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1. Inledning 

 

1.1 Både pandemin och kriget i Ukraina har visat att det är mycket viktigt att EU är väl förberett 

i samband med oväntade händelser. Detta belyser den roll som framsynsverksamhet spelar när det 

gäller att identifiera eventuella svaga signaler och skissera olika scenarier och därmed ge EU:s 

beslutsfattare, arbetsmarknadens parter och andra aktörer i det civila samhället förutsättningar att 

förbättra motståndskraften, hantera risker och ta vara på möjligheter. Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén (EESK) anser att den strategiska framsynsverksamheten bör fokusera mycket 

mer på den geopolitiska utvecklingen, inte bara i Europa utan även i vår omvärld1, och dess 

återverkningar när det gäller säkerhet, handel, flyktingar och deras integration i de mottagande 

samhällena. 

 

1.2 Pandemin och kriget har dessutom än en gång kommit att belysa det civila samhällets och dess 

institutioners styrka och betydelse när det gäller att hantera krisernas konsekvenser och hjälpa 

människor. EESK uppmanar därför eftertryckligen kommissionen att i högre grad erkänna det 

civila samhällets och dess institutioners betydelse genom att ge dem en framträdande plats 

i EU:s politik. 

 

1.3 EU:s styrka i globala sammanhang bottnar i dess gemensamma värden, som bygger på demokrati 

och rättsstatsprincipen, och i dess ekonomiska och sociala modell. EU har drabbats av en rad 

chocker som visar hur viktigt det är att bygga upp en mer motståndskraftig europeisk ekonomi och 

att dämpa de sekundära effekterna av olika kriser (inflation, ökande energi- och råvarupriser och 

försörjningsbrist, störningar i försörjningskedjorna). Europa måste minska beroendet av och 

exponeringen för otillförlitliga leverantörer, men samtidigt bygga upp koalitioner med likasinnade 

partner och diversifiera sina försörjningskällor. 

 

1.4 Förutom energi kommer en betydande andel av de metaller som importeras till EU, och som är 

avgörande för flera strategiska industrier, från Ryssland och Ukraina.2 Båda länderna är betydande 

exportörer av flera jordbruksprodukter, t.ex. spannmål och oljeväxter. Störningarna i exporten från 

dessa länder har redan lett till enorma globala prisökningar på jordbruksråvaror. Konsekvenserna 

av detta är särskilt kännbara i världens fattigaste länder, och det är de fattigaste människorna som 

kommer att drabbas hårdast. I detta sammanhang upprepar EESK sin uppmaning om att påskynda 

utvecklingen av Europas strategiska och tekniska oberoende, och erinrar om att vi behöver 

begränsa vårt beroende av energi, råvaror av avgörande betydelse och livsmedel.3 

 

1.5 För att undvika drastiska ekonomiska och sociala konsekvenser måste EU:s energipolitik vara 

realistisk och bidra till uppbyggnaden av energiunionen och uppnåendet av klimatmålen utan att 

skapa en extra börda för utsatta konsumenter och för arbetstagare, och utan att undergräva de 

europeiska företagens konkurrenskraft. EU måste arbeta för att uppnå sina ambitiösa klimatmål 

och samtidigt säkerställa en stabil och trygg energiförsörjning till en kostnad som är överkomlig 

för företag och medborgare. 

                                                      
1

 INT/958. 

2
 EESK:s resolution ”Kriget i Ukraina och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser”. 

3 
 Se ovan. 
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1.6 De europeiska samhällena har redan drabbats hårt av pandemin, och denna kris är ytterligare en 

kraftig chock som främst drabbar de mest utsatta i våra samhällen. Solidaritet och social 

konvergens måste även vara riktlinjer i EU:s framtida politik: åtgärderna för att hantera kriget 

i Ukraina kommer att ha ett pris för alla, och vi måste se till att dessa bördor delas på ett rättvist 

sätt. Kommissionen skulle kunna föra ytterligare diskussioner med medlemsstaterna om möjliga 

långsiktiga instrument, dvs. system för arbetslöshetsåterförsäkring, för att ta itu med system-

problem som förvärrats ytterligare av den pågående krisen. Sure-instrumentets effekter och 

eventuella vidare användning bör undersökas och diskuteras även med arbetsmarknadens parter. 

 

1.7 Kommittén uppmuntrar kommissionen att fortsätta att prioritera frågan om bättre lagstiftning, och 

uppmanar kommissionen och EU-lagstiftarna att konsekvent fördjupa och vidareutveckla EU-

systemet för bättre lagstiftning i alla dess aspekter och att systematiskt använda sig av verktygen 

och riktlinjerna för bättre lagstiftning i sitt arbete. I detta syfte uppmuntras kommissionen att 

fortsätta att främja principerna och verktygen för bättre lagstiftning inom alla sina avdelningar. 

 

1.8 Hållbar utveckling bör antas som ett övergripande och integrerat mål för alla strategier, program 

och åtgärder. För att stimulera återhämtningen från kriserna bör kommissionen och medlemsstaterna 

identifiera och eftersträva politik och initiativ som ger ekonomiska, sociala och miljömässiga 

fördelar på samma gång, dvs. stärker företagsklimatet, förbättrar arbets- och levnadsvillkoren 

och underlättar omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. 

 

1.9 EU:s återhämtning och motståndskraft i samband med kriser är i sig beroende av hållbar 

tillväxt, social konvergens, ett gynnsamt företagsklimat och en positiv utveckling när det gäller 

sysselsättning och anställningsvillkor, i linje med den europeiska gröna given, den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter och dess handlingsplan samt målen för hållbar utveckling. Alla 

politiska åtgärder som vidtas måste syfta till att främja hållbart företagande, entreprenörskap 

och skapande av arbetstillfällen samt förbättrade arbets- och levnadsvillkor. 

 

1.10 De akuta problemen till trots är det viktigt att inte glömma bort vare sig centrala EU-frågor, 

bl.a. ett ändamålsenligt genomförande av den inre marknaden, eller de långsiktiga behoven, 

t.ex. av klimatneutralitet senast 2050, samt att bekämpa fattigdom och social utestängning för 

att säkerställa en gynnsam framtid för medborgare och företag. Kommissionen bör därför 

fortsätta att underlätta och uppmuntra investeringar i forskning och innovation, med vederbörlig 

hänsyn till de ökande behoven av att hitta lösningar och förbättra motståndskraften mot 

geoekonomiska, samhälleliga, hälsorelaterade och miljömässiga risker. 

 

1.11 Förutom att stärka den inre marknaden och minska de kritiska beroendeförhållandena måste 

man också nå framgångar på exportområdet för att uppnå en starkare ställning i världen. 

Kommissionen bör undersöka hur man kan öka de europeiska företagens konkurrenskraft 

i allmänhet, och i synnerhet hur man kan främja en starkare ställning för EU-företag på de 

globala marknaderna för teknik, produkter och lösningar för att hantera globala megatrender och 

utmaningar såsom klimatförändringarna. Även hälso- och sjukvårdssektorns kapacitet måste 

stärkas genom förbättrad forskning och förbättrade metoder för att hantera den ökande 

efterfrågan på vård och eventuella framtida pandemier. Detta måste inbegripa stöd till 

utveckling och internationellt främjande av europeiska företags och innovatörers standarder, 

eftersom standarder skapar marknader. 
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1.12 För att EU ska få en starkare global roll krävs en orubblig enighet och gemensamma insatser 

från medlemsstaternas sida. Kommissionen bör bygga vidare på den enighet som uppnåtts under 

kriserna och hitta sätt att stärka EU:s återhämtning och långsiktiga konkurrenskraft samt 

medborgarnas välbefinnande på ett sätt som i allt högre grad stöder sig på innovation och 

kompetens i stället för statligt stöd eller hinder för handel och samarbete. EU bör i sina 

förbindelser med resten av världen fortsätta att bidra till att utrota fattigdom och skydda de 

mänskliga rättigheterna. 

