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EESK:s samråd  
om EU:s framtid

Vad är vitboken om EU:s framtid?

Vitboken om EU:s framtid är ett initiativ 
från Europeiska kommissionen och 
aviserades i talet om tillståndet i unionen 
2016. Den är kommissionens bidrag till 
toppmötet i Rom den 25 mars 2017 som 
markerade 60-årsdagen av Romfördragen 
och där Europeiska unionen (EU) 
utvärderade de framsteg som den gjort 
under de senaste sex decennierna och 
planerade för framtiden.

I vitboken redovisar kommissionens 
ordförande de viktigaste utmaningarna 
och möjligheterna för EU under de 
kommande tio åren. Fem scenarier 
presenteras för hur unionen skulle kunna 
utvecklas fram till 2025 beroende på 
de val som unionen gör för att möta 
dessa utmaningar och ta vara på dessa 
möjligheter:

• Scenario 1: “Fortsätta som förut”
• Scenario 2: “Enbart den inre 

marknaden”
• Scenario 3: “De som vill ha mer gör 

mer”
• Scenario 4: “Göra mindre men göra 

det effektivare”
• Scenario 5: “Göra mycket mer 

tillsammans”.

Vitboken åtföljs av diskussionsunderlag 
om frågor såsom EU:s sociala dimension, 
globaliseringen, fördjupningen av Eko-
nomiska och monetära unionen, fram-
tiden för EU:s försvar och framtiden för 
EU:s finanser.

Diskussionerna i Bryssel och medlems-
staterna bör leda till att man gemensamt 
utarbetar “en plan, en vision och en väg 
framåt” för medborgarna inför valet till 
Europaparlamentet i juni 2019. Vitbo-
ken utgör i själva verket startskottet för 

Ordföranden för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén överlämnar sammanställningen av de nationella 
samråden till kommissionens ordförande vid plenarsessionen den 21 september 2017.
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en relativt kollektiv och decentraliserad 
process som kommer att utmynna i att 
européerna beslutar om sin framtid. För 
att uppmuntra till diskussion föreslår 
kommissionen att man anordnar en serie 
“debatter om EU:s framtid” i de nationel-
la parlamenten och i städer och regioner 
runtom i EU. Det krävs att Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Europeiska regionkommittén deltar.

Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs (EESK) roll

Den 4 april 2017 mottog Georges Dassis, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs ordförande, en begäran 
om ett förberedande yttrande från 
kommissionens ordförande Jean Claude 
Juncker. Denne bad EESK att lägga fram 
det europeiska civila samhällets idéer 
och prioriteringar för unionens framtida 
utveckling.

Med detta i åtanke valde EESK en 
originell samrådsmetod. Metoden tog 
först och främst hänsyn till behovet 
av att mobilisera det civila samhället 
i medlemsstaterna, snarare än dess 
företrädare i Bryssel. EESK ville vidare 
säkra en balanserad representation av 
det europeiska civila samhällets olika 
delar. Samråden som leddes av tre EESK-
ledamöter syftade slutligen till göra det 
lättare för berörda parter att delta på ett 
sätt som var anpassat till de nationella 
kulturerna (workshoppar, konferenser).

Tjugosju nationella samråd anordnades 
i medlemsstaterna den 4 maj–9 
juni 2017 och 1 003 företrädare för 
organisationer i det civila samhället 
deltog i debatterna. Rapporterna från 
de nationella debatterna redigerades, 
sammanställdes och spreds, i synnerhet 
till kommissionens ordförande och de 
parlamentsledamöter som närvarade vid 
det interparlamentariska mötet på temat 
“EU:s framtid” den 11 oktober 2017.

EESK:s resolution om kommissionens 
vitbok om EU:s framtid och mer antogs 
av plenarförsamlingen den 6 juli 2017.

Samtliga dokument finns tillgängliga för 
det civila samhället och medborgarna 
( h t t p s : / / w w w. e e s c . e u ro p a . e u / e n /
policies/in-focus/future-europe).

De tjugosju nationella samråden     

EESK genomförde samråd i 27 medlems-
stater: Tyskland (DE), Österrike (AT), Bel-
gien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), 
Kroatien (HR), Danmark (DK), Spanien 
(ES), Estland (EE), Finland (FI), Frankrike 
(FR), Grekland (EL), Ungern (HU), Irland 
(IE), Italien (IT), Lettland (LV), Litauen 
(LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Neder-
länderna (NL), Polen (PL), Portugal (PT), 
Tjeckien (CZ), Rumänien (RO), Slovenien 
(SI), Slovakien (SK) och Sverige (SE).

