Estonian
colours
EESK:s verksamhet
under det finländska
ordförandeskapet

juli–december 2019

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Några ord från ordföranden
Under andra halvåret 2019 kommer Finland för tredje gången i sin historia att inneha ordförandeskapet
i Europeiska unionens råd. De kommande månaderna kommer att vara avgörande för EU:s utveckling nu
när unionen står inför miljömässiga, ekonomiska, sociala och samhälleliga utmaningar, bland annat den
pågående brexitprocessen och hoten från populistiska krafter i medlemsstaterna.
Det finländska ordförandeskapet kommer också att sammanfalla med en nystart i EU:s beslutsprocess
eftersom en ny institutionell cykel inleds. EU kommer att ha ett nytt parlament, en ny kommission och en
ny rådsordförande. Finlands bidrag till genomförandet av den nya strategiska agendan kommer att vara
avgörande. Jag är övertygad om att Finland, som är medlem i EU sedan 1995, kommer att bidra till de
kommande förhandlingarna med sin pragmatiska inställning till problemlösning.
Jag noterar även med glädje det dynamiska läget för det civila samhället i Finland. Det finns över 70 000
aktiva civilsamhällsorganisationer i Finland, och 75 % av alla finländare har varit aktiva i en eller flera
organisationer under sin livstid. Det är också glädjande att de flesta finländska politiska partier vill stärka
det civila samhällets roll under den innevarande valperioden, som inleddes nyligen.
Finlands riksdag har också spelat en viktig roll när det gäller att formulera det kommande ordförandeskapets
prioriteringar, som omfattar klimatförändringar, hållbar tillväxt och säkerhet. Alla dessa åtgärder går hand
i hand med EESK:s prioriteringar och utgör en god grund för det framtida samarbetet.
Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Som angavs i förra årets rapport från den mellanstatliga
panelen för klimatförändringar (IPCC) försämras vår naturliga miljö snabbare än någonsin tidigare. Det
behövs brådskande åtgärder. För att klimatmålen ska kunna uppnås krävs förändringar i en helt ny skala på
alla områden i samhället. Det är mycket viktigt att det civila samhället involveras fullt ut, mobiliseras och
ges lämpliga verktyg för att vidta omdanande åtgärder som kan bidra till att uppnå målen i Parisavtalet.
Tanken om hållbar tillväxt berör två av de centrala frågorna i kommitténs arbete sedan dess inrättande
1957, nämligen den ekonomiska politiken och socialpolitiken, som är tätt sammanflätade med varandra.
Hållbar utveckling är en av prioriteringarna för mitt ordförandeskap, och jag är glad över att kunna meddela
att EESK den 20 mars 2019 antog det mycket viktiga yttrandet ”Att lyssna på EU-medborgarna för en
hållbar framtid”. I yttrandet presenteras vår vision av framtiden klart och tydligt: EU bör bli världsledande
på hållbar utveckling. Kommittén är övertygad om att en omställning till ett miljömässigt hållbart
samhälle också måste vara en omställning till ett mer demokratiskt och socialt rättvist samhälle. Europa
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behöver en social pakt för omställningen till en koldioxidneutral ekonomi, för att se till att ingen lämnas på
efterkälken. Europa behöver en ny tillväxtmodell, som är kvalitativt annorlunda än den vi har haft hittills,
och som kan främja och leda till konvergens i de digitala och ekologiska samhällsförändringarna i våra
länder och samhällen.
En annan prioritering för mitt ordförandeskap – och en fråga som står i centrum för EESK:s arbete – är
fred. Med tanke på vår egen historia måste vi komma ihåg att vi inte kan ta freden för given. Förra året
firade vi 100-årsdagen av första världskrigets slut och 2019 är det 80 år sedan det andra världskriget bröt
ut. Säkerhet är därför ett annat viktigt tema för Europas framtid.
Europeiska unionens säkerhet sätts dock på prov som aldrig tidigare. Den globala maktkampen påverkar
i allt högre grad säkerhetsmiljön, medan andra säkerhetshot också ökar, från terrorism till desinformation
och hybridhot. Genom att fortsätta utarbeta och främja sina yttranden kommer EESK att förbli ledande
i kampen mot desinformation och uppbyggnaden av motståndskraftig demokrati genom ett starkt
och diversifierat civilsamhälle. Jag hoppas att det finländska ordförandeskapet kommer att uppnå goda
resultat på detta område med tanke på landets utmärkta insatser vad gäller öppenhet, jämställdhet och
pressfrihet. Dessa insatser är anmärkningsvärda, och tjänar som riktmärke för alla europeiska länder som
står inför ständigt växande utmaningar med koppling till populism och desinformation.
Ett av de viktigaste ämnena för det finländska ordförandeskapet är utan tvekan förhandlingarna om
nästa fleråriga budgetram. Det är viktigt att EU får en rättvis, effektiv och ambitiös budget. I dessa
förhandlingar bör mer uppmärksamhet ägnas åt de finansiella kraven i den europeiska pelaren för sociala
rättigheter och särskilt Europeiska socialfonden. På samma sätt bör man i den fleråriga budgetramen
prioritera förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling. EESK har rekommenderat att i genomsnitt
40 % av den totala budgeten ska avsättas specifikt för kampen mot klimatförändringarna. Dessutom bör
all finansiering klimatsäkras för att säkerställa att de finansieringsåtgärder som genomförs inte motverkar
klimatåtagandena.
Finlands begränsade naturresurser har lett till att landet investerat stort i sina medborgare genom att
främja smarta, kunniga och innovativa bidrag, och alltid sträva efter förbättringar. Dessa kvaliteter bådar
gott för ett framgångsrikt ordförandeskap i EU. Jag anser att när vi till detta lägger begreppet sisu, som är
den typiskt finländska tanken om uthållighet, kan de utmaningar vi står inför övervinnas. EESK står fast vid
sitt åtagande om att bidra till det finländska ordförandeskapets arbete och bana väg för ett enat, rättvist
och klimatvänligt EU.
Luca JAHIER
EESK:s ordförande
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Den finländska delegationen vid EESK omfattar officiellt nio ledamöter. Europeiska unionens råd kommer
att utnämna den nionde ledamoten under andra halvåret 2019.
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EESK:s verksamhet
under det finländska ordförandeskapet
Som en del av förberedelserna för EUtoppmötet om Europas framtid (9 maj 2019),
valet till Europaparlamentet (23–26 maj 2019),
utnämningen av den nya kommissionen och dess
framtida arbetsprogram är Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén (EESK) redo att ge sitt
bidrag, som representant för det organiserade
civila samhället i EU.
Det kommer att bygga på de många initiativ,
dokument, idéer och projekt som EESK har lanserat
under de senaste åren, och omfatta innovativa
lösningar och nya ekonomiska modeller
inriktade på att skapa en ny skildring av det
europeiska projektet, som väcker känslomässigt
gensvar hos medborgarna och betonar
civilsamhällesorganisationernas roll.
Mot denna bakgrund antog EESK i mars 2019
yttrandet ”Bortom Sibiu” och utarbetade ett
förberedande yttrande om ”EU:s framtid”
på begäran av det rumänska ordförandeskapet
och med särskilt fokus på de fördelar det ger EUmedborgarna genom mer djupgående social,
ekonomisk och territoriell sammanhållning och
genom att man säkerställer respekt för europeiska
värden, däribland människans värdighet och
jämlikhet mellan medborgarna. Genom att lägga
fram rekommendationerna i dessa yttranden
fortsätter kommittén att delta aktivt i debatten om
EU:s framtid och bidra till att forma prioriteringarna
för EU:s nästa lagstiftningsperiod under den
finländska ordförandeskapstiden.
En av de viktigaste prioriteringarna för det
finländska ordförandeskapet i rådet blir att
enas om nästa fleråriga budgetram efter
Europaparlamentsvalet, med ett nykonstituerat
Europaparlament som måste ge sitt samtycke.

