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Några ord från ordföranden
Christa Schweng, EESK:s ordförande

Sverige tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd vid en tidpunkt då 
de rådande kriserna till följd av det krig som pågår i Europa, den accelererande 
energikrisen och den ekonomiska stagnationen fortfarande är några av de 
viktigaste punkterna på den politiska dagordningen. Våra gemensamma 
mål är att upprätthålla hållbar tillväxt och konkurrenskraft och att samtidigt 
genomföra den gröna och den digitala omställningen och stå upp för vår 
ställning i världen och våra medborgares välbefinnande. 

Under det kommande ordförandeskapet kommer man att behöva hantera 
de humanitära och ekonomiska konsekvenserna av Rysslands angrepp mot 
Ukraina. Vi hoppas att det finns ett fredligt slut i sikte och kommer att fortsätta 
stödja det outtröttliga arbete som utförs av grupper i det civila samhället i 
Europa och organisationer i det civila samhället i Ukraina för att bistå ukrainska 
flyktingar. Energikrisen i Europa är en följd av detta angrepp, och det svenska 
ordförandeskapet kommer att behöva påskynda den gröna omställningen till 
en överkomlig kostnad för alla européer. 

De förberedande yttranden som vi kommer att utarbeta under det svenska 
ordförandeskapet kommer att vara grundliga och långtgående. De teman 
som behandlas kommer att ha en ämnesövergripande karaktär och inbegripa 
klimat, ekonomi, ungdomsfrågor, digitalisering, transport, kompetens och 
generell hållbarhet. Vi ser fram emot att utforska dessa teman och ta del av 
information och egna erfarenheter från det organiserade civila samhället.  

EESK gläder sig över att 2023 utnämnts till Europaåret för kompetens, ett 
område som är ytterst viktigt för såväl arbetsgivare och arbetstagare som det 
civila samhällets organisationer. Jag hoppas att Europaåret för kompetens 
kommer att bygga vidare på lärdomarna från Europaåret för ungdomar 
och inkludera ungdomar i alla skeden. Kompetensutveckling, utbildning 
och ökad egenmakt, särskilt bland kvinnor och ungdomar, för att öka deras 
sysselsättningsmöjligheter kommer att ha en positiv inverkan på både 
arbetsmarknaden och våra vardagsliv. 

Vi är fast beslutna att bidra till det svenska ordförandeskapet och att samarbeta 
för att återställa den balans och stabilitet som så väl behövs i Europa. 

Jag önskar Sverige lycka till med ordförandeskapet.
Förenade för Europas framtid.



European Economic
and Social Committee

EESK:s verksamhet under det 
Svenska ordförandeskapet

Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social 
sammanhållning – ECO

• Aktivt arbeta för att involvera det organiserade civila 
samhället i genomförandet och övervakningen av de 
nationella återhämtnings- och resiliensplanerna och 
omformningen av den europeiska planeringsterminen 
för att optimera den ekonomiska återhämtningen efter 
de kriser som covid-19-pandemin och kriget i Ukraina 
gett upphov till. Detta inbegriper arbete med den årliga 
strategin för hållbar tillväxt och rekommendationer om 
den ekonomiska politiken i euroområdet, även med utgångspunkt i nationella bidrag.

• Bidra till översynen av EU:s ram för ekonomisk styrning för en hållbar återhämtning och en 
rättvis omställning.

• Bidra till diskussionen om ett eventuellt införande av en digital euro.

• Bidra till halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att säkerställa att 
den, och den återhämtningsplan som ingår i den, kan bidra till en hållbar och motståndskraftig 
ekonomisk återhämtning.

• Aktivt arbeta med förslag som syftar till att införa en andra uppsättning verkliga egna medel.

• Säkerställa de europeiska finansmarknadernas stabilitet, integration och motståndskraft, 
och omdirigera investeringsflödena för att stödja hållbar tillväxt. Detta inbegriper 
rekommendationer avseende översynen av förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer 
och rättsakten om börsnotering, samt uppföljning av förslagen om rekapitalisering av företag i 
EU för att stödja investeringar.

• Bidra till utvecklingen av en social taxonomi för hållbara investeringar. Bidra till debatten om 
fördelarna och riskerna med kryptotillgångar.

• Nära följa genomförandet av den nya territoriella agendan och agendan för städer, undersöka 
utmaningarna i regioner och områden med särskilda svårigheter (glesbefolkade områden, EU:s 
öar och bergsområden) och uppdatera rekommendationerna om makroregionala strategier.

• Bekämpa skattebedrägeri, skatteflykt, penningtvätt och skatteparadis. Utarbeta politiska förslag 
om omfördelning av beskattningsrätt och lägga fram rekommendationer om mervärdesskatt i 
den digitala tidsåldern.



Inre marknaden, produktion och konsumtion – INT

• Industripolitik och små och medelstora företag, med fokus på motståndskraftiga, hållbara 
och ansvarsfulla leveranskedjor i EU och ett modernt företagsansvar som ett sätt att öka 
mikroföretags och små och medelstora företags förmåga till en framgångsrik omställning.