Genom dessa samråd har man fått konkret 
information i form av svar på frågor som 
formulerats av EESK.

1. Vilket av de fem scenarierna i 
vitboken motsvarar enligt din mening 
bäst de inre och yttre utmaningar som 
EU står inför, och varför?

Det europeiska civila samhället har en 
empirisk kunskap om de utmaningar som 
Europeiska unionen står inför. Trots att alla 
berörda parter generellt är överens om 
att den av kommissionen valda metoden 
är ett sätt att bemöta en existentiell 
utmaning, visar det civila samhället 
ingen omedelbar entusiasm inför de 
fem föreslagna scenarierna. Försiktighet 
dominerar i många medlemsstater (DE, 
CY, DK, EE, FI, HU, IE, IT, LV, LU, NL, SI, SE). 
Tre scenarier väcker dock både intresse 
och debatt: “De som vill ha mer gör mer” 
(scenario 3), “Göra mindre men göra det 
effektivare” (scenario 4) och “Göra mycket 
mer tillsammans” (scenario 5). Scenarierna 
“Fortsätta som förut” (scenario 1) och 
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“Enbart den inre marknaden” (scenario 2) 
väcker däremot föga intresse eller anses 
inte önskvärda (NL, PL). 
 
Närmare bestämt välkomnas scenario 
3 eftersom det anses realistiskt eller 
nödvändigt (CY, DK, ES, EE, FI). Scenario 
4 förefaller intressant (DK, CY, EE), men 
tycks generellt sett inte vara tillräckligt 
sammanhängande för att övervägas på 
allvar. Scenario 5 är det mest diskuterade 
alternativet, även om det inte alltid 
uppfattas som realistiskt (BE, BG, CY, FI, 
PL). Detta scenario väcker samtidigt mer 
entusiasm (EL, ES, LV, LT, RO), eftersom 
det skulle innebära att EU utvecklas mest.

2. Skulle ett annat scenario, som inte 
nämns, vara möjligt och att föredra? 
Om så är fallet, varför? Hur anser du 
att tilliten och förtroendet kan främjas 
inom EU?

De scenarier som det civila samhället 
skisserat tycks motsvara förväntningarna 
i fråga om europeisk integration. De 
gör det möjligt att fastställa såväl 
principerna som de politiska verktygen 
för utarbetande av ett alternativt 
scenario. Värderingar som social rättvisa, 
utveckling av en europeisk identitet, 
humanism, ömsesidighet (CY, EL, FR, SE) 
eller hållbarhet (HR, HU) erinrar om de 
principer som ligger till grund för det 
europeiska projektet. Genom de politiska 
verktyg som fördjupningen av den inre 
marknaden (BG, NL, CZ), den monetära 
unionen (BG, RO, CZ) och den sociala 
dimensionen (BG, ES, HU, IT, LV, LT, CZ, SK) 
utgör skisseras ett nytt scenario.
 
Samtidigt föregriper många aktörer i det 
civila samhället kommissionens förslag 
genom att föreslå en sjätte scenario 
som skulle utgöra en kombination av 
de föreslagna alternativen (scenarierna 
4 och 5 i BG, 3 och 4 i HU och LU och 5 
och 3 i PL). Något som nämns endast av 

ett fåtal är att en federalisering av EU bör 
åtföljas av skyddsåtgärder (HR, SI).

När det gäller stärkandet av tilliten och 
förtroendet är det intressant att notera att 
det tyska och det grekiska civila samhället 
har liknande åsikter om de aktuella 
hindren för kollektivavtalsförhandlingar i 
Grekland.

3. Behövs ökad synlighet för och bättre 
kommunikation om EU, och hur?

Det civila samhället noterar att EU alltför 
ofta klandras av nationella politiska ledare 
(EL, FI, LU, MT, CZ, PL, SK). För att öka 
synligheten måste man först förbättra 
det sätt på vilket budskapet förmedlas. 
Kommunikation som bygger på ett 
“positivt budskap” (FR och IE) skulle t.ex. 
kunna illustreras genom EU-finansierade 
projekt (DE). Det handlar inte heller 
längre om att rikta sig till vissa grupper 
som är intresserade av EU, utan om att på 
bredare front inrikta sig på medborgare 
(AT, FI, FR), ungdomar (BG, CY), elever 
(LT, PL, PT) samt på kritiskt inställda 
medborgare (FR).
 