Utifrån de politiska rekommendationer som
fastställs i dess yttranden om den fleråriga
budgetramen efter 2020 och dess 36 yttranden
om de sektoriella lagstiftningsförslagen om
utgiftsprogram, kommer EESK att fortsätta bidra
på alla möjliga sätt för att positivt kunna påverka
förhandlingarna så att de kan slutföras i tid innan
den nya programperioden för den fleråriga
budgetramens utgiftsprogram inleds.
I den fortgående debatten om EU:s ekonomiska
framtid kommer EESK att aktivt lägga fram det
organiserade civila samhällets uppfattningar om
en mer motståndskraftig och hållbar europeisk
ekonomi och om en vision att slutföra den
ekonomiska och monetära unionen under
EU:s nästa lagstiftningsperiod. EESK:s politiska
rekommendationer kommer att presenteras i ett
paket med två yttranden på eget initiativ, som ska
bilda underlag till den ekonomiska agendan för
nästa Europaparlament och kommission.
Som en del i arbetet med den europeiska
planeringsterminen kommer EESK att fortsätta
utfärda rekommendationer om den årliga
tillväxtöversikten och andra dokument som gäller
planeringsterminen. Särskild tonvikt kommer att
läggas på rekommendationer om ekonomiska
och sociala prioriteringar, som är nödvändiga för
att lägga grunden för hållbar långsiktig tillväxt
för alla. Bidrag från nationella organisationer i det
civila samhället inhämtas också av EESK genom
besök i varje medlemsstat, och bildar underlag till
den årliga europeiska planeringsterminen. Den
europeiska planeringsterminen ses alltmer som ett
redskap för att utföra nödvändiga åtgärder på ett
stort antal politiska områden. Därför tänker EESK
under det finländska ordförandeskapets gång
ägna särskild uppmärksamhet åt kopplingarna
mellan den europeiska planeringsterminen och
sammanhållningspolitiken efter 2020.
EESK kommer också att utröna hur
rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter
kan integreras bättre i planeringsterminsprocessen.
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När det gäller beskattning håller EESK på
att utarbeta ett yttrande på eget initiativ om
”Beskattning/privata investeringar och målen
för hållbar utveckling – samarbete med FN:s
expertkommitté för internationellt samarbete
i skattefrågor”. ECO-sektionens sammanträde
den 19 september 2019 kommer att handla om
”Beskattning och målen för hållbar utveckling”, med
högt uppsatta talare från FN:s expertkommitté
bland deltagarna.
Kommittén kommer också
att arbeta med ett yttrande om ”befrielse från
moms och punktskatt för försvarsinsatser”.
Dessutom kommer kommittén att yttra sig om ett
kommissionsförslag om att övergå till omröstning
med kvalificerad majoritet.
Ett motståndskraftigt och väl fungerande
finanssystem och finansiell stabilitet är nödvändigt
för stabil och hållbar ekonomisk tillväxt. EESK anser