 

2. Den europeiska gröna given 

 

2.1 EESK har stött genomförandet av den europeiska gröna given och påpekat att det måste ske på 

ett socialt rättvist sätt och att europeisk livsmedelstrygghet samt trygg energiförsörjning till 

överkomligt pris är villkor som måste säkerställas. Detta gäller bland annat 55 %-paketet, som 

inte kommer att påverka sektorer, företag, regioner, samhällen och enskilda personer runt om 

i Europa på ett enhetligt sätt. EESK betonar att ett aktivt deltagande av arbetsmarknadens parter 

och av berörda organisationer i det civila samhället är viktigt i såväl planerings- som 

genomförandefaserna. Det är mycket viktigt att stödja medborgarnas och intressentgruppernas 

engagemang i fråga om att aktivt delta i övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. 

 

2.2 EESK noterar att initiativ som rör den europeiska gröna given måste komplettera och ömsesidigt 

förstärka varandra på områdena klimat, energi, transport, byggnader, industri, skogsbruk och 

livsmedelssystem för att åstadkomma en konkurrenskraftig, rättvis, klimatneutral och cirkulär EU-

ekonomi. EESK efterlyser också en förbättrad komplementaritet mellan den gröna och den 

digitala omställningen. 

 

2.3 För att övervaka framstegen i övergången till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 

tillväxt i linje med den europeiska gröna given efterlyser EESK utvecklingen av en uppsättning 

lämpliga indikatorer ”bortom BNP”. En resultattavla i sammanfattad form som fokuserar på 

faktorer ”bortom BNP” bör utarbetas och integreras i resultattavlan för den europeiska gröna 

given och den europeiska ekonomiska styrningsprocessen. Den måste också utgöra underlag för 

politikens utformning, leda till förbättrad kommunikation och främja fastställandet av mål. 

 

2.4 EESK stöder syftet med EU:s taxonomi för hållbar verksamhet (”EU-taxonomin”), dvs. att inrikta 

investeringar på hållbara projekt och verksamheter. I detta syfte har kommissionen utarbetat en 

uppsättning regler för att avgöra vad som kan kallas miljöinvesteringar (gröna investeringar). 

EESK anser att taxonomin bör utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till samhällets behov av att 

bl.a. trygga energiförsörjningen och tillgången till viktiga råmaterial och råvaror, och som även 

fokuserar mer på aspekter som rör social hållbarhet, såsom arbetstagarrättigheter och mänskliga 

rättigheter, och samtidigt respekterar medlemsstaternas befogenheter och olika system för 

industriella relationer samt förutsättningarna för en objektiv bedömning när det gäller tillgången 

till finansiering. EESK har redan från början hävdat att den gröna given endast kan och kommer 

att bli framgångsrik om den också är en social giv. När det gäller taxonomins sociala aspekter 

håller EESK för närvarande på att utarbeta ett yttrande på eget initiativ på temat ”En social 

taxonomi – utmaningar och möjligheter”. Taxonomin bör också användas när det gäller den 

europeiska standarden för gröna obligationer. EESK anser att det är viktigt att anpassa taxonomierna 

internationellt inom ramen för den internationella plattformen för en hållbar finansmarknad. 
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2.5 För att ta itu med sociala och arbetsrelaterade farhågor med koppling till den europeiska gröna 

given uppmanar EESK kommissionen att föreslå ytterligare politiska åtgärder för att stärka den 

europeiska gröna givens sociala och arbetsrelaterade dimension och se till att den åtföljs av 

ambitiösa sociala mål, i linje med Portoförklaringen, den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter och ILO:s riktlinjer för en rättvis omställning. I synnerhet uppmanar EESK EU-

institutionerna att kartlägga och analysera de effekter som den gröna omställningen kommer att 

få på sysselsättningen och kompetensen i olika länder, regioner och sektorer, även när det gäller 

underleverantörer och i efterföljande led i värdekedjorna. EESK anser också att man bör 

säkerställa att de nationella energi- och klimatplanerna innehåller strategier för en rättvis 

omställning. Dessutom är det viktigt att förutse och hantera förändringar på arbetsmarknaden, 

bland annat genom riktat stöd, t.ex. genom att öka den nödvändiga kompetensen, säkerställa 

socialt skydd och involvera hela det berörda samhället i utformningen av omställningen, samt 

ytterligare förslag som syftar till att mobilisera massiva offentliga och privata investeringar för 

att stödja omställningarna och väsentligt öka storleken på och bredda tillämpningsområdet för 

Fonden för en rättvis omställning för att möta utmaningarna. 

 

2.6 EESK anser att man bör se till att EU:s regelverk gör det möjligt för företag i EU, inklusive små 

och medelstora företag, att bli föregångare när det gäller miljövänligt företagande, och samtidigt 

förebygga risken för att produktionen flyttas och vidta skyddsåtgärder mot import med större 

negativ miljöpåverkan. Detta gäller särskilt energiintensiva industrier. EESK efterlyser också 

stöd till små och medelstora företag för att hjälpa dem att bättre tolka och hantera de ökande 

klimat- och miljökrav som direkt och indirekt riktar sig till dem. 

 

2.7 EESK efterlyser ett starkt innovationsstöd till industrier så att de kan utveckla och införa 

miljövänlig teknik och miljövänliga material, produkter, produktionsprocesser och affärsmodeller, 

genom att exempelvis främja program avseende vätgas, batterier, halvledare, avskiljning och 

användning av koldioxid samt metoder förenliga med en cirkulär ekonomi på olika områden, 

t.ex. inom förpackningsbranschen. 

 

2.8 För att öka EU:s globala inverkan på begränsningen av klimatförändringarna bör EU skapa 

konkurrenskraftiga förutsättningar för EU:s industrier så att de kan ta vara på de exportmöjligheter 

som den globala efterfrågan på klimatrelaterade teknikformer och lösningar innebär och därmed 

öka EU:s klimathandavtryck.  

 

2.9 Industriallianser har visat sig utgöra en framgångsrik metod för att utveckla storskaliga och 

gränsöverskridande industriprojekt på strategiska områden. Dessa industriallianser är tillsammans 

med viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse avgörande för återhämtningen och 

främjandet av europeiska standarder och viktig teknik, särskilt på områden där marknaden inte 

kan uppnå resultat på egen hand eller snedvrids. 

 

2.10 Framstegen mot en verklig energiunion bör stärkas för att säkerställa energiomställningen till ett 

tryggt, konkurrenskraftigt, säkert och hållbart energisystem med överkomliga priser. Med tanke på 

de nuvarande utmaningarna till följd av kriget mellan Ryssland och Ukraina bör kommissionen 

fokusera på åtgärder som ger de största fördelarna när det gäller energiunionens samtliga mål och 

samtidigt bidrar till såväl de akuta utmaningarna som de mer långsiktiga målen. 
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2.11 Situationen i Ukraina gav upphov till REPowerEU-meddelandet4 som på Europeiska rådets 

begäran följdes av REPowerEU-planen med förslag5 som, om de genomförs korrekt, avsevärt 

kan påskynda både energioberoendet och hållbarheten i Europeiska unionen. Målet att bli 

oberoende av rysk gas och andra fossila bränslen kräver en brådskande diversifiering av 

leverantörer och energikällor, större solidaritet och långsiktiga åtgärder som främjar 

omställningen till koldioxidneutralitet, med beaktande av de olika medlemsstaternas och 

regionernas särdrag och tillgängliga alternativa källor. För att processen ska ge önskat resultat 

måste dock tillräckliga privata och offentliga investeringar mobiliseras, med fullt utnyttjande av 

bland annat faciliteten för återhämtning och resiliens och de sammanhållningspolitiska 

fonderna. Som redan påpekats6 är det en utmaning att minska efterfrågan på rysk gas med 

två tredjedelar före slutet av 2022, vilket skulle förutsätta diversifiering, dels och i första hand 

på kort sikt via flytande naturgas och biometan, dels via energieffektivisering och utbyggnad av 

förnybar energi. Infrastrukturinlåsningar som leder till framtida begränsningar av realistiska 

alternativ bör undvikas, och investeringar bör i så stor utsträckning som möjligt inriktas på 

förnybar energi och stödinfrastruktur. Arbetsmarknadens parter och det civila samhället måste 

involveras aktivt i dessa politiska förslag för att säkerställa deras sociala acceptans, hållbarhet 

och framgång. För att öka förmågan att hantera externa kriser skulle det dessutom behövas en 

permanent samordningsstruktur vid Europeiska unionens råd. 