Bättre kommunikation måste bygga 
på information av god kvalitet och en 
öppen beslutsprocess (HR, ES, NL) samt 
objektiva media (CZ), men också på en 
mer nyanserad kommunikation där EU 
erkänner sina brister och svagheter (SE).

Man kan utläsa att EESK:s samråd framstår 
som ett kommunikationsarbete om EU:s 
framtid. Det europeiska civila samhället 
bör för övrigt spela en större roll i detta 
arbete (EL, HU, IT, SI, SE), särskilt för att öka 
sin synlighet.

4. Är de politikområden som nämns 
tillräckligt heltäckande och belysan-
de? Hur skulle du rangordna dem i 
betydelseordning? Finns det något 
viktigt politikområde som inte nämns 
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eller inte lyfts fram tillräckligt? Om så 
är fallet, vilket och vilket av de fem 
scenarierna skulle bäst passa dess ut-
veckling?

Det civila samhället är nästan helt överens 
på två punkter. För det första saknas den 
sociala dimensionen i de fem scenarior 
som föreslås (DE, AT, BG, CY, DK, EE, ES, FI, 
FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, CZ, RO, 
SI, SE). För det andra ingår heller inte 
hållbar utveckling (HR, FR, SI, CZ, NL, LV, 
IE, HU), trots att EU har gjort ett åtagande 
om detta gentemot medborgarna och 
internationella partner.
 
De politikområden som nämns illustrerar 
de farhågor som dominerar i medlems-
staterna. Således nämner Grekland, Ita-
lien, Lettland, Litauen, Tjeckien och Ru-
mänien den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp) och fred. I Bul-
garien, Finland, Grekland, Litauen och Ru-
mänien nämner det civila samhället Eko-
nomiska och monetära unionen (EMU). I 
Tyskland, Kroatien, Finland och Frankrike 
är man också mycket medveten om EU:s 
befogenheter i handelspolitiken.

Det civila samhället kräver att politikerna 
vidtar åtgärder för att skapa större sam-
stämmighet mellan EU:s politikområden, 
särskilt på de ekonomiska (beskattning 
och konkurrenskraft, särskilt för näringsli-
vet) och samhälleliga områdena (ungdo-
mar, sociala investeringar).

5. När det gäller “vägen framåt”, hur 
bör debatterna om EU:s framtid” i 
Europas nationella parlament, städer 
och regioner utformas? Vilken roll 
bör det organiserade civila samhället 
spela i “vägen framåt”, och hur?

För många organisationer utgörs vägen 
framåt av att fortsätta samråden och 
samtidigt utvidga dem på lokal, regional, 
nationell och europeisk nivå (FR, EL, IE, 

MT, RO, SU). Dessutom skulle debatterna 
bli mer relevanta om man systematiskt 
involverade arbetsmarknadsparterna 
(BE, HU, SK), olika ekonomiska sektorer 
och näringsgrenar och om debatterna 
uppmärksammades mer av media 
(EL). De nationella parlamenten har en 
mycket viktig roll att spela (BG), liksom 
de ekonomiska och sociala råden i 
medlemsstaterna (FR, PT), vilket illustreras 
genom det arbete om EU:s framtid som de 
franska och portugisiska råden redan har 
utfört, vilket resulterade i ståndpunkterna 
från juli och september 2017.
 
Det organiserade civila samhället i 
Europa anser att det redan fungerar som 
vägvisare. Det bör systematiskt involveras 
i de stora debatterna om EU:s framtid (AT, 
FI, SI). Vissa organisationer efterlyser också 
arbete med specifika frågor (FR). De kräver 
också ökad samordning mellan de olika 
delarna av det civila samhället och bättre 
kommunikation för att överbrygga den 
informationsklyfta som medborgarna 
klagar över (AT, EL).

6. Vilka särskilda förväntningar har du 
på resultatet av samrådet?

Det civila samhället förväntar sig att kom-
missionen beaktar dess rekommendatio-
ner, t.ex. i talet om tillståndet i unionen 
(september 2017) men även i de påföl-
jande nationella debatterna. Vissa bi-
dragslämnare uttrycker emellertid tvivel 
beträffande effekterna av samråden med 
det civila samhället om EU:s beslutsfat-
tande (EL). För att råda bot på detta upp-
manas kommissionen att “tydligt” förklara 
hur man tänker följa upp resultaten av 
det samråd som EESK inlett (IE).