att bankunionen bör fullbordas och att en fullfjädrad
kapitalmarknadsunion bör upprättas, då båda är
avgörande för att bekämpa investeringsbrister,
diversifiera finansieringskällorna för Europas företag
och dirigera om kapitalflödet till investeringar där
hänsyn tas till miljöfaktorer, sociala faktorer och
styrningsfaktorer. Kommittén kommer att fortsätta
föra en viktig dialog med europeiska beslutsfattare,
däribland det finländska ordförandeskapet, så att
lagstiftningsförslag under behandling kan antas
och genomföras på EU-nivå.
Under
det
finländska
ordförandeskapet
tänker EESK ägna särskild uppmärksamhet åt
sammanhållningspolitiken efter 2020. EESK
kommer att ge underlag till diskussionerna i
Europeiska unionens råd och Europaparlamentet
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sociala modellen. EESK kommer att lägga
särskild tonvikt på genomförandet av den
europeiska pelaren för sociala rättigheter
och på hur den sociala resultattavlan och den
europeiska planeringsterminen utvecklas som
instrument för att bevaka medlemsstaternas
resultat. EESK kommer också att undersöka
den ökade användningen av omröstning
med kvalificerad majoritet genom de så
kallade ”övergångsklausuler” som föreslås av
kommissionen.

genom de politiska förslag som man fört fram i
yttranden om lagstiftningsramen för de europeiska
struktur- och investeringsfonderna efter 2020.
Kommittén kommer i samband med den nya
programperioden också att fortsätta sitt arbete
med att utveckla stadsområden, till stöd för
genomförandet av EU-agendan för städer.
Dessutom kommer EESK att fortsätta delta
aktivt i genomförandet av makroregionala
strategier genom att tillhandahålla politiska
rekommendationer som särskilt gäller EU:s strategi
för Östersjöområdet (EUSBSR).
Eftersom klyftorna, fattigdomen, det sociala
utanförskapet och arbetslösheten fortfarande
ligger på en alarmerande hög nivå och det
finns stora skillnader mellan EU:s regioner och
länder, kommer EESK att fortsätta fokusera
på att bevara och förbättra den europeiska
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Kommittén kommer att fortsätta titta på
arbetets framtid och i synnerhet på hur den
digitala omställningen och övergången till en
koldioxidsnål, resurseffektiv och grön ekonomi
påverkar miljö, kompetens, lika möjligheter,
social trygghet, socialt skydd och arbetsrätt.
Mot denna bakgrund kommer EESK att på det
finländska ordförandeskapets förfrågan utarbeta tre
yttranden om digitalisering, AI och rättvisa – hur
man kan stärka EU i den globala kapplöpningen
om framtida kompetens och utbildning och
samtidigt säkerställa social inkludering, en
sammanfattning av kostnaderna och fördelarna
vid investeringar i arbetsmiljön och hur världen
förändras sett till arbete och livslängd/en
åldrande befolkning – förutsättningar för att
åldrande arbetstagare ska kunna förbli aktiva
i den nya arbetsvärlden. EESK kommer också
att fortsätta sitt arbete med kvalitetsanställningar
för unga och långtidsarbetslösa samt med
informella kvalifikationer. EESK ska även utföra
ytterligare arbete som rör utbildning i EU, särskilt i
skolorna, som ett sätt att betona vad EU främst har
åstadkommit och dess framtida utmaningar.
EESK kommer fortsatt att anstränga sig för att
stärka rättsstatsprincipen och grundläggande
rättigheter genom ytterligare aktiviteter, i
synnerhet landsbesök, av den grupp som nyligen
inrättades för att arbeta med dessa frågor. Denna
grupp kommer att stödja det organiserade civila

samhället i medlemsstaterna och titta på hur man
kan främja de europeiska värdena i EU-fördraget
i samarbete med de andra institutionerna och
det finländska ordförandeskapet, bland annat
genom att stå värd för en högnivåkonferens i
november. EESK kommer att utarbeta ett yttrande
på eget initiativ om populism och grundläggande
rättigheter i förorts- och landsbygdsområden,
för att förstå grundorsakerna till de utmaningar
när det gäller rättsstatsprincipen och de
grundläggande rättigheterna som EU står inför.
Kommittén kommer att fortsätta bekämpa
diskriminering och exkludering, i synnerhet
när det gäller romer och personer med
funktionsnedsättning, främja jämställdhet
genom att inrätta en uppföljningsgrupp som
kan utforma lämpliga riktlinjer för att integrera
jämställdhet i all verksamhet och öka synligheten
för organisationer i det civila samhället som
arbetar på dessa områden.
EESK kommer att fortsätta stödja en öppnare
migrations- och verkligt gemensam asylpolitik
som bygger på större solidaritet och delat
ansvar i EU. Kommittén kommer att titta på hur
den globala migrationspakten genomförs
grundat på EU:s värden och sträva efter att
säkerställa bättre erkännande av hur migranter
bidrar till Europas ekonomi och samhälle, främja
deras integration på arbetsmarknaden och
i samhället i stort, förespråka förbättringar av
deras utbildning och fortsätta efterlysa att deras
grundläggande rättigheter respekteras fullt ut.
När det gäller jordbruk och landsbygdsutveckling
kommer EESK att fortsätta bidra till debatten om
reformprocessen i riktning mot en moderniserad
och förenklad gemensam jordbrukspolitik efter
2020 genom att vid alla lämpliga tillfällen, inte bara
i Bryssel utan också genom initiativet going local,
lyfta fram sitt yttrande i ämnet som antogs i oktober
2018.

