationell nivå.
Vi bör också arbeta för att förenkla förfaranden genom att på bästa sätt utnyttja de möjligheter
som digitaliseringen erbjuder samt öka insynen.
Med utgångspunkt i detta program kommer nästa mandatperiod att ge oss möjlighet att hjälpa
Europa att blomstra ekonomiskt och bli socialt inkluderande och miljömässigt hållbart. Vi är fast
beslutna att ta oss an denna utmaning.
Tillsammans kommer vi att lyckas.

Förenade för
Europas framtid!
#United4FutureEU
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www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/instagram

www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin

Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Ansvarig utgivare: Enheten för besök och publikationer
EESC-2020-98-SV
www.eesc.europa.eu

© Europeiska unionen, 2020
Kopiering tillåten med angivande av källan.
För all användning eller återgivning av foton / illustrationer
måste tillstånd sökas direkt från innehavaren/innehavarna av upphovsrätten:
© coverpage: Shutterstock
© s. 2: Shutterstock/Dana.S
© s. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18: Shutterstock
© s. 7: Shutterstock/Katrinaku
© s. 8: Shutterstock/Kundra
© s. 10: Shutterstock/frees
© s. 13: Shutterstock/Rawpixel.com; Shutterstock/Lightspring
© s. 14: Shutterstock/Yavdat; Shutterstock/Rawpixel.com
© s. 19: Shutterstock/sdecoret

Print:
QE-01-20-656-SV-C
ISBN 978-92-830-5092-6
doi:10.2864/36251

REG.NO. BE - BXL - 27

Online:
QE-01-20-656-SV-N
ISBN 978-92-830-5064-3
doi:10.2864/191338

SV