Överallt finns det stora förväntningar 
på konkreta beslut och åtgärder (DK, 
FR, LU) som bygger på realistiska och 
genomförbara mål (BE, LU, MT) och 
som utarbetats med hjälp av mycket väl 
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genomtänkta strategier (NL). Först och 
främst handlar detta om Ekonomiska och 
monetära unionen, som är grundstenen 
för sociala rättigheter och sysselsättning 
(LT, PL, PT). I andra länder ligger 
medborgarnas välfärd (EL) och förenklad 
kommunikation till grund för bekräftelsen 
av det europeiska projektet.

7. Hur kan medborgarna få mer 
inflytande över utformningen av EU:s 
framtid?

Medborgarna kan få mer inflytande än 
de har för närvarande. I de flesta länder 
(DE, HR, CY, FI, FR, ES, LV, MT, CZ) betraktas 
ökat medborgardeltagande som grund-
läggande. Ungdomars deltagande fram-
står som särskilt nödvändigt. Medborgar-
nas deltagande bör för övrigt organiseras 
av det civila samhället, som bör ansvara 
för att anordna offentliga debatter på na-
tionell, regional eller lokal nivå (BE, FR, LT, 
LU, PL).
 
Det har också framförts rekommenda-
tioner om att artikel 11.2 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) bör 
tillämpas fullt ut1. På lång sikt skulle det 
också vara lämpligt att genomföra en 
satsning på utbildning om EU.

Slutligen tas EU:s institutionella 
dimension upp. Förutom den nödvändiga 
insynen som av medborgarna uppfattas 
som en demokratisk garanti framförs 
ofta frågor om EU:s förmåga att vidta 
decentraliserade åtgärder för att redogöra 
för viktiga debatter, t.ex. om EU:s framtid.

Slutsatser av samråden

De nationella samråden har bidragit till 
EESK:s debatter och resolution. Samråden 
har dessutom lyft fram flera intressanta 
punkter:

• Synen på de olika scenarierna följer 
inga geografiska skiljelinjer som 
skulle tyda på motsättningar mellan 
medlemsstater i norr, söder, öster eller 
väster.

• Överallt i EU har organisationsnätverk 
ägnat sig åt ämnet genom att föra 
dialog och till och med föreslå ett 
sjätte scenario.

• Ett sjätte scenario framträder, särskilt 
genom svaren på frågorna 4 och 6.

 

 1 Artikel 11.2: “institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa 
sammanslutningarna och det civila samhället.”
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RESOLUTION        
om 

Kommissionens vitbok om EU:s framtid och mer
_____________

 
Mot en känsla av gemensamt syfte

EESK:s syn på EU:s framtid2

1. Europas samhälle och medborgare efterlyser ett trovärdigt, legitimt och 
motståndskraftigt EU. I mer än tio år har EU utmanats av politiska, ekonomiska och 
sociala chocker, vilket har främjat en dyster attityd och osäkerhet bland medborgarna. 
EU behöver övergripande strategier för att främja medborgarnas välbefinnande, 
stabila och hållbara investeringar, kreativitet och entreprenörskap samt ta itu med den 
växande klyftan mellan fattiga och rika, fattigdomen och förmögenhetsskillnaderna. 
Den nuvarande ekonomiska återhämtningen får under inga omständigheter vara 
en ursäkt för passivitet. Tvärtom uppmanar EESK till att finna en väl övervägd och 
sammanhängande väg framåt för att stärka förtroendet och tilliten samt fokus på 
konkreta resultat för medborgarna och på Europas enorma potential.

 
2. Falska förhoppningar måste undvikas. Framför allt bör målet vara ett EU som kan 

tillhandahålla verkligt lika möjligheter för alla. De ekonomiska, sociala och miljömässiga 
faktorerna är sammankopplade. Det är nödvändigt att ge Europa möjlighet att anpassa 
sig till den djupgående omvandlingsprocessen och hårda konkurrensen i världen och 
att effektivt forma globaliseringen i enlighet med EU:s värderingar.