efterlysa en övergripande livsmedelspolitik för att
underlätta övergången till mer hållbara
livsmedelssystem. Kommittén kommer att
använda sin befogenhet som medlare för att få EU
att prioritera hållbara livsmedel och utvecklingen
av en övergripande livsmedelspolitik, liksom att
potentiellt inrätta ett europeiskt livsmedelspolitiskt
råd.
EESK kommer att arbeta med viktiga initiativ som
rör EU:s åtgärdsplan för den cirkulära ekonomin
(CEAP), med stark tonvikt på att involvera det
civila samhället i övergången till en cirkulär
ekonomi i Europa. Som en del i sitt arbete med
att utveckla den europeiska plattformen för
berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin,
kommer EESK att fortsätta förbättra plattformens
interaktiva webbplats och föreslå nya sätt att öka
kopplingarna och synergierna mellan de olika
nationella, regionala och lokala strategierna för
cirkulär ekonomi, efter en EESK-studie i ämnet och
ett tillhörande yttrande på eget initiativ. Eftersom
kommissionen har hävdat att alla CEAP-aktiviteter
är antingen helt eller delvis genomförda, kommer
EESK att i ett yttrande utforska hur inkluderat
det civila samhället är i CEAP, och hur detta kan
fortsätta eller förbättras inför nästa åtgärdsplan.
Angående en cirkulär europeisk bioekonomi
kommer EESK att fortsätta lyfta fram kommitténs
senaste yttrande om den uppdaterade
bioekonomistrategin för EU, och på begäran av
det finländska ordförandeskapet ska det utarbetas
ett nytt yttrande om den blå bioekonomin. EESK
kommer i samarbete med strategiska partner
att utveckla en europeisk bioekonomi, såsom
Europeiska regionkommittén och kommissionen,
för ett evenemang där man utvärderar den
uppdaterade strategin för det närmaste året
och vad det innebär för städer, regioner och
civilsamhället. Inriktningen på bioekonomin

Genom sin tillfälliga studiegrupp om hållbara
livsmedelssystem kommer EESK att fortsätta
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kommer att understödjas av en studie där man
tittar på hur en cirkulär bioekonomi kan bidra
till att förkorta livsmedelskedjorna i Europa, och
uppnå våra mål för hållbar utveckling och klimat.
När det gäller miljön i allmänhet, utöver den
cirkulära ekonomin, kommer aktuella yttranden
om brister i och förbättringar av genomförandet
av EU:s miljölagstiftning, däribland en förstärkt
roll för det civila samhället i genomförandet av
lagstiftning, att fortsätta stå i fokus för ytterligare
EESK åtgärder. Detta har också samband med
ämnet för ett pågående förberedande yttrande
som begärts av kommissionsledamot Vella och
som kan leda till ytterligare uppföljningsyttranden.
Dessutom kommer EESK att arbeta med en
informationsrapport som bidrar till kommissionens
utvärdering av miljöbrott.
Att bidra till det praktiska genomförandet av de
17 globala målen för hållbar utveckling, som
inleddes av Förenta nationerna 2015, kommer
att fortsätta ligga högt på EESK:s agenda. I
synnerhet kommer EESK att ytterligare främja
de rekommendationer som fastställs i dess
yttrande över diskussionsunderlaget ”om ett
hållbart EU 2030”. Kommittén kommer därför att
förespråka en övergripande europeisk strategi
för hållbar utveckling, med konkreta syften,
målsättningar och indikatorer för att genomföra
målen för hållbar utveckling i EU fram till 2030.
EESK kommer också att utarbeta två yttranden
på eget initiativ om hållbarhetens sociala och
ekonomiska aspekter. Syftet med dessa blir att
föreslå nya arbetssätt för att jämnare fördela
svårigheterna med omvandlingen och se till att
”ingen hamnar på efterkälken”. Dessutom ska det
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där definieras hur ”den hållbara ekonomi vi vill
ha” bör se ut genom att utforska nya ekonomiska
modeller, investeringsbeslut i förhållande till
tekniska framsteg samt nya indikatorer för tillväxt
och konkurrenskraft. EESK kommer att presentera
sitt arbete vid det politiska högnivåforumet i juli i
New York.
På området klimatåtgärder ingår EESK i
International Climate Governance Coalition
(ICGC), som har som syfte att stimulera olika
aktörers nedifrån-och-upp-engagemang i en
anda av samarbete med många intressenter
och på många nivåer. EESK kommer att fortsätta
bidra till att skapa en EU-ram som möjliggör
medborgar- och samhällsledda klimatinitiativ
genom en europeisk dialog för icke-statliga
aktörers klimatåtgärder, särskilt på området
klimatfinansiering. Kommittén kommer vidare
att följa upp sitt arbete med klimaträttvisa,
genom att gå vidare med diskussionen om
en EU-stadga om klimaträttigheter och
delta i evenemanget ”UNited for Climate
Justice” som föregår FN:s generalsekreterares
klimattoppmöte i september. EESK kommer
också att bidra till COP25 i Chile genom att stödja
den globala klimatåtgärdsagendan. Vid EESK:s
presidiesammanträde i Helsingfors den 6 juni
ingick ett seminarium om ”konkreta åtgärder för
att bekämpa klimatförändringarna under den nya
EU-perioden 2019–2024”.
En betydande del av EESK:s verksamhet kommer
att fortsätta fokusera på slutförandet av den
inre marknaden ur dess olika aspekter. Nya
ekonomiska modeller kommer att fortsätta
ligga högt på EESK:s agenda. Efter att ha legat i
framkant med att hantera dessa trender kommer
kommittén nu att satsa mer på samordning,
och göra en tydlig koppling till hur dessa nya
trender bemöter Europas hållbarhetsutmaningar.
De senaste åren har våra samhällen förvandlats i
grunden genom nya tekniktyper och modeller
(digitalisering,
den
cirkulära
ekonomin,