 

2.12 En fortsatt integrering av EU:s energimarknad kommer att spela en viktig roll för att främja 

överkomliga energipriser och öka försörjningstryggheten. Därför krävs tillräcklig sammanlänknings-

kapacitet7 och motsvarande infrastruktur måste byggas ut, särskilt när det gäller ”energiöar” 

(t.ex. Iberiska halvön8). För att främja EU:s konkurrensfördelar när det gäller förnybar energi, 

och för att se till att utbyggnaden av förnybar energi inte äventyrar försörjningstryggheten, bör 

man utarbeta en realistisk färdplan för utvecklingen och utbyggnaden av en effektiv infrastruktur 

för förnybar energi, inklusive lagringskapacitet och tillräcklig överföringssammanlänkning som 

gör det möjligt att exportera överskottsproduktion till andra medlemsstater. För att snabbt kunna 

bygga ut infrastrukturen för ren energi måste medlemsstaterna påskynda beviljandet av tillstånd. 

 

2.13 För att främja lika villkor bör EU förespråka global koldioxidprissättning. Koldioxidbeskattning 

bör utvecklas och harmoniseras för att återspegla klimatpåverkan på ett symmetriskt sätt och 

beakta åtgärder som går ut på att binda koldioxid från atmosfären. Dessutom bör EESK 

eftersträva sitt mål att subventioner till energikällor som är skadliga för klimatet och miljön ska 

fasas ut, och att det samtidigt ska säkerställas att omställningen till en klimatneutral ekonomi 

sker på ett rättvist sätt. 

  

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1511. 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_sv. 

6
 TEN/778, ”REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris”. 

7
 Sammanlänkning är redan ett mål för EU (minst 15 % senast 2030, men vissa länder ligger långt under detta): 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_sv. 

8
 Kommissionens dokument om ”Energiöar”: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/MEMO_18_4622. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_sv
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_sv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/MEMO_18_4622
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2.14 Den nuvarande ökningen av energipriserna utgör ett stort hot i fråga om både ökad 

energifattigdom och minskad konkurrenskraft för energiförbrukande företag. EESK efterlyser 

åtgärder som på ett framgångsrikt sätt mildrar effekterna av ökade energipriser och förebygger 

energifattigdom, även bland EU:s hushåll. Tillfälliga och välriktade åtgärder för att begränsa 

effekterna av de kraftigt stigande energipriserna är också nödvändiga för att hjälpa små och 

medelstora företag och energiintensiva industrier att överleva krisen. 

 

2.15 Inom ramen för en långsiktig bedömning av hur energimarknaden reagerar på chocker är det 

viktigt att ta upp de ökande energiprisernas (för närvarande gasprisets) bakomliggande orsaker, 

såsom föreslagits av Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), på grundval av 

dess nyligen gjorda bedömning9 av elmarknadens nuvarande utformning och prissättningssystem. 

Dessutom skulle en översyn kunna övervägas när det gäller marknader där energiförsörjnings-

koncentrationen är hög och den normala driften därför kan snedvridas. 

 

2.16 Medborgarna och konsumenterna bör stå i centrum för energiomställningen, genom stöd till lokal 

energi och lokalt egenansvar och genom att energikonsumenterna omvandlas till prosumenter. 

EESK efterlyser transparenta informations-, samråds- och utbildningskampanjer för att uppmuntra 

medborgarnas engagemang i fråga om energiomställningen. 

 

2.17 Kommittén efterlyser också större uppmärksamhet på omställningsproblem på vägen mot ett 

koldioxidneutralt samhälle, särskilt när det gäller industrier som av olika tekniska och/eller 

ekonomiska skäl behöver tid att anpassa sig för att upprätthålla konkurrenskraften på marknaden. 

 

2.18 EESK har välkomnat att TEN-T-förordningen uppdateras för att bättre motsvara aktuella mål och 

behov. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att fastställa prioriteringar och utforma ett nätverk 

som kopplar samman alla huvudstäder, större städer, hamnar, flygplatser och terminaler 

i medlemsstaterna, på basis av europeiska korridorer. Korridorerna bör, i förekommande fall, 

omfatta ”havsbroar” eller högtrafikerade reguljära roro-förbindelser mellan korridorernas hamnar. 

När det gäller den territoriella sammanhållningen anser EESK att det måste skapas en bättre 

koppling mellan stomnätskorridorerna och de regionala, urbana och lokala dimensionerna. 

Klyftorna mellan de tekniska TEN-T-kraven och kraven när det gäller militär rörlighet måste 

också kartläggas så att transportinfrastrukturen kan användas för båda dessa syften. 

 

2.19 Med tanke på den ganska långa ledtiden för TEN-T-projekt stöder EESK en europeisk ram som 

omfattar reglering och finansiering för att tillhandahålla stabilitet på medellång och lång sikt 

i fråga om korridorer och projekt fram till dess att det europeiska nätverket har fullbordats. 

EESK efterlyser också brådskande nationella planer för normal och extraordinär finansiering för 

underhåll av TEN-T-infrastruktur och en övervakningsplan för stomnätet på europeisk nivå. 

 

2.20 Med tanke på luftfartens mycket viktiga roll för EU efterlyser EESK en övergripande och 

effektiv strategi för att främja återhämtningen och tillväxten av en hållbar luftfart. 
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 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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2.21 För att bidra till insatserna för att minska utsläppen från vägtransporter efterlyser EESK 

gynnsamma regleringsvillkor för användningen av större och tyngre godstransportfordon och 

fordonskombinationer inom och mellan de berörda medlemsstaterna. Europeiska kommissionen 

bör beakta godstransportens framtida och specifika utmaningar och den förväntade bristen på 

lastbilschaufförer under de kommande åren, med hänsyn till både det otillräckliga 

generationsskiftet och de svåra arbetsvillkoren. I detta sammanhang är det viktigt att utveckla 

multimodala godstransporter för att göra godstransporter på järnväg mer attraktiva som en del 

av en komplett logistikkedja, i kombination med förbättrade arbetsvillkor för transportarbetare. 

 

2.22 EESK välkomnar utvecklingen av EU:s ram för mobilitet i städer och efterlyser åtgärder för att 

göra stadstrafiken, och inte minst kollektivtrafiken, mer inkluderande för att på så sätt främja 

lika möjligheter för medborgarna. 

 

2.23 För att främja hållbar och smart mobilitet efterlyser EESK ett kraftfullt initiativ från 

kommissionen för att lansera storskaliga digitala transportprojekt, vilket är avgörande för 

t.ex. effektiv multimodalitet och optimerad kapacitetsanvändning. 

 

2.24 Eftersom energi-, transport- och digitaliseringssystemen blir allt mer sammankopplade finns det 

ett behov av integrerade transportnät, digitala nät och energinät. För att skapa bättre synergi-

effekter och öka motståndskraften hos den övergripande infrastrukturen efterlyser EESK 

en översyn av de främsta flaskhalsarna och sårbarheterna när det gäller kopplingarna mellan 

dessa system, både med hänsyn till nuläget och i ett längre perspektiv. 

 

2.25 EESK efterlyser också en ökning av energinätens, transportnätens och de digitala nätens 

motståndskraft mot klimatförändringar, naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan, 

för att skapa och upprätthålla infrastrukturens långsiktiga värde. Kort sagt efterlyser EESK 

åtgärder för att förbättra anpassningen till klimatförändringarna och deras effekter. 

 

2.26 För att trygga livsmedelssystemens hållbarhet och de europeiska producenternas konkurrenskraft 

anser EESK att man bör främja ett öppet strategiskt oberoende, inbegripet förbättrad 

självförsörjning i fråga om protein, säkerställa handelsstandarders (ekonomiska, sociala och 

miljömässiga) ömsesidighet, främja forskning, stärka digitaliseringen, utveckla innovativ teknik 

och innovativa utsäden och främja skäliga priser som återspeglar ökade insatskostnader och 

kostnader för ökad hållbarhet. 

 

2.27 Den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken bör i hög grad 

bidra till mer hållbara och motståndskraftiga livsmedelssystem. Ett strukturerat och brett 

deltagande från det civila samhällets sida i genomförandet av från jord till bord-strategin måste 

säkerställas. Förslaget till en rättslig ram för hållbara livsmedelssystem bör inbegripa tydliga 

mål, indikatorer och en robust övervakningsmekanism och resultattavla. 
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3. Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern 

 

3.1 Pandemin och kriget i Ukraina har riktat uppmärksamhet mot den digitala teknikens avgörande 

betydelse och EU:s behov av att öka sin digitala suveränitet. EESK har välkomnat den digitala 

kompassen och färdvägen för det digitala decenniet, och efterlyser ett effektivt införande av 

styrningsmekanismen och underlättande av ett snabbt genomförande av målen. Pandemin 

belyste också de utmaningar som den digitala omställningen kan medföra, och EESK efterlyser 

en förstärkning av den sociala dialogen på europeisk, nationell och industriell nivå för att 

säkerställa att denna omställning också är rättvis. 