• Den sociala ekonomin som en viktig hörnsten i EU:s ekonomi.

• Konsumentpolitik och mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot 
otillbörliga metoder, samt bättre information och en översyn av ramen för alternativ tvistlösning 
och tvistlösning online.

• Den digitala ekonomin och det digitala samhället, med särskild tonvikt på de nödvändiga 
förutsättningarna för att EU ytterligare ska kunna öka sin digitala konkurrenskraft och göra det 
möjligt för företag att dra nytta av digitaliseringen.

• Cirkulär ekonomi, med fokus på styrkande av miljöpåståenden med hjälp av metoder för 
produkters/organisationers miljöavtryck (miljöpåståenden).

• Den inre marknadens 30-årsjubileum och kostnaden för uteblivna EU-åtgärder, t.ex. behovet av 
att ta itu med skattedumpning eller miljödumpning som snedvrider konkurrensen och behovet 
av att stärka Europas strategiska oberoende för att skydda EU:s ekonomiska och finansiella 
stabilitet. 
 

Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället – TEN

• Bygga upp ett effektivt, integrerat och grönt europeiskt transportsystem. 

• Skapa en energiunion som gör det möjligt för EU:s konsumenter att få tillgång till säker och ren 
energi till överkomligt pris.

• Framföra förslag från det civila samhället på gräsrotsnivå om en europeisk strategi för att bekämpa 
energifattigdom.

• En övergripande och konsekvent europeisk politisk strategi för att ta itu med behov relaterade till 
energifattigdom. 

• Stödja renovering av EU:s byggnadsbestånd. 

• Skydda medborgarna genom cybersäkerhet och kritiska entiteters motståndskraft.

• En global och säker strategi för rymdkommunikation.



Sysselsättning, sociala frågor och medborgarna – SOC

• Ekonomisk och social återhämtning i samband med kampen mot covid-19-pandemin, och en 
effektiv hälso- och sjukvårdspolitik.

• Hantering av de sociala konsekvenserna av Rysslands angrepp mot Ukraina.

• Åtgärder mot energifattigdom.

• Stärkande av rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i EU.

• Genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

• Framtidens arbete, plattformsekonomin och dialogen mellan arbetsmarknadens parter. 

• Livslångt lärande, personalutbildning och kompetens.

• Jämställdhet, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lika möjligheter och 
ungdomsfrågor.

• Socioekonomisk integration av migranter och flyktingar.

Jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö – NAT

• En hållbar jordbruks- och livsmedelsstrategi ”från jord till bord”. 

• Hållbar landsbygdsutveckling/stadsutveckling. 

• Klimat: Klimatneutralitet, europeiska klimatpakten. 

• Ungdomsengagemang för hållbarhet och klimat. 

• Genomförandet av målen för hållbar utveckling i EU, med särskilt fokus på hållbar produktion och 
konsumtion (mål 12).

• Cirkulär ekonomi (Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin, 
ECESP). 

• Biologisk mångfald som ett centralt inslag i den europeiska gröna given.

• Välfärdsekonomin. 



Yttre förbindelser – REX

• Stöd till det krigsdrabbade ukrainska civila samhället och intensifierad dialog med det civila 
samhället i Moldavien, Georgien och Armenien. Specifikt stöd till det oberoende civila samhället 
i Ryssland och Belarus.

• Det civila samhällets aktiva bidrag till EU:s utvidgningsprocess på västra Balkan.

• Åtgärder för att stärka förbindelserna mellan det civila samhällets organisationer i EU och 
Förenade kungariket och främja en gemensam diskussion om de framtida förbindelserna.

• Diskussioner om samarbetet inom ramen för den europeiska politiska gemenskapen och dess 
inverkan på förbindelserna med EU:s grannländer. Fastställande av det civila samhällets roll i 
detta sammanhang.

• Särskilt fokus på energipolitik och energistrategier i Europa–Medelhavsområdet. 

• Samarbete med det civila samhället i stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet med 
inriktning på ungdomsfrågor och cirkulär ekonomi. 

• Fortsatta ansträngningar för att samarbeta med partner i Kina och Turkiet i syfte att fortsätta 
dialogen om ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor samt människorättsfrågor.

• Fortsatt stöd till det civila samhällets deltagande i EU:s handelspolitik och till ett strukturerat 
deltagande av det civila samhället i WTO.

• Löpande deltagande i verksamhet som främjar demokratiska värden, demokratiskt utrymme 
och social och civil dialog i EU:s partnerländer.



Rådgivande utskottet för industriell omvandling – CCMI

• Analysera och mildra konsekvenserna av kriget mellan Ryssland och Ukraina för viktiga 
industrisektorer i EU.

• Uppdatering av EU:s industristrategi och omställningsvägar.

• Främjande av EU-industrins globala konkurrenskraft.

• En grön och en digital omställning för den europeiska industrin. 

• Återhämtningsplanen efter covid-19 och EU:s industrisektorer.

• EU:s politik för cyberförsvar.

• Strukturella brister och strategiskt oberoende i halvledarekosystemet.

• Cirkularitet och rättvis omställning i metallindustrin.