delningsekonomin,
”uberisering”
osv.).
Denna omvälvning berör främst den yngre
generationen och bör – nu mer än någonsin – stå
i fokus för vår uppmärksamhet. Kommittén vill
därför inleda en övergripande debatt i denna
fråga för att forma vår strategi fram till 2050. Den
ser fram emot incitament från det finländska
ordförandeskapet som stimulerar en förnyad
diskussion på EU-nivå, eftersom det inte räcker
med nationella lösningar.
EESK kommer också att gå vidare med sitt
arbete på området sociala företag och den
sociala ekonomin. Förutom att övervaka och
bedöma den politiska utvecklingen på EU- och
medlemsstatsnivå, kommer kommittén att
identifiera särskilda åtgärder för att förbättra den
allmänna miljön för företag inom den sociala
ekonomin, sprida bästa praxis i medlemsstaterna
och öka sektorns synlighet. Kommittén kommer
särskilt att delta i evenemanget Pact for Impact,
som ska hållas i Paris, för att driva frågan om den
sociala ekonomin och bygga upp en allians för
social ekonomi på global nivå. Dessutom kommer
kommittén i november att anordna sin europeiska
dag för företag inom den sociala ekonomin
i Strasbourg, som har utsetts till europeisk
huvudstad för social ekonomi för 2019. Syftet med
denna fjärde europeiska dag för företag inom den
sociala ekonomin är att öka medvetenheten om
den sociala ekonomins betydelse bland de nya
kommissions- och parlamentsledamöterna.

När det gäller EU:s konsumentpolitik kommer EESK,
efter att dess yttrande om kommissionens nya giv
för konsumenter har antagits, att noggrant följa
den politiska diskussionen i denna fråga i syfte
att bidra till den genom att framföra det civila
samhällets budskap. Kommittén kommer fortsatt
att ha ett nära samarbete med kommissionen och
ordförandeskapet genom de offentliga initiativ
som äger rum i samband med denna nya giv.
EESK är även mycket aktiv på området artificiell
intelligens och har nyligen antagit flera viktiga
yttranden i detta ämne. Förra året inrättade
EESK också en särskild tillfällig studiegrupp
om artificiell intelligens, som kommer att
sammanställa ett frågeformulär och organisera
informationsuppdrag i utvalda medlemsstater
för att kartlägga hur involverade det civila
samhällets organisationer är i utformningen av
nationella strategier om artificiell intelligens. Flera
evenemang om artificiell intelligens planeras före
slutet av detta år, och ett kommer att anordnas
tillsammans med det finländska ordförandeskapet
i november 2019.
EESK kommer också att fortsätta följa arbetet i
högnivåexpertgruppen om artificiell intelligens,
där kommittén har observatörsstatus.
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Att främja små och medelstora företag i Europa
är viktigt för EESK, som kommer att fortsätta sträva
efter att på bästa sätt förbättra affärsmiljön för
små och medelstora företag i Europa. Kommittén
kommer bland annat att utarbeta en rapport
om detaljhandelssektorns framtid i Europa, för
att öka medvetenheten om ämnet bland nya
kommissionsledamöter och nya ledamöter i
Europaparlamentet.
EESK håller också på att utarbeta ett yttrande på
eget initiativ om nya utsikter och utmaningar för
europeiska producenter. Yttrandet kommer främst
att handla om
• de politiska prioriteringar som ska stärka den
europeiska produktionens omställning i riktning
mot att tillhandahålla specialiserade och
certifierade kvalitetsprodukter,
• innovativa affärsmetoder som kan stödja nya
kooperativa system för små och medelstora
företag och autonoma producenter/handlare.
När det gäller industrin kommer även
fortsättningsvis ett stort verksamhetsområde
att vara att bygga upp en starkare industriell
bas i Europa. Kommittén kommer att fortsätta
uppmana kommissionen och EU:s medlemsstater
att anta en långsiktig och heltäckande strategi
med en global vision, för att bemöta behovet av
tillväxt, skapande av sysselsättning och hållbarhet.
EESK vill se beslutsamma åtgärder från EUinstitutionernas sida, för att stärka den europeiska
industriella basens konkurrenskraft och mångfald.
I detta sammanhang kommer EESK att fortsätta
följa arbetet i rundabordssamtalet på hög nivå
om industrin, ”Industri 2030”, där kommittén har
observatörsstatus.
När det gäller de allmänna industripolitiska
prioriteringarna kommer EESK i synnerhet att
fokusera på a) att stödja indikatorer för innovation,
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investeringar och sysselsättning, b) att bibehålla
en ledande industriell forskning, innovation och
design, c) att påskynda förändringar av jobb,
arbetsorganisation och socialt hållbar innovation
i Industri 4.0, d) energiomställning och industriell
förändring, e) den industriella potentialen med
cirkulär ekonomi och prosumenter och industriell
förändring. Samtidigt kommer kommittén att
fortsätta fokusera på sektoriell industripolitik,
däribland möjligheter för mindre industrialiserade
regioner och försummade industriella sektorer,
investeringar i strategiska industriella sektorer,
hållbara modeller för industriella sektorer, socialt
företagsansvar i samtliga industriella sektorer,
samt brexits effekter på de viktigaste industriella
sektorerna och värdekedjorna, med särskilt fokus
på bilindustrin.
Baserat på sina föregående yttranden kommer
EESK att utarbeta ett yttrande på eget initiativ med
syftet att ”säkerställa en inkluderande sektoriell
övergång till en digitaliserad järnvägssektor” och
vidareutveckla sin ståndpunkt om den artificiella
intelligensens inverkan på en viss industriell sektor.