  

3.2 EESK anser att samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna är avgörande i samband 

med utvärderingen av framsteg och bedömningen av nödvändiga åtgärder för att uppnå målen, 

bland annat genom projekt som omfattar flera länder. Kommittén anser också att lägesrapporten 

om det digitala decenniet bör bidra till utbytet av kunskap och god praxis mellan medlemsstaterna.   

 

3.3 EESK har betonat behovet av att den digitala omställningen sker på ett hållbart, människo-

centrerat och inkluderande sätt som fungerar för alla, utan att ytterligare fördjupa den befintliga 

digitala klyftan eller skapa nya ojämlikheter, samt av att den säkerställer skäliga arbetsvillkor, 

balans mellan arbete och privatliv samt hälsa och säkerhet för arbetstagare. I detta syfte är det 

också viktigt att förutse och hantera förändringar i arbetslivet, använda sig av social dialog på 

olika nivåer och förbättra nödvändiga färdigheter och lämpliga arbetsvillkor, inbegripet 

i samband med distansarbete och plattformsarbete, genom att genomföra en utvärdering på EU-

nivå av den så kallade rätten att inte vara uppkopplad. 

 

3.4 Att investera i digital infrastruktur som bidrar till bättre tillgänglighet och utvecklingen av den 

inre marknaden för data är viktigt och nödvändigt för att möjliggöra en verklig digital 

utveckling i alla regioner i EU. EESK efterlyser ett effektivt genomförande av åtgärder som 

stärker det fria flödet av uppgifter, samtidigt som man säkerställer ett fullgott skydd av 

uppgifter, integritet och immateriella rättigheter. 

 

3.5 EU bör fortsätta att göra framsteg i fråga om inrättandet av ett säkert och självständigt 

rymdbaserat konnektivitetssystem för tillhandahållande av garanterade och motståndskraftiga 

satellitkommunikationstjänster, som kommer att öka tillgången till höghastighetsbredband och 

sömlös konnektivitet i hela Europa. 

 

3.6 EESK anser att det är viktigt att fortsätta utvecklingen av intelligenta transportsystem för att 

åstadkomma ett gemensamt europeiskt dataområde för rörlighet, vilket innebär bättre effektivitet 

och förutsättningar för förbättrade arbetsvillkor samt för sömlös multimodalitet. 

 

3.7 Kommittén anser att det är rimligt att förlita sig på starka europeiska marknadsaktörer för att 

införa digitala finansiella tjänster. EESK menar att det finns ett akut behov av åtgärder för att 

göra kryptosektorn transparent och skydda slutanvändarna av digitala finanser, upprätthålla den 

finansiella stabiliteten, skydda integriteten i EU:s finanssektor, säkerställa lika villkor för de 

olika aktörerna i det ekonomiska och finansiella systemet samt styra kryptosektorn mot mer 

hållbara och mindre energiintensiva driftsmekanismer. 
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3.8 Eftersom färdigheter och kompetens är en viktig faktor för att möjliggöra den digitala 

omställningen efterlyser EESK en kontinuerlig utveckling av sätt att både främja spetskompetens 

och förbättra medborgarnas och arbetstagarnas färdigheter och kompetens för att bättre kunna 

utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och hantera de risker den är förknippad med. 

 

3.9 För att öka EU:s spetskompetens inom digitalisering behöver europeiska företag gynnsamma 

villkor för innovation, investeringar och drift jämfört med utländska konkurrenter. Med tanke på 

att kooperativ är särskilt lämpade för att stödja ett inkluderande deltagande i förvaltningen av 

digitala plattformar uppmanar EESK till att ta fram initiativ som främjar utvecklingen av 

digitala samarbetsplattformar. 

 

3.10 I samband med främjandet av innovativa företag måste man se till att alla företag, inklusive 

mikroföretag, små och medelstora företag och företag inom den sociala ekonomin, kan delta i 

och dra nytta av utvecklingen. Det är viktigt att öka användningen av AI och annan avancerad 

teknik, men man måste också vara medveten om att åtskilliga små och medelstora företag står 

inför utmaningar när det gäller att ta till sig även grundläggande digital teknik.  

 

3.11 Det blir allt viktigare för alla aktörer, och i hela värdekedjorna, att ägna vederbörlig 

uppmärksamhet åt cybersäkerheten, och kriserna har i allt högre grad belyst dess betydelse för att 

säkerställa att ekonomin och samhället fungerar som de ska och för att upprätthålla internationella 

förbindelser. Detta kräver förstärkta åtgärder från medlemsstaternas sida, inbegripet samarbete 

som underlättas av kommissionen. Dessutom är kampen mot desinformation viktigare än 

någonsin, samtidigt som man måste se till att den inte används som en förevändning för att 

begränsa de medborgerliga friheterna, inte minst yttrandefriheten. 

 

3.12 EESK efterlyser en mobilisering av både offentlig och privat finansiering för att underlätta 

investeringar i forskning och innovation, utbildning och teknisk infrastruktur. Regelverket är en 

annan allmän faktor som formar den digitala utvecklingen. EESK anser att det är viktigt att 

säkerställa att ny lagstiftning främjar innovation, investeringar och lika villkor samt är förenlig 

med de mänskliga rättigheterna samt miljö- och klimatmålen.  

 

3.13 Eftersom digitaliseringen fortsätter att vara en viktig drivkraft för global ekonomisk tillväxt 

anser EESK att politiska åtgärder som rör beskattning av den digitaliserade ekonomin bör syfta 

till att främja, inte hindra, ekonomisk tillväxt och gränsöverskridande handel och investeringar. 

 

3.14 En regelbaserad och jämlik spelplan för digital verksamhet är också viktig på internationell 

nivå, och den inre marknaden är en språngbräda för att göra EU till en inflytelserik och stark 

global aktör. EESK anser att man bör använda en lång rad verktyg, från diplomatiska åtgärder 

till innovationssamarbete och handelsavtal, för att främja ett människocentrerat synsätt och 

tillförlitlighet när det gäller den digitala tekniken. Att vara en global normgivare kräver också 

global konkurrenskraft, på grundval av ett gediget samarbete mellan medlemsstaterna.  
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4. En ekonomi för människor 

 

4.1 Den nuvarande socioekonomiska utvecklingen är förknippad med en hög grad av osäkerhet med 

tanke på att covid-19-pandemin fortfarande pågår. Osäkerheten förvärras ytterligare av kriget 

i Ukraina och de växande geopolitiska spänningarna i förhållande till Ryssland. Det är mycket 

viktigt att medlemsstaterna effektivt stärker och samordnar sin ekonomiska politik, hälso- och 

sjukvårdspolitik och socialpolitik, tar itu med makroekonomiska obalanser på ett ändamålsenligt 

sätt och säkerställer sunda offentliga finanser. I samband med detta måste de också förbättra 

kvaliteten på och sammansättningen av sina offentliga investeringar för att ställa nödvändiga 

ekonomiska resurser till förfogande, bland annat genom att uppmuntra privata investeringar, för 

att stödja den socioekologiska omvandlingen av ekonomin, i syfte att främja en hög 

sysselsättningsnivå, högkvalitativa arbetstillfällen och välbefinnande samt säkerställa en 

tillräcklig inkomst, och samtidigt se till att den inte minskar människors motivation att vara 

aktiva på arbetsmarknaden. 

 

4.2 EU bör koncentrera sig på vad som är fördelaktigt ur konkurrenshänseende för EU:s industri 

och arbetstillfällen, som är nycklar till välstånd, samt på kampen mot ojämlikhet och fattigdom 

i återhämtningsprocessen. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter som det vägledande 

instrumentet för EU:s socialpolitik bör också stå i centrum för återhämtningsstrategin, för att 

säkerställa att den ekonomiska och sociala återhämtningen går hand i hand. EU bör ägna 

särskild uppmärksamhet åt att stödja utsatta grupper genom en aktiv och inkluderande politik 

som åtföljs av grundläggande och möjliggörande sociala tjänster.  