3. Man måste sluta att lägga skulden på Bryssel, vilket alltför många har gjort och 
fortfarande gör. Ett gemensamt åtagande av EU-institutionerna och ett brett spektrum 
av berörda aktörer, bl.a. arbetsmarknadens parter, företag och organisationer i det civila 
samhället, både nationellt och på EU-nivå, är absolut nödvändigt. EESK understryker 
att legitimiteten i EU:s beslut i slutändan beror på kvaliteten i den demokratiska 
processen.

4. Man kan bara fortsätta framgångsrikt på vägen framåt om denna bygger på samma 
känsla av gemensamt syfte som var ett uttryck för EU-grundarnas övertygelse och 

2 Denna resolution antogs av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vid dess plenarsession den 5 juli 
2017 och följer på begäran av den 4 april 2017 från Europeiska kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, 
om att EESK ska redogöra för det europeiska organiserade civila samhällets idéer och prioriteringar för Europeiska 
unionens framtida utveckling, på grundval av vitboken om EU:s framtid.
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som senare avspeglades i alla viktiga steg framåt. EU bör utnyttja de rättsliga verktyg, 
den vägledning, den finansiering och det samarbete som står till dess förfogande 
för att ge unionen möjlighet att göra framsteg inom alla önskade dimensioner. 
Lissabonfördraget visar vägen.

Scenarierna i vitboken

5. EESK anser inte att ett val mellan scenarier3 är en lyckad metod för att främja en 
känsla av gemensamt syfte eller fastställa den framtida vägen. För det första börjar 
EU inte från noll. Kommissionen bör därför grunda sina förslag på en ingående analys 
av EU:s historia – dess framgångar och brister – som en värdefull källa för framtiden. 
Medlemsstaternas åtaganden i Romförklaringen är en positiv och sund utgångspunkt4. 
För det andra är de fem scenarierna riktade till medlemsstaterna, med fokus på 
institutionella förändringar, och saknar därför direkt relevans för EU-medborgarna. 
Dessutom verkar de konstlade.

6. För EESK är scenario 1, eller som kommittén ser det, “att hanka sig fram”, inget alternativ. 
Scenario 5 är attraktivt för vissa människor, men för närvarande orealistiskt. Scenario 2, 
att uteslutande inrikta sig på den gemensamma marknaden, är alldeles för begränsat. 
Scenario 4 kräver en överenskommelse mellan 27 medlemsstater, vilket skulle kunna 
leda till att EU förlamas och främja centrifugala tendenser och därigenom äventyra 
unionens mål och värderingar. Enligt scenario 3 skulle mekanismer för differentierad 
integration såsom fördjupat samarbete kunna vara ett användbart verktyg för att 
övervinna blockeringar inom specifika områden och främja en positiv dynamik i EU:s 
integrationsprocess. De är dock verktyg för att uppnå de politiska målen snarare än ett 
mål i sig. Samtidigt som de bör rekommenderas som ett sätt att övervinna låsningar 
eller hinder för önskvärd EU-lagstiftning betonar EESK även att man måste främja 
konvergens inom unionen och bekämpa fragmentering och splittring. Därför bör en 
överenskommelse mellan föregångare eller katalysatorländer alltid vara öppen för 
dem som vill, samtidigt som en känsla av gemensamt syfte bör ha företräde.

EESK:s syn på framtiden

A. Metod

7. 7. Strategiska frågor bör infogas i ett gemensamt perspektiv för att undvika ett hotande 
Europa à la carte eller centrifugala tendenser. EESK rekommenderar en utveckling där 
man fastställer villkoren för att dela politisk makt över hela linjen på ett bättre sätt. Allt 
detta är i första hand beroende av politisk vilja och bör därför vara en kärnfråga i en 
verklig debatt om framtiden.

 
8. Den traditionella åtskillnaden mellan den nationella nivån och EU-nivån bör försvinna. 

Gemensamma utmaningar och sammanflätade vardagsförhållanden i hela Europa 
understryker behovet av ett gemensamt uppdrag. De kräver också att man erkänner 

3 Se vitboken om EU:s framtid, mars 2017.
4 Förklaring från ledarna för de 27 medlemsstaterna och från Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska 
kommissionen av den 25 mars 2017: http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/03/25-rome-
declaration/
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EU-medborgarskapet vid sidan av det nationella medborgarskapet. Alla nivåer i 
samhället måste ingå och göras delaktiga i det politiska beslutsfattandet. Målen bör 
vara gemensamma, och beslutens och politikens effekter bör också systematiskt 
bedömas på nationell, regional och lokal nivå för att vinna medborgarnas stöd.