När det gäller behovet av att bevara den
industriella basen i våra regioner kommer EESK,
efter två lyckade rundabordssamtal i Förenade
kungariket (Wakefield) och Spanien (Mieres),
att hålla ytterligare två rundabordssamtal om
”Plattform för kolregioner i övergång” i Grekland
(Kozani) och Polen.
Beträffande den europeiska energiunionen
kommer EESK att bygga vidare på sitt föregående
arbete och fortsätta utarbeta yttranden på detta
område. Efter sitt yttrande på eget initiativ om
energiomställningens
positiva
ekonomiska
effekter för regioner, deras lokala samhällen och
medborgare (juli 2018) kommer kommittén att
fortsätta sitt arbete med att göra EU:s energipolitik
mer relevant för medborgarnas och det civila
samhällets dagliga liv. I synnerhet kommer EESK att
inrikta sig på att nära övervaka och engagera sig i
EU:s observatorium för energifattigdom och se
till att energiunionens sociala aspekt fortfarande
står i centrum för energiunionsprogrammet. Med
utgångspunkt från sitt yttrande om ”tillståndet
i energiunionen 2018”, som antas under det
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finländska ordförandeskapet, tänker kommittén
också vidare stärka sitt prioritetsarbete med den
europeiska energidialogen, som är inriktad på
att öka medvetenheten om energiomställningen
bland organisationer i det civila samhället och
förmedla det civila samhällets intressen, behov
och orosmoment till EU:s beslutsfattare. Att inleda
en sådan permanent strukturerad dialog med
medborgarna är av största vikt för att förverkliga
den långsiktiga visionen om ett koldioxidneutralt
Europa senast 2050 med starkt stöd från Europas
medborgare och civila samhälle.
Datadriven tillväxt ligger fortfarande högt
på EU:s prioritetslista. I den nya strategiska
agendan för perioden 2019–2024 anses den
digitala ekonomin vara en av hörnstenarna för
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tillväxt och sysselsättning. Under det finländska
ordförandeskapet kommer kommittén därför att
ägna sina insatser åt att reflektera över hur det
fria dataflödet kan gynnas och uppmuntras. Ett
viktigt steg blir utvärderingen av kommissionens
arbete om sådana aspekter av dataekonomin som
ännu inte utvecklats, t.ex. behandling av blandade
datamängder.
Ytterligare åtgärder kommer också att vidtas för
att utveckla uppkopplad och automatiserad
rörlighet i Europa. ”Rörlighet som en tjänst”,
baserad på uppkopplad och automatiserad
körning, blir därför ett av huvudämnena vid en
högnivåkonferens som EESK ska hålla i Helsingfors
den 21–22 november. Där kommer EESK:s
ståndpunkter om avancerad teknik att presenteras,
och den blir en plattform för att lämna EESK:s
rekommendationer till det nya Europaparlamentet
och kommissionen om att uppnå hållbar tillväxt
tack vare de digitala verktygen, något som också
finns med i kommitténs aktuella yttrande på eget