 

4.2.1 Med hänsyn till deras konjunkturframgångar måste både Next Generation EU och faciliteten för 

återhämtning och resiliens bedömas som ändamålsenliga verktyg för att hantera den kris som nu 

uppstått till följd av kriget och som troligen kommer att få dramatiska konsekvenser för den 

europeiska ekonomin. Dessa verktyg kompletterar de befintliga strukturella mekanismerna för 

att främja ekonomisk tillväxt och uppåtgående konvergens, upprätthålla levnadsvillkoren, 

motverka social oro och säkerställa social stabilitet inom EU. 

 

4.3 EU och de nationella regeringarna bör vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna av kriget 

i Ukraina, både för att minimera ökningen av priser och energikostnader för hushåll och företag 

och för att stödja ekonomin och sysselsättningen genom att anpassa de nuvarande 

nödåtgärderna. För att hjälpa företag att hantera kriserna och skapa och behålla arbetstillfällen 

bör kommissionen kontinuerligt övervaka pandemins och krigets inverkan på EU-företag av alla 

storlekar och vara redo att vidta nödvändiga tillfälliga stödåtgärder, och samtidigt se till att det 

råder rättvisa konkurrensvillkor. 

 

4.4 EESK ställer sig fullständigt bakom målet att omdirigera investeringar för att bidra till EU:s 

omställning till en hållbar ekonomi. I samband med detta är det nödvändigt att vara uppmärksam 

på vilseledande ”grönmålning” eller ”hållbarhetsmålning”. Kommittén förväntar sig att 

kommissionen aktivt involverar arbetsmarknadens parter och det civila samhället i utformningen 

och genomförandet av hållbar finansiering. 
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4.5 EU:s medlemsstater måste ha tillräckligt finanspolitiskt utrymme för att kunna motverka de 

negativa ekonomiska och sociala konsekvenserna av kriget i Ukraina. Detta förstärker 

ytterligare behovet av en översyn av EU:s ram för ekonomisk styrning. Medlemsstaterna måste 

dock konsolidera sina offentliga finanser under perioder av god tillväxt för att göra det möjligt 

att vidta åtgärder under recessioner. I ljuset av detta vill EESK även återigen varna för att 

avaktivera den allmänna undantagsklausulen i förtid. 

 

4.5.1 Vidare efterlyser kommittén en reviderad och välståndsinriktad ram för ekonomisk styrning 

med återupprättad jämvikt, i vilken lika mycket hänsyn tas till en rad centrala politiska mål, 

såsom hållbar tillväxt för alla, full sysselsättning och anständigt arbete, en konkurrenskraftig 

social marknadsekonomi och stabila offentliga finanser. En konkurrenskraftig europeisk 

ekonomi som också är socialt och miljömässigt hållbar är en förutsättning för att öka välståndet 

för alla européer. 

 

4.5.2 Ekonomier där man i den nationella finanspolitiken erkänner behovet av att under perioder av 

tillväxt bygga upp vinstreserver och samtidigt säkerställa de investeringar som krävs för framtida 

välstånd kan dessutom bättre stå emot de negativa effekterna av en ekonomisk nedgång. 

 

4.5.3 Ett korrekt genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten, som reviderats efter slutförandet av 

den pågående översynen, helst med förenklade regler och minskad procyklikalitet, och som 

återspeglar situationen efter pandemin, kommer att vara avgörande för att hjälpa medlems-

staterna att göra sina offentliga finanser hållbara och stärka förtroendet för investeringar. Alla 

framtida finanspolitiska ramar måste a) främja hållbara offentliga finanser som möjliggör ökade 

offentliga investeringar, b) möjliggöra en mer konjunkturdämpande politik, och c) möjliggöra 

större flexibilitet och landsspecifik differentiering när det gäller skuldanpassning, samtidigt som 

de offentliga finansernas hållbarhet garanteras. Mer specifikt är ett av EESK:s huvudsakliga 

förslag inför revideringen av den finanspolitiska ramen att man inför en gyllene regel för 

offentliga investeringar, utan att äventyra den finanspolitiska och finansiella stabiliteten på 

medellång sikt eller eurons värde, i kombination med en utgiftsregel. 

 

4.5.4 Såväl de nationella parlamenten som Europaparlamentet måste behålla sin framträdande roll 

i EU:s framtida ram för ekonomisk styrning för att stärka unionens demokratiska ansvarstagande. 

EESK har tagit del av idén om att inrätta ett system för arbetslöshetsåterförsäkring, som 

ursprungligen ingick i kommissionens politiska prioriteringar. Mot bakgrund av effekterna av 

covid-19-krisen och det pågående kriget i Ukraina skulle kommissionen kunna föra ytterligare 

diskussioner med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter om möjliga långsiktiga 

instrument, dvs. system för arbetslöshetsåterförsäkring, för att ta itu med systemproblem.  

 

4.6 Sure-instrumentet10 har spelat en grundläggande roll för att dämpa pandemins negativa 

återverkningar och har visat sig vara ett effektivt verktyg. Med detta i åtanke efterlyser EESK en 

bedömning av möjligheten till ytterligare användning av denna mekanism. 
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 Europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (Sure). 
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4.7 En fördjupning av Ekonomiska och monetära unionen går hand i hand med en förstärkt 

ekonomisk styrning, bland annat genom att man fullbordar bankunionen och kapitalmarknads-

unionen och stärker den europeiska planeringsterminens roll när det gäller att öka tillväxten, 

sammanhållningen, delaktigheten, konkurrenskraften och konvergensen. 

 

4.8 Med hänsyn till de utmaningar som kriget gett upphov till, särskilt det ökande behovet av både 

försvars- och energiutgifter, anser EESK att EU skulle kunna inrätta nya mekanismer för 

egna medel. 

 

4.9 Fragmenteringen av kapitalmarknaderna i medlemsstaterna skapar inte tillräckligt utrymme för 

att underlätta företagens tillgång till finansiella medel på den inre kapitalmarknaden. Därför 

krävs ytterligare framsteg när det gäller fullbordandet av kapitalmarknadsunionen. När 

kapitalmarknadsunionen och bankunionen fördjupas bör fokus ligga på att stärka finansierings-

kanalerna och främja den privata sektorns bidrag till investeringsinsatserna. I samband med 

detta anser EESK att det är viktigt att man hittar rätt balans mellan riskfördelning och 

riskminskning, och välkomnar i synnerhet ansträngningarna för att skärpa övervakningen av 

systemiska risker till följd av klimatkrisen. Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till sociala 

hållbarhetsrisker som hotar den sociala sammanhållningen till följd av det ökande fördelnings-

gapet. I finansmarknadslagstiftningen bör också effektivitet prioriteras före komplexitet, och det 

bör finnas en hög nivå av konsumentskydd. 

 

4.10 Alla berörda parter bör involveras i utarbetandet och genomförandet av åtgärder för att förbättra 

de finansiella kunskaperna, skyddsreglernas effektivitet och minskningen av informations-

asymmetrier mellan leverantörerna av finansiella tjänster och medborgarna. 

 

4.11 Den europeiska inre marknadens fulla potential bör uppnås. Ekonomiska vinster skulle kunna 

säkras genom bättre och effektivare tillämpning och efterlevnad av befintlig lagstiftning och 

genom en fördjupning av den. Ytterligare undanröjande av hinder för den fria rörligheten för 

varor och tjänster innebär fördelar för alla – kunder, arbetstagare och företag. En väl fungerande 

inre marknad är också beroende av varors och tjänsters säkerhet och kvalitet. 

 

4.12 EESK hyser oro över att det förekommer illojal skattekonkurrens inom EU, vilket uppmuntrar 

skatteflykt. Kommittén anser att en effektiv monetär union kräver en sammanhängande 

skattepolitik och överensstämmelse mellan medlemsstaternas skatteregler. EESK har även 

föreslagit att man ska bilda en europeisk pakt för att på ett effektivt sätt bekämpa skattebedrägeri, 

skatteundandragande, skatteflykt och penningtvätt. 