9. Europaparlamentet måste spela en central roll i utformningen av EU:s framtida riktning. 
Dessutom finns det ett grundläggande behov att främja de nationella parlamentens 
deltagande och deras samspel med Europaparlamentet.

10. De centrala målen måste åtföljas av en överenskommelse mellan medlemsstaterna 
om

• gemensamma mål, instrument och tidsfrister: det viktigaste är en gemensam 
berättelse som bygger på samstämmighet, öppenhet, synlighet och, framför allt, 
gemensam kommunikation,

 
• en önskvärd reform av rådet för att säkerställa effektivitet och öppenhet, samt en 

oberoende kommission i frågor med exklusiv och delad befogenhet, med stark 
tonvikt på gemenskapsmetoden,

• behovet av ordnade samrådsarrangemang med alla berörda aktörer samt korrekt 
genomförande av och respekt för rättsstatsprincipen.

B. Politik

11. Oberoende av vilket alternativ för EU:s framtid som väljs vill EESK ha en sammanhållet 
och sammanhängande EU. Många aktuella politikområden är föremål för en allt 
djupare integration, en långsiktig process som EESK stöder till fullo. Beträffande nästan 
alla har EESK tämligen nyligen avgett utförliga kommentarer och förslag för framtiden.

 
12. Den inre marknaden i alla sina ekonomiska och sociala dimensioner och inom 

ramen för en modell för hållbar utveckling är det nödvändiga kittet för europeisk 
integration. Den bör garantera verkligt lika villkor. På samma sätt betraktades EMU 
som ett avgörande steg framåt. Trots imponerande framsteg är dess struktur dock 
fortfarande bräcklig. EMU är centralt för den framtida utvecklingen inom EU och 
måste därför fördjupas. EESK stöder en gradvis utveckling mot en politisk union med 
en rad olika makroekonomiska och mikroekonomiska åtgärder och bestämmelser 
samt en stark social dimension. Fullbordandet av EMU förutsätter verklig ekonomisk 
styrning, inklusive EU-förvaltning av finanssektorn, välstrukturerade reformer i de 
berörda medlemsstaterna och gemensamma strategier för arbetsmarknadspolitiken. 
En förbättrad styrning måste stärka grunden för ökad konvergens och solidaritet i hela 
euroområdet. De mycket kompetenta offentliga förvaltningarna i EU kan vara till hjälp. 
Euroområdet bör inleda ett närmare samarbete på andra områden.

13. EESK understryker också behovet av en mer sammanhängande styrning, en djupare 
integration och ett helhjärtat engagemang av medlemsstaterna på följande områden:

• En samordnad europeisk industripolitik som bygger på rättvis konkurrens – även 
när det gäller att motverka skatteundandragande – måste säkerställa gemensamma 



i stället för nationella strategier för att förbättra förutsättningarna i hela Europa 
för att främja konkurrenskraften i en social marknadsekonomi med ett engagerat 
deltagande av alla berörda aktörer i samförståndsbaserade dialoger samt för att 
underlätta investeringar (program) och stödja små och medelstora företag.

• Främjande av uppåtgående social konvergens – i linje med den ekonomiska 
konvergensen – i fråga om sysselsättning och sociala resultat, genom att den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs samtidigt som de nationella 
befogenheterna respekteras.

• En energiunion med ordentlig styrning, vilket är nödvändigt för en verklig gemensam 
marknad och energitrygghet.

• En framåtblickande europeisk strategi och lagstiftningsram för att bekämpa 
klimatförändringarna, med utgångspunkt från Parisavtalet och som ett bidrag till de 
internationella klimatavtalen, och främjande av Agenda 2030 för hållbar utveckling 
inom all EU-politik.

• En digital inre marknad som ett viktigt inslag i den framtida konkurrenskraften och 
främjandet av nya arbetstillfällen av hög kvalitet, samtidigt som man föregriper 
effekterna av den digitala omvandlingen på sysselsättningen och arbetsmarknaderna.

• En förstärkt Europaomfattande strategi för teknik, forskning och innovation.
• En (multilateral) handelspolitik som genom öppna förhandlingar bör trygga 

öppna marknader och social och miljömässig hållbarhet samt betona jämlikhet 
i handelsförbindelserna för att värna de europeiska intressena i en värld där de 
protektionistiska tendenserna blir allt starkare.