initiativ om ”transport, energi och tjänster av
allmänt intresse som drivkrafter för hållbar tillväxt i
EU genom digital revolution”.
På transportområdet kommer EESK dessutom att
fortsätta sitt arbete för att öka den europeiska
transportsektorns konkurrenskraft och hållbarhet
genom att utveckla intermodala och multimodala
transporter. Kommittén kommer noga att övervaka
all transportrelaterad utveckling, särskilt den som
är kopplad till kommissionens pågående initiativ
enligt de tre rörlighetspaketen, som syftar till
att upprätta ett rent, konkurrenskraftigt och
välanslutet rörlighetssystem fram till 2025. Som
uppföljning till sin tidigare verksamhet kommer
kommissionen också att följa genomförandet
av hållbara utvecklingsmål som har samband
med sektorn, bland annat frågor om jämställdhet
och transportsäkerhet. Slutligen kommer EESK
att vidare förespråka genomförandet av TEN-Tpolitiken och engagera sig aktivt i den detaljerade
utvärderingen av just nu tillämpliga TEN-Triktlinjer, som ska utföras under det finländska
ordförandeskapet, genom att genomföra
åtskilliga informationsuppdrag med fokus på olika
transportsätt och TEN-T-projekt.
I enlighet med det finländska ordförandeskapets
prioriteringar kommer kommittén att fortsätta
främja tillhandahållandet av tjänster av allmänt
intresse, närmare bestämt EU-medborgarnas rätt
att få tillgång till väsentliga tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse till rimlig kostnad och av god
kvalitet.
När det gäller EU:s yttre åtgärder kommer
kommittén att inrikta sina prioriterade åtgärder
på ett fredligt grannskapsområde och på
utvidgningspolitik.

Kommittén kommer noga att följa relationerna
mellan EU och Turkiet, i en tid då dialogen med
det civila samhället behövs mer än någonsin.
Att förbättra det civila samhällets deltagande i
Euromed-regionen blir också ett viktigt ämne
för EESK under det finländska ordförandeskapet.
När det gäller de östra grannarna blir
huvudprioriteringen aktivt deltagande för det civila
samhällets plattformar i Georgien, Moldavien,
Ukraina och Armenien. Kommittén kommer att
uppmana det finländska ordförandeskapet att
delta i olika organ i det civila samhället som bidrar
till våra relationer med dessa länder.
Dessutom kommer kommittén att fortsätta aktivt
delta i de organ i det civila samhället som övervakar
handelsavtal. Särskild uppmärksamhet ska ägnas
åt avtalen med Kanada, Japan, Marocko, Chile,
Mexiko och Mercosur. Ordförandeskapet
kommer att uppmanas att följa upp EESK:s arbete
med dessa avtal.
Kommittén kommer även att fortsätta sitt
samarbete med sina partnerorganisationer
världen över, i Kina, Afrika, Latinamerika och
Västindien, Förenta staterna och Ryssland.
Slutligen, när det gäller det allmänna målet att
göra EU-lagstiftningen och dess genomförande
mer effektiva och ändamålsenliga för att nå dess
mål, spelar EESK en aktiv roll i Refit-plattformens
intressentgrupp.
Kommittén
bidrar
till
plattformens arbete genom sina yttranden, som
ger konkreta förslag på många områden, i syfte att
förenkla och rationalisera EU-lagstiftningen. EESK
har även bidragit till kommissionens inventering
om agendan för bättre lagstiftning, som kommer
att fortsätta efter 2019 och den nya kommissionens
utnämnande.

Det finländska ordförandeskapet kommer att vara
engagerat i EESK:s arbete med EU:s utvidgningspolitik
och dess förbindelser med västra Balkan.
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| 15 |

Några ord från det
finländska ordförandeskapet

Marja Rislakki
Ambassadör, ständig representant vid Europeiska
unionen (Coreper II)
Det här är tredje gången som Finland står vid
rodret för Europeiska unionens råd. Under sex
månader kommer vi att sätta in hela styrkan för
att med energi och engagemang föra Europeiska
unionens arbete framåt. Sammansättningen av
det nya Europaparlamentet och utnämningen
av den nya kommissionen sätter sin prägel
på förfarandena i denna förnyelsens tid.
Europeiska unionen är för tillfället mitt uppe i en
planeringsprocess. Gemensamma prioriteringar
kommer att forma den övergripande strategiska
agendan, långtidsbudgeten och kommissionens
arbetsprogram. I skrivande stund har det
finländska ordförandeskapets program ännu inte
slutgiltigt fastställts. De allmänna prioriteringarna
kommer dock sannolikt att omfatta hållbar
tillväxt, säkerhet och klimatpolitik.
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För att uppnå hållbar tillväxt behöver Europeiska
unionen en framåtblickande tillväxtstrategi, en
fullt fungerande inre marknad och en ambitiös och
regelbaserad handelspolitik. Vi har många verktyg
till vårt förfogande men måste använda dem på
ett mer samstämmigt sätt, till exempel genom att
skapa synergier mellan digitalisering, forskning,
utveckling och innovation samt industripolitik.
Den övergripande tankeprocess som upptar EU
för närvarande erbjuder ett gyllene tillfälle att få till
rätt synergieffekter och se till att den ekonomiska
uppgång som vi har upplevt förblir hållbar på lång
sikt, med allt vad det innebär. Den inre marknaden
är inte bara vår största tillgång i strävan efter tillväxt
utan också ett nyckelverktyg för att förbättra vår
globala konkurrenskraft. Handelspolitiken är en
annan drivkraft för tillväxt och sysselsättning. Vi
måste öppna upp nya marknader och upprätthålla
lika villkor genom att försvara det regelbaserade
synsätt som även kännetecknar själva EU.
Inom den vida ramen för Europas sociala
dimension är främjandet av vår befolknings
välbefinnande ett centralt mål. Ekonomisk tillväxt,
konkurrenskraft och hög sysselsättning är grunden
för välfärden, men det är även viktigt att förstå att
dessa element förstärker varandra. Utbildningen,
sysselsättningen och socialpolitiken stöder den
ekonomiska politiken genom att tillsammans bidra
till tillväxt och välstånd. Med andra ord främjar
den sociala dimensionen ekonomin i dess helhet.
Genom att främja jämställdhet, lika möjligheter
och social delaktighet ser man till att alla är
delaktiga i samhället och har en chans att bidra.
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är
också en hörnsten i vår ekonomiska framgång.