 

4.13 Överdriven byråkrati skapar onödiga kostnader för ekonomin och samhället. Framtidens EU bör 

inte fokusera på detaljstyrning utan vägledas av principen om bättre lagstiftning. Detta får dock 

inte ske på bekostnad av de höga standarder i fråga om konsumentskydd, socialt skydd, 

arbetarskydd och miljöskydd som är en del av den sociala marknadsekonomin. På europeisk 

nivå skulle man kunna öka arbetsmarknadens parters förmåga att lösa problem, till exempel för 

att skapa jämvikt mellan olika intressen. 
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4.14 Entreprenörskap är en nyckelkompetens när det gäller att förbättra konkurrenskraft, innovation 

och välbefinnande samt utveckla en social och grön ekonomi, inte minst i samband med 

återhämtningen efter pandemin. Att uppmuntra utbildning i entreprenörskap för att utveckla 

entreprenörsfärdigheter kan vara ett sätt att minska arbetslösheten, särskilt bland ungdomar. 

Entreprenörskap i alla dess former och inom alla sektorer (bland annat turismen, industrin, 

plattformsekonomin, den sociala ekonomin och de fria yrkena) är avgörande för ekonomisk 

tillväxt, innovation, sysselsättning och social delaktighet. Det är viktigt att identifiera och ta itu 

med de svårigheter som små och medelstora företag (särskilt mycket små företag som ofta är av 

familjekaraktär) ställs inför när de får tillträde till den inre marknaden, särskilt i samband med 

den gröna och den digitala omställningen. EESK uppmanar kommissionen att vidta konkreta 

åtgärder i sitt arbetsprogram för att ta itu med de hinder för den inre marknaden som redan 

identifierats11. 

 

4.15 Kommittén stöder antagandet av en kombination av ekonomiska strategier där man effektivt 

utnyttjar tillgängliga inhemska resurser, både offentliga och privata, inbegripet de finansiella 

medel som skapas inom ramen för Next Generation EU och faciliteten för återhämtning och 

resiliens. Den konstaterade bristen på deltagande av det civila samhällets organisationer har 

varit, och är, en källa till oro för EESK. Det organiserade civila samhället efterlyser mer 

formella förfaranden som underlättar verkliga utbyten i samband med genomförandet och 

utvärderingen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens. Partnerskapsprincipen 

bör stå som förebild för en effektiv mekanism för det civila samhällets deltagande.  

 

4.16 EESK stöder kommissionens lagstiftningsförslag avseende beskattning av företag och lovordar 

att de samordnas med de globala diskussioner som förs med koppling till OECD:s inkluderande 

ramverk för att uppnå ett globalt samförstånd. 

 

4.17 EESK stöder alla insatser för att minska efterlevnadskostnaderna för europeiska företag och 

skattemyndigheter när det nya systemet utformas. De europeiska företagen får inte missgynnas 

i konkurrenshänseende. Ett fullständigt genomförande av den andra pelaren i det globala 

skatteavtalet kommer att vara komplext, och ta mycket tid och möda i anspråk för både företag 

och skattemyndigheter. Ett enhetligt och samtidigt antagande och genomförande i EU och andra 

handelsblock av internationellt överenskomna regler är av största intresse för EU och dess 

medlemsstater. 

 

4.18 Socialt entreprenörskap förtjänar särskild uppmärksamhet med tanke på den roll som denna 

form av entreprenörskap kan spela för att komma till rätta med krisen. Genomförandet av 

handlingsplanen för den sociala ekonomin kommer att spela en avgörande roll för att stärka 

denna sektor. Utformningen av ett specifikt ekosystem för den sociala ekonomin i den nya 

industristrategin måste leda till konkreta åtgärder för att göra den sociala ekonomin grön, digital 

och resilient.  
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 Se t.ex. ”Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers”, arbetsdokument från kommissionens 

avdelningar, SWD(2020) 54 final, Bryssel den 10 mars 2020. 
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4.19 Efter pandemin finns det ett ökat behov av att främja högkvalitativ rörlighet i utbildningssyfte 

för alla och av att erkänna de läranderesultat som denna ger upphov till, och därför förespråkar 

EESK skapandet av ett verkligt europeiskt område för utbildning senast 2025, för ett lärande 

Europa. Detta uppnås genom finansiering och framför allt genom sektorsövergripande 

samarbete på utbildningsområdet. 

 

4.20 En modern konsumentpolitik måste säkerställa att konsumenterna har de rättigheter och det 

skydd de behöver. Den inre marknaden gör det enklare för konsumenter och företag i EU att 

köpa och sälja varor och tjänster över gränserna, både online och offline. Detta kräver 

förtroende för marknaden, riktad lagstiftning och faktisk efterlevnad. Konsumentinformation 

och konsumentutbildning måste också hjälpa dem att göra mer ansvarsfulla val. 

 

4.21 Tillgången till frivilligarbete måste förbättras och ökas i fråga om omfattning och kvalitet. 

Potentialen för frivilligt deltagande av människor i alla åldrar och från alla bakgrunder bör 

utforskas och genomföras inom innovativa och flexibla ramar som öppnar upp nya möjligheter. 

EU bör utse 2025 till Europaåret för frivilligarbete. Detta skulle vara ett lämpligt sätt att hylla 

frivilligarbetares insatser och betydelse under covid-19-krisen och kriget i Ukraina. Det skulle 

lyfta fram deras betydelse för hälsan och välbefinnandet i Europa och deras roll när det gäller 

Europas återhämtning och framtid. 

 

4.22 De fria yrkena är en central social och ekonomisk faktor i alla medlemsstater, och de ansvarar för 

viktiga offentliga tjänster på områden som hälsa, rättvisa, säkerhet, språk och konst. Det är därför 

nödvändigt att göra en särskild konsekvensbedömning av lagstiftningsförslags konsekvenser för 

de fria yrkena före och efter antagandet av EU-lagstiftning. I detta avseende ska unionslagstiftaren 

särskilt beakta den byråkratiska bördans negativa inverkan på de fria yrkena. 

 

5. Ett starkare Europa i världen 

 

5.1 EESK efterlyser en öppen, rättvis, inkluderande och förutsägbar internationell handelsmiljö som 

utgör en stadig grund för demokrati och rättsstatsprincipen, fred och stabilitet, social och 

miljömässig hållbarhet och en öppen, rättvis och regelbaserad världshandelsordning. EU måste 

slå vakt om de globala handelsreglerna, säkerställa lika villkor och hitta en balans mellan 

strategiskt oberoende och öppenhet för internationell handel genom att främja en stark 

industriell bas och motståndskraftiga internationella leveranskedjor. 

 

5.2 Såväl utvecklingen i Kina de senaste åren som den pågående ryska aggressionen visar 

emellertid tydligt att en ökad internationell handel inte nödvändigtvis bidrar till att stärka de 

demokratiska processerna. EU måste därför främja sina grundläggande värden, såsom respekt 

för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och mediefrihet, i sin handelspolitik. 

 

5.3 EESK anser att det är viktigt att fortsätta att ta itu med EU:s kritiska beroende av tredjeländer. 

Detta gäller särskilt energi, råvaror, livsmedel, hälsoprodukter, infrastruktur och teknik. Det 

gäller även den industriella dimensionen av säkerhets-, försvars- och rymdpolitiken. EU måste 

särskilt se över sin brist på industriell kapacitet och sitt beroende av otillförlitliga partner. 
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5.4 Samtidigt kräver en förstärkning av EU:s öppna strategiska oberoende och en starkare global 

roll samarbete med partner på olika områden, inklusive handelsområdet. EESK anser att man 

bör slutföra förhandlingarna om bilaterala handelsavtal och utvecklingen av det multilaterala 

samarbetet inom WTO. En förstärkning av förbindelserna med de latinamerikanska partnerna, 

på grundval av uppdaterade avtal, skulle också vara ett lämpligt tillfälle för EU att stärka sin 

ställning. 

 

5.5 EESK framhåller det civila samhällets avgörande roll för handeln, och betonar att samarbetet 

med det civila samhället måste stärkas, från utformningen till övervakningen av handelsverktyg 

och handelsavtal (frihandelsavtal, avtal om ekonomiskt partnerskap och investeringsavtal). 

Detta skulle bidra till uppnåendet av målen i EU:s nya handelsstrategi och säkerställa att de 

handelsavtal som ingås bidrar till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling för 

både EU och partnerländerna i förhandlingarna. 