• En europeisk konsumentpolitik som en del av medborgarskapspolitiken.

14. EESK anser att även sociala frågor och utbildning måste behandlas mer systematiskt 
på EU-nivå för att finna övertygande lösningar. Social trygghet och utbildning 
omfattas för det mesta av subsidiaritetsprincipen och faller därför inom ramen för 
nationell lagstiftning och nationella beslutsprocesser, ofta med aktivt deltagande 
av arbetsmarknadens parter. Delade befogenheter mellan EU och medlemsstaterna 
måste tillämpas bättre i sociala frågor. Med tanke på de ökade spänningarna på 
arbetsmarknaden till följd av den digitala revolutionen, de strukturella svagheterna 
på arbetsmarknaderna och globaliseringen, efterlyser EESK ett synligt europeiskt 
engagemang i syfte att verka för ökad konvergens när det gäller vissa sociala och 
arbetsrättsliga villkor, som samtidigt bidrar till att främja nya arbetstillfällen av hög 
kvalitet, rättvis rörlighet och medborgarnas positiva engagemang. Det behövs ett 
särskilt fokus på ungdomar och ungdomsarbetslöshet. Arbetsmarknadsparterna, det 
bredare civila samhället och den sociala dialogen spelar en avgörande roll.

  
15. Det krävs ökad ekonomisk och social konvergens i EU. Samtidigt måste skillnaderna 

mellan nationella ekonomier, kulturer och traditioner i de sociala systemen beaktas. 
EESK understryker att EU inte får vara en åskådare utan bör ta ett tydligt fastställt 
ansvar. Ordentliga diskussioner mellan arbetsmarknadens parter (och andra berörda 
aktörer) behövs först, innan en gemensam väg framåt kan fastställas. Dessutom 
framhåller EESK vikten av att medlemsstaterna faktiskt genomför EU:s sociala direktiv.

16. Utbildning omfattas också av subsidiaritetsprincipen. Man kan dock inte förneka att 
Europas sociala och ekonomiska framtid och medborgarnas engagemang är nära 
kopplade till moderna utbildningssystem på alla nivåer. Utbildning är en fråga av stor 
vikt för den yngre generationens framtid. Kompetens är nyckeln för både ungdomarna 
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och de äldre generationerna. EU måste därför delta aktivt i den moderniseringsprocess 
som pågår. Utbildning spelar också en viktig roll när det gäller kommunikation 
om Europa: EESK framhåller behovet av att tillhandhålla adekvat information och 
utbildning om Europeiska unionen – bl.a. om de europeiska värderingarna och EU-
medborgarskapet – i grund- och gymnasieskolan.

17. Den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet måste återställas. Detta 
innebär per definition att de gemensamma gränserna måste kontrolleras på ett 
effektivare sätt. Parallellt med detta utgör den beklagliga ökningen av internationell 
terrorism, som omfattar dödliga attentat men också it-brottslighet, en stor källa till 
osäkerhet för allmänheten och måste bekämpas. Samarbete mellan polismyndigheter 
och rättsliga myndigheter behövs mer än någonsin.

18. Dessa områden är direkt kopplade till utrikespolitiken och till det akuta problemet 
med sönderfallande stater och inbördeskrig i Europas grannskap samt till de 
migrationsströmmar som detta ger upphov till och som för närvarande överskuggar 
alla andra EU-frågor. Kommittén ställer sig mycket positiv till en gemensam 
migrationspolitik som ger flyktingarna skydd i enlighet med internationell rätt, ett 
gemensamt asylsystem, insatser för att bekämpa olaglig migration och människohandel 
samt främjandet av lagliga vägar till EU. I detta sammanhang måste EU inrätta verkliga 
partnerskap med grannländerna och i synnerhet nylansera en verklig politik för 
Europa–Medelhavsområdet.

19. Europa står inför utmaningen att behöva klara sig på egen hand mer än någonsin 
sedan 1945. Förbindelserna inom Nato och med Förenta staterna samt en effektiv 
gemensam europeisk hantering av problem som uppstår i Europeiska unionens 
grannskap medför att man snarast måste fördjupa EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, som en framgångsrik inre och yttre säkerhet nödvändigtvis kommer 
att vara beroende av.

_____________
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