Att skydda våra grundläggande värden och
rättsstatsprincipen är samtidigt inte bara en
moralisk skyldighet utan även ett rättsligt krav
som är avgörande för att unionen som helhet ska
fungera väl. EU handlar om gemensamma värden
och regler som måste respekteras och genomföras.

En särskild utmaning som just nu är aktuell är
brexitförfarandet som måste hanteras med
särskild varsamhet. Slutligen formas EU:s
dagordning delvis av vad som händer utanför
unionens gränser och vi måste alltid vara beredda
att reagera på oförutsedda händelser.

Säkerhetspolitiken är en topprioritering. Vi
måste ytterligare förbättra vårt försvarssamarbete
genom att bygga vidare på den solida ram som
redan finns. Vi behöver även föregripa hybrid
och cyberhot. Goda framsteg har gjorts under
de senaste åren, till exempel när det gäller att
tackla desinformation och inblandning i val. För
att ytterligare öka motståndskraften behöver
vi arbeta på ett mer samordnat sätt inom olika
politikområden. Att trygga säkerheten i Europa
handlar även om att främja säkerhetspartnerskap
med våra allierade, stödja fredsprocesser och spela
vår roll i krishanteringsinsatser runt om i världen,
även längs Europas gränser. Genom dialog
och samarbete och genom att tydligt försvara
den regelbaserade multilaterala internationella
ordningen kan EU öka säkerheten inom och
utanför unionen.

Det finländska ordförandeskapet ser fram
emot att samarbeta med EESK på alla relevanta
områden. Er kommitté spelar en avgörande roll
i EU:s struktur genom att låta aktörer från det
civila samhället ställa sin kunskap och erfarenhet
till unionens förfogande och på så sätt tillföra
opartisk sakkunskap till den politiska processen
och föra européerna närmare den politiska
beslutsprocessen.
Det handlar om lagarbete.
Marja Rislakki
Ambassadör, ständig representant vid Europeiska
unionen (Coreper II)

Klimatpolitiken är en annan brådskande
prioritering där Europeiska unionen har en viktig
roll att spela, inte minst genom genomförandet av
Parisavtalet. Vi hoppas kunna främja EU:s vision för
en ambitiös, långsiktig klimatstrategi genom att
sträva efter klimatneutralitet. Det krävs återigen
en klok helhetsplanering. Vi behöver en styrd
omställning, en sammankopplad politik och en
integrerad, tvärpolitisk strategi. Det är inga lätta
uppgifter. Samtidigt skapar de möjligheter som
vi snarast bör utnyttja genom forskning, teknisk
innovation och investeringar inom områden som
cirkulär ekonomi och bioekonomi.
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Basfakta om Finland
Finlands flagga

Finlands vapen

Officiellt namn

Republiken Finland

Huvudstad

Helsingfors

Yta

338 455 km²

Nationella språk

Finska och svenska

1

Valuta

Euro

Befolkning (2018)

5 513 130

BNP i löpande priser
(i miljoner euro, 2017)3

223 900

Viktigaste exportvaror4

Raffinerat petroleum, papper/kartong och pappersmassa, maskiner och mekanisk utrustning,
elektriska maskiner och apparater, fordon, stål och
järn

Viktigaste importvaror5

Råolja, fordon, maskiner och elektronik

Landsnummer

+358

Total areal skogsmark6

26 200 000 ha

Antal öar

179 584

2

7

Antal bibliotek (2017)8

737 + 134 bokbussar

Antal museer (2016)

154

9

Årlig kaffekonsumtion per capita (2018)

12 kg (mest i världen)

10

Pris för ett medelpaket kaffe (500 g) (2017)

11

3,99 euro

Visste du det här?
1.
2.
3.

Finland kom på första plats bland 35 europeiska länder i fråga om mediekompetens.12
Finland har flest heavy metal-band per capita i världen.13
Finland är världens lyckligaste land.14

Statistikcentralen; 2 Eurostat; 3 Eurostat; 4 Trade Map och Observatory of Economic Complexity; 5 Trade Map och Observatory of Economic Complexity;
Statistikcentralen; 7 ThisisFINLAND (Utrikesministeriet); 8 Statistikcentralen; 9 Statistikcentralen; 10 WorldAtlas; 11 Statistikcentralen; 12 Open Society
Institute; 13 The Atlantic; 14 World Happiness Report 2019, Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J.

1

6
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Kommande evenemang
BRYSSEL
17–18 juli 2019

Presentation av det finländska ordförandeskapets prioriteringar,
EESK:s plenarsession

17 juli 2019

Finländsk kulturafton

HELSINGFORS [ELLER ANNAN STAD I FINLAND]
16–17 september 2019

Extra sammanträde i gruppen Mångfald Europa (grupp III)

8–9 oktober 2019

Extra sammanträde i Arbetsgivargruppen (grupp I)

9 oktober 2019

Extra sammanträde i Arbetstagargruppen (grupp II)
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