 

5.6 Det är också nödvändigt att samarbeta på områdena transport, digitalisering och energi, där nya 

möjligheter har skapats, t.ex. för samarbete mellan EU och USA. Stomnätskorridorerna måste 

vara bättre sammanlänkade med omvärlden när det gäller varor och passagerare. EESK efterlyser 

inrättandet av ett forum för att underlätta integreringen av TEN-T-nätet med omvärlden, inklusive 

grannländerna.  

 

5.7 EESK anser att EU behöver en mer proaktiv och effektiv strategi för att värna de europeiska 

industriernas intressen genom att skapa lika konkurrensvillkor och ta itu med illojala 

handelsmetoder med hjälp av befintlig handelslagstiftning, särskilt antidumpnings- och 

antisubventionslagstiftning.  

 

5.8 Kommittén anser att man behöver stärka eurons internationella roll som ett viktigt verktyg för 

att främja EU:s globala ställning, och efterlyser att man tydligare fokuserar på orsakerna till 

eurons allt svagare internationella roll och fullbordar Ekonomiska och monetära unionen. 

 

5.9 EESK uppmanar kommissionen att öka ansträngningarna för att se till att EU:s strategi för 

handel och hållbar utveckling i samband med både arbets- och miljöåtaganden lyfts upp på 

WTO-nivå. Detta bör också inbegripa ytterligare reflektioner om det strukturerade deltagandet 

av alla delar av det civila samhället i WTO-processerna, eftersom det inte kan finnas någon 

verklig hållbarhet utan deltagande av det civila samhället. 

 

5.10 Unionens civilskyddsmekanism har inte längre tillräcklig förmåga eller bredd för att kunna 

hantera katastrofer med koppling till klimatförändringarna och flera risker som uppstår inom och 

utanför unionens territorium. Utöver dess väletablerade verksamhet när det gäller naturkatastrofer 

måste mekanismen hantera risker såsom pandemier, stora industriella risker, storskaliga 

havsföroreningar och konsekvenserna av it-angrepp på el- eller dricksvattennät och all 

samhällsviktig infrastruktur, samt hanteringen av humanitära kriser i samband med invandring. 

 

5.11 Kopplingen mellan kortsiktigt civilskydd och långsiktig förvaltning av humanitärt bistånd måste 

hanteras och samordnas bättre. EESK anser därför att man bör undersöka behovet av att inrätta 

en europeisk myndighet för civilskydd och humanitärt bistånd som en praktisk mekanism för 

kraftfullare utrikespolitiska åtgärder. 
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5.12 EESK noterar att dialog och beslutsfattande av inkluderande och deltagandebaserad karaktär 

fortfarande saknas i många partnerländer och att utrymmet för civil och social dialog gradvis 

minskar, trots kommissionens stöd. EESK föreslår att kommissionen, i samarbete med EESK, 

inrättar ett pilotprojekt om en ”resultattavla för medborgerligt utrymme” för vissa partnerländer 

för att årligen bedöma läget när det gäller den medborgerliga och sociala dialogen, med början 

i länderna på västra Balkan eller Euromed-länderna. 

 

6. Främjande av vår europeiska livsstil 

 

6.1 Hälso- och sjukvårdssystemen i nästan alla europeiska länder måste stärkas, med fokus på 

förebyggande och på att se till att alla har tillgång till folkhälsostrukturer av god kvalitet, 

grundläggande hälsovårdstjänster inklusive vacciner och långtidsvård. Frågor som rör psykisk 

hälsa kräver snabba strategiska insatser. 

 

6.2 Kommittén erinrar om att det är avgörande att stödja ett starkt och samordnat europeiskt 

hälsoekosystem för att bidra till EU:s industristrategiska oberoende och tekniska suveränitet 

samt till en bättre livskvalitet för EU-medborgarna. Kartläggning och analyser nedifrån och upp 

bör genomföras för att bedöma hur de beroenden som identifierats exakt ser ut, samt för att ta 

itu med sårbarheter och brist på strategiska material. 

 

6.3 Migration fortsätter att vara en prioriterad fråga på grund av dess inverkan på EU:s demografi, 

ekonomi och politik (sysselsättning, sociala frågor, arbetsmarknad, integrationspolitik, 

gränskontroll samt kampen mot rasism, främlingsfientlighet, populism och diskriminering). 

EU:s migrations- och asylpakt och det gemensamma europeiska asylsystemet måste få en slutlig 

utformning som bygger på en verklig balans mellan solidaritet och ansvar och EU:s och 

medlemsstaternas skyldigheter enligt internationell rätt. 

 

6.4 Den flyktingkris som vi ser äga rum till följd av kriget mot Ukraina understryker detta områdes 

avgörande betydelse och vikten av att EU agerar på rätt sätt: förutom att omedelbart skydda 

flyktingar och införa tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd måste brådskande åtgärder vidtas 

för integration i medlemsstaternas samhällen och på deras arbetsmarknader, och lämplig 

finansiering måste göras tillgänglig för både regeringar och organisationer i det civila samhället 

som agerar på fältet. 

 

6.5 2022 är Europaåret för ungdomar – utformat för att uppmärksamma ungdomars uppoffringar 

och utmaningar både under covid-19-pandemin och i nuläget, och för att ge dem möjlighet att 

delta på alla nivåer, särskilt när det gäller miljöfrågor, inkludering, digitalisering och integrering 

av ungdomar i all EU-politik. Det är mycket viktigt att året leder till konkreta resultat och att 

ungdomar står i fokus för initiativ på EU-nivå varje år. Kommissionen bör därför fortsätta sitt 

arbete med uppföljningen av året under 2023 och därefter. 
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7. En ny satsning på demokrati i Europa 

 

7.1 Det behövs åtgärder för att förbättra den civila dialogen med och mellan berörda parter och grupper i 

samhället genom att ge dem egenansvar beträffande och verkligt deltagande i politik som direkt 

påverkar dem, och genom att främja medborgarnas roll i utformningen av Europas framtid. 
 

7.2 Det finns ett fåtal befintliga kanaler som spelar en viktig roll för medborgarnas engagemang på 

EU-nivå, såsom det europeiska medborgarinitiativet. Dessa kanaler är dock inte tillräckliga för 

att EU-medborgarna ska kunna delta på ett meningsfullt sätt, och verktygen för deltagande 

(inklusive e-deltagande) behöver bli mer inkluderande, användas på ett strukturerat sätt, vara 

tillgängliga för alla och framför allt ha större inverkan. 

 

7.3 När det gäller denna idé anser vi att EESK:s institutionella roll bör främjas och stärkas, i egenskap 

av etablerad företrädare för det organiserade civila samhället och rådgivare i EU:s beslutsprocess, 

men även i egenskap av samordnare av och garant för verksamhet med koppling till deltagande-

demokrati, såsom strukturerad dialog med civilsamhällesorganisationer och medborgarpaneler. Ett 

aktivt civilt samhälle är avgörande för Europeiska unionens demokratiska liv. 
 

7.4 Vi rekommenderar EU:s beslutsfattare att upprätta konsekventa (interna och externa) strategier 

för det civila samhället i Europeiska unionen, inbegripet politik som bygger på följande: bättre 

erkännande av sektorn och dialogen med civilsamhället, bland annat genom en särskild pelare 

i handlingsplanen för demokratin i Europa, den årliga rättsstatsbedömningen och en strategi för 

det civila samhället i Europa, möjliggörandet av rättsliga ramar och skapandet av lika villkor på 

EU-nivå, tillgång till offentlig finansiering, övervaknings- och skyddsmekanismer på EU-nivå. 
 

7.5 Det är viktigt att fokusera på uppföljningen av förslagen från konferensen om Europas framtid 

för att leva upp till medborgarnas förväntningar. EESK förväntar sig att varje EU-institution på 

ett konstruktivt och ambitiöst sätt och i enlighet med sin roll och sina befogenheter medverkar 

i varje steg av uppföljningen, även genom att lägga fram lagstiftningsförslag. Kommittén är 

redo att spela sin roll och säkerställa en ordentlig uppföljning av konferensens resultat, och om 

ett konvent anordnas måste EESK spela en framträdande roll. 
 

7.6  För att återuppbygga förtroendet för utvidgningen och stärka EU:s sätt att nå ut till sina 

naturliga allierade i regionen är kommittén övertygad om att EU klart och tydligt bör inkludera 

västra Balkan i den verksamhet som syftar till att genomföra resultaten från konferensen om 

Europas framtid. 