• Utveckling av utsläppsnormer efter Euro 6/VI för bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar.

• Vattenrelaterade utmaningar och industrin. 

• Europeisk akt om råvaror av avgörande betydelse.

• Europeiskt försvarsinvesteringsprogram.

• EU:s rymdstrategi för säkerhet och försvar.

• Textilrelaterade aspekter av EU:s ramdirektiv om avfall. 

• Byggsektorn (kompletteringsyttrande från CCMI på grundval av det svenska ordförandeskapets 
begäran, som tilldelades TEN-sektionen).



Några ord från det   
Svenska ordförandeskapet
Jessika Roswall, EU-minister

Det är en ära för den svenska regeringen och för mig som EU-minister att ta 
över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd den 1 januari 2023. 

Vi kommer att ta på oss detta ansvar i en tid som är mycket utmanande för 
Europa, med anledning av Rysslands krig mot Ukraina, energikrisen och de 
svaga ekonomiska utsikterna. 

Vår dagordning kommer att domineras av frågor med koppling till 
konsekvenserna av Rysslands olagliga angrepp. Detta understryker endast 
vikten av att förbli fokuserade och enade när det gäller långsiktiga frågor som 
rör de ekonomiska grundförutsättningarna för vår union. Vår förmåga att främja 
hållbar tillväxt och konkurrenskraft kommer att avgöra vår ställning i världen 
och våra medborgares välbefinnande. Detta är naturligtvis nära kopplat till hur 
framgångsrikt vi lyckas genomföra den gröna och den digitala omställningen. 

I rådets, medlemsstaternas och hela unionens intresse kommer vi att göra vårt 
yttersta för att ta itu med dessa utmaningar och samtidigt göra framsteg i fråga 
om viktiga lagstiftningsinitiativ. 

Det är en underdrift att säga att det finns många viktiga frågor på EU:s 
dagordning. Att stärka vår gemensamma europeiska säkerhet, påskynda den 
gröna omställningen och öka unionens globala konkurrenskraft är viktiga 
uppgifter, liksom upprätthållandet av de grundläggande värden som vår union 
bygger på. 

Det svenska ordförandeskapet är redo att ta itu med dessa utmaningar – för ett 
bättre och starkare Europa.



De svenska EESK-ledamöterna

ANDERSSON Jan Torsten
Grupp III – Gruppen för 
civilsamhällesorganisationer
Medlem av Pensionärernas 
Riksorganisation (PRO)
info@eesc.europa.eu

ANDERSSON Krister
Grupp I – Arbetsgivargruppen
VD Intare AB, representerar  
Svenskt Näringsliv
info@eesc.europa.eu

ARDHE Christian
Grupp I – Arbetsgivargruppen
Rådgivare EU-frågor,  
Heimdal European Affairs
Christian.Ardhe@eesc.europa.eu

BACK Thord Stefan 
Grupp I – Arbetsgivargruppen
Chef samordning EU och 
transportpolitik inom 
Transportföretagen
info@eesc.europa.eu

GRABO Louise
Grupp III – Gruppen för 
civilsamhällesorganisationer
Ungdomsrepresentant, Landsrådet 
för Sveriges Ungdomsorganisationer 
(LSU)
info@eesc.europa.eu

HÄGGLUND Sam
Grupp II – Arbetstagargruppen
F.d. generalsekreterare 
EFBWW (europeiska bygg- och 
träarbetarfederationen)
Sam.Hagglund@eesc.europa.eu

JOHANSSON Benny
Grupp II – Arbetstagargruppen
Ordförande, Saco Senat, Sveriges 
akademikers centralorganisation 
(Saco)
info@eesc.europa.eu

KILIM Irma
Grupp III – Gruppen för 
civilsamhällesorganisationer
Grupp III – Gruppen för 
civilsamhällesorganisationer
Drogpolitisk chef, IOGT-NTO
info@eesc.europa.eu

NYGREN Ellen
Grupp II – Arbetstagargruppen
Ombudsman, Landsorganisationen i 
Sverige (LO)
info@eesc.europa.eu

ÖNGÖRUR Berivan
Grupp II – Arbetstagargruppen
Internationell sekreterare, 
fackförbundet Vision
info@eesc.europa.eu
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De svenska EESK-ledamöterna
RODERT Ariane
Grupp III – Gruppen för 
civilsamhällesorganisationer
Enhetschef, policyenheten, 
avdelningen för kyrkoliv, 
kyrkokansliet, Svenska kyrkan
info@eesc.europa.eu

SEBARDT Gabriella
Grupp I – Arbetsgivargruppen
Director Social Affairs,  
Svenskt Näringsliv
info@eesc.europa.eu

EESK:s yttranden på begäran  
av det Svenska ordförandeskapet

1. Ytterligare förstärkning av EU:s digitala konkurrenskraft

2. Inre marknaden 30 år – hur kan den inre marknadens funktionssätt förbättras ytterligare?

3. Utveckling av kompetens och färdigheter i samband med den gröna och den digitala 

omställningen

4. Fördelarna med modern industriell träbyggnation

5. Omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem

6. Ungdomars roll i den gröna omställningen
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