 

7.7 Kriget i Ukraina har drivit EU:s gemensamma åtgärder och integration framåt på viktiga områden 

som försvar och utrikespolitik i en utsträckning som var svår att föreställa sig för några månader 

sedan. EESK välkomnar åtagandet i Versaillesförklaringen att öka användningen av den 

europeiska fredsfaciliteten och betonar att EU bör gå mot en starkare politisk integration, vilket 

skulle kunna stödja en gemensam utrikespolitik. Vi uppmanar medlemsstaterna att omedelbart 

börja arbeta för att införa ett verkligt gemensamt och effektivt försvarssystem som avsevärt skulle 

stärka Europas förmåga att försvara sig.12 Beslut som fattas på EU-nivå på detta område bör 

involvera Europaparlamentet som folkets direkta företrädare i enlighet med fördragen.  

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2022-01473-00-00-res-tra-sv.docx (s. 34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/eesc-2022-01473-00-00-res-tra-sv.docx
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7.8 Europaparlamentet måste, i likhet med EESK, arbetsmarknadens parter och det civila samhällets 

organisationer, involveras i beredskapsplanerna för att motverka krigets ekonomiska konsekvenser. 

Detta gäller i synnerhet vid utformningen av de olika inslagen i REPowerEU-strategin. 

 

7.9 EESK betonar behovet av att möta utmaningarna när det gäller ungdomars aktiva deltagande 

i samhället samt i politiken och beslutsfattandet, med tanke på att barn och ungdomar tillhör den 

generation som kommer att behöva betala den enorma offentliga skuld som länderna nu drar på 

sig för att ta itu med konsekvenserna av pandemin, och de kommer att få leva med 

konsekvenserna av de åtgärder som nu vidtas för att hantera klimatförändringarna och det nya 

säkerhetsläget i Europa. Det behövs också en samordnad europeisk strategi baserad på starka 

politiska och rättsliga ramar för att bryta mönster av missgynnade förhållanden som går i arv 

från en generation till en annan. Framstegen när det gäller att uppnå det ambitiösa målet att lyfta 

så många barn och ungdomar som möjligt ur fattigdom bör noga övervakas. 

  

7.10 EESK betonar att jämställdhet och jämställdhetsintegrering är frågor som bör beaktas i alla 

delar av utformningen och genomförandet av EU:s lagstiftning, särskilt eftersom pandemin och 

den nedgång den lett till har förvärrat obalansen mellan könen. 

 

7.11 Eventuella åtgärder för att hantera exceptionella omständigheter får inte strida mot rättsstats-

principen eller äventyra demokratin, maktfördelningen och EU-medborgarnas grundläggande 

rättigheter. De nya EU-instrumenten för att skydda och främja grundläggande rättigheter och 

rättsstatsprincipen, t.ex. granskningscykeln för rättsstatsprincipen och mekanismen för att göra 

respekt för grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen till ett villkor för EU-finansiering, 

måste tillämpas. Detta måste särskilt beaktas i samband med känsliga tillfälliga beslut, såsom 

förbud mot vissa sändningsföretag, begränsning av människors fria rörlighet eller andra beslut 

som fattas under både pandemin och kriget. 

 

7.12 EESK har rekommenderat antagandet av en europeisk stadga om rättigheter och ansvars-

områden för landsbygdsområden och städer, och efterlyser inrättandet av en styrningsmodell för 

landsbygdspakten som omfattar såväl lokala myndigheter som lokala företag, såväl privata som 

icke vinstdrivande, i samarbete med lokala demokratiska strukturer och arbetsmarknadsparter 

för att se till att lokala röster kan göra sig hörda och att den långsiktiga visionen kan genomföras 

framgångsrikt. 

 

7.13 När det gäller den europeiska gröna given efterlyser EESK inrättandet av starka styrnings-

strukturer för att inkludera alla berörda parter i utformningen av åtgärder inom ramen för den 

europeiska gröna given, bland annat följande: 

 

- Inrättandet av en europeisk plattform för berörda parter inom ramen för klimatpakten, 

bestående av klimataktörer på alla nivåer. 

- Inrättandet av ett EU-forum för klimatfinansiering för att underlätta tillgången till 

finansiering och undanröja hinder. 

- Säkerställandet av att befintliga europeiska strukturer för social dialog deltar på lämpligt sätt. 

- Åtgärder för att uppmuntra medlemsstaterna att involvera regionala myndigheter, 

arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer i utarbetandet av nationella 

och regionala planer för en rättvis omställning. 
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- Åtgärder för att mer strukturellt involvera ungdomar i beslutsfattandet om hållbarhet, och 

deltagande av en ungdomsdelegat i EU:s officiella delegation till partskonferensens 

sammanträden. 

- Skapandet av en strukturell koppling mellan 55 %-paketet och FN:s mål för hållbar 

utveckling. 

- Fortsättning av arbetet med att bygga vidare på framgångarna med kommissionens och 

EESK:s gemensamma arbete i fråga om Europeiska plattformen för berörda aktörer inom 

den cirkulära ekonomin. 

 

7.14 EU-institutionerna bör också erkänna det civila samhällets grundläggande roll när det gäller att 

sprida en kultur av grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen, och främja dess medverkan 

i att underlätta lämplig kommunikation om EU:s värden och principer. Följaktligen måste det 

civila samhällets roll i granskningscykeln för rättsstatsprincipen stärkas, bl.a. genom ett forum 

för berörda parter. 

 

7.15 Vidare anser EESK att det är mycket viktigt att se till att företrädare för det civila samhället – 

bl.a. arbetsmarknadens parter, konsumentorganisationer och andra berörda aktörer – görs 

delaktiga när policyprogrammet för det digitala decenniet och tillhörande nationella färdplaner 

utformas, genomförs och övervakas. 

 

7.16 Kommittén uppmuntrar kommissionen att fortsätta att prioritera frågan om bättre lagstiftning, 

och uppmanar kommissionen, inklusive alla dess avdelningar, och EU-lagstiftarna att 

fortlöpande fördjupa och vidareutveckla EU-systemet för bättre lagstiftning i alla dess aspekter 

och att systematiskt använda sig av verktygen och riktlinjerna för bättre lagstiftning i sitt arbete. 

 

7.17 EESK betonar att kommissionen bör ha som rutin att underbygga varje lagförslag med en 

fullständig konsekvensbedömning. Kommissionen bör genomföra ordentliga konsekvens-

bedömningar även av kommande strategier, för att kartlägga deras konsekvenser i ett tidigt 

skede och bättre förutse den sammantagna effekten av enskilda initiativ. 

 

7.18 EESK betonar att instrumenten för bättre lagstiftning måste förbli politiskt neutrala och tydligt 

åtskilda från det politiska beslutsfattandet, som bör förbli förbehållet de utsedda och legitima 

politiska organen. 

 

I de offentliga samrådsförfaranden som rör kommissionens förslag måste man se till att få in 

bidrag från olika berörda parter och väga dem mot varandra. Detta kräver en översyn av 

tillvägagångssättet för att bättre nå ut till det civila samhällets organisationer på EU-nivå och 

nationell nivå. EESK betonar att onlineförfaranden måste kompletteras med en strukturerad 

dialog med det civila samhällets organisationer i alla skeden av det politiska beslutsfattandet, 

inbegripet genomförande- och utvärderingsfasen. 

 

7.19 Vi uppmanar kommissionen, och särskilt gemensamma forskningscentrumet, att fullt ut 

involvera EESK i sin framsynscykel och att stödja kommittén i granskningen av befintlig 

framsynsverksamhet som bedrivs av det civila samhällets organisationer, fackföreningar och 

näringslivsorganisationer. 
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7.20 Kommittén efterlyser också en fortlöpande förstärkning av samarbetet i samband med efterhands-

utvärderingen av olika initiativ. 

 

7.21 Både pandemin och det pågående kriget i Ukraina har visat att det finns ett akut behov av 

ytterligare åtgärder på nationell och europeisk nivå för att skydda fria och pluralistiska medier 

och oberoende journalistik av hög kvalitet. 

 

Bryssel den 14 juli 2022 

 

 

 

Christa Schweng 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande 

_____________ 

 


