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Snabba förändringar i strukturen och organisationen av dagens ekonomier
skapar nya möjligheter, men medför även nya risker och svårigheter på arbetsmarknaden. Löntagarna tenderar att trängas ut av flexibla arbetsformer och
nya typer av arbetstagare, vilket ger upphov till oro bland såväl forskare som
politiker i Europa.
Som ett resultat av den tekniska utvecklingen och digitaliseringen står vi inför en
verklighet som innebär förändringar när det gäller arbetsplatserna och den nya
kompetens som krävs av arbetskraften. Till följd av detta växer många atypiska
arbetsformer fram, såsom deltidsarbete, arbete med flera uppdragstagare och
arbete som involverar onlineplattformar som drivs som ett nätverk av specialiserade, välutbildade yrkesutövare.
Förändringar i arbetslivet är en central aspekt av EESK:s verksamhet. För att
illustrera hur viktigt detta är kommer 2017 års pris till det civila samhället att
delas ut till “innovativa projekt för att främja högkvalitativ sysselsättning
och företagaranda för framtidens arbete”. Vi vill belöna innovativa affärsidéer
som utgör ett konkret exempel på en socialt godtagbar anpassning till de nya
arbetsformerna, men även olika former av integration av arbetstagare. EESK
övervakar noggrant EU:s sysselsättningsstrategi och sätt att bekämpa de olika
typer av arbetslöshet som är mest oroväckande, t.ex. ungdomsarbetslöshet och
långtidsarbetslöshet. Mot denna bakgrund uppmuntrar priset till kreativitet
inom europeiska företag och lyfter fram exempel på bästa praxis när det gäller
att bekämpa arbetslösheten.
Förändringarna av arbetsformerna ger anledning att kritiskt reflektera över
behovet av socialt skydd i Europa. De politiska strategier som måste till för att
tillgodose detta behov kräver dock betydande ekonomiska resurser, och att säkerställa denna finansiering är kanske den största utmaning som det europeiska
samhället nu står inför.

Gonçalo Lobo Xavier
EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation
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EESK välkomnar debatten
om det sociala Europa, och
efterlyser politiskt stöd
Vägtullar bör finansiera
kostnaderna för
transeuropeisk
transportinfrastruktur
LeaderSHIP 2020 måste
stärkas

“Den rättsliga ramen måste leda till ett
rättvist och balanserat skattesystem
för alla ekonomiska aktiviteter och
företagsmodeller, utan att begränsa
delningsekonomins potential att tillhandahålla sysselsättning och tillväxt”,
sade Giuseppe Guerini (Övriga intressegrupper, IT), föredragande för EESK:s
yttrande om beskattning av delningsekonomin som antogs den 19 oktober.
De nuvarande skattereglerna tar inte
ordentlig hänsyn till nya företagsmodeller och ekonomiska aktiviteter.
Detta skapar rättslig och skattemässig
osäkerhet, snedvrider konkurrensen
och leder till förlorade intäkter. För att
komma tillrätta med dessa problem
uppmanar EESK de nationella myndigheterna att öka samarbetet och anpassa sina regler, men anser samtidigt att
endast en genuin europeisk strategi
på ett lämpligt sätt kan ta itu med den

digitala ekonomin. Medföredraganden Krister Andersson (Arbetsgivargruppen, SE) anser att “de europeiska
myndigheterna måste upprätta samarbetskanaler utanför Europas gränser
i syfte att fastställa vissa grundläggande
regler för en verkligt digital ekonomi”.
Även om ny teknik underlättar och
stärker delningsekonomin anser
EESK att det är viktigt att utvärdera
delningsekonomin som helhet och

inte behandla den som en del av den
digitala ekonomin. EESK anser att
införandet av rimliga tröskelvärden
för inkomst skulle kunna bidra till att
reglera inkomstbeskattningen, och att
mer information om skatteskyldigheter bör tillhandahållas allmänheten.
EU:s beslutsfattare och lagstiftare
måste också se till att konsumenterna,
arbetstagarna och tjänsteleverantörerna – samt privatlivet och personuppgifter – skyddas. (jk)
l

Att finansiera det civila samhället är avgörande för
demokratin
EESK anser att EU-institutionerna
bör främja en positiv bild av organisationerna i det civila samhället, bevara
deras oberoende och se till att de får
ordentlig finansiering
I ett politiskt klimat som blir allt mer
fientligt till medborgarrörelser måste
EU bekräfta betydelsen av den roll som
organisationerna i det civila samhället
spelar. Det framhöll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) vid
sin plenarsession i oktober.
Vid sin presentation av yttrandet på eget
initiativ om EU:s finansiering av organisationer i det civila samhället sade
föredraganden Jean-Marc Roirant
(Övriga intressegrupper, FR) att EESK
fastställt mer än 25 rekommendationer om hur man kan stärka förbindelserna mellan organisationerna i det
civila samhället och EU och förbättra
deras tillgång till finansiering.

Denna uppmaning till åtgärder kom
lägligt, eftersom EU-institutionerna
förbereder sig för att inleda diskussionerna om den fleråriga budgetramen
efter 2020.
“EU-institutionerna måste med hög
röst säga att organisationerna i det civila samhället är mycket viktiga”, sade
Jean-Marc Roirant.
EESK rekommenderade att man ska
återuppta diskussionerna om en europeisk stadga för föreningar och att
artikel 11 i fördraget om dialog med

www.eesc.europa.eu

det civila samhället måste genomföras
i större utsträckning.
EESK uppmanade till att öka anslagen
till organisationerna i det civila samhället och avsätta 500 miljoner euro
till programmet “Ett Europa för medborgarna” i nästa fleråriga budgetram.
EESK efterlyste också en EU-ombudsman med ansvar för de medborgerliga friheterna. (ll)
l
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Det är min fasta övertygelse att det nu i denna tid av stora förändringar i arbetslivet är än viktigare att använda sig av den sociala dialogens grundläggande syften
och principer för att uppnå bra kompromisser. I Europa finns det redan goda
exempel på hur man kan hantera kraven och utmaningarna på arbetsplatsen.
Vi såg exempel på detta i de 111 ansökningarna till priset, men det finns många
fler att upptäcka och använda som förebild. Vi har redan valt ut de kandidater
som utmärker sig mest och under de kommande dagarna kommer vi att belöna
de mest intressanta, innovativa och inspirerande bland dessa, i hopp om att vårt
stöd kommer att leda till ännu större framgångar för dem. Genom detta pris vill
vi även lyfta fram och ge uppskattning åt alla de människor som har antagit
utmaningen och uppmuntra dem att fortsätta sitt arbete. Vi uppmuntrar alla
aktörer i det civila samhället att fortsätta det utmärkta arbetet!

EESK uppmanar kommissionen
och medlemsstaterna att tillämpa befintliga skattelagstiftningar och skattesystem på delningsekonomin/den
digitala ekonomin.
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Bästa läsare!

Beskattning av delningsekonomin kräver
genuint europeiskt samarbete

EESK uppmanar
kommissionen att stärka EU:s
ekonomiska grundvalar och
sociala dimension
I sitt anförande vid EESK:s plenarsession i oktober tackade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans EESK:s ledamöter
för deras bidrag till kommissionens arbetsprogram för 2018, som lades fram i juli 2017. Han
framhöll att programmet hade tagit intryck av
EESK:s bidrag.
“Vi är glada över att ni har involverat oss i beslutsfattandet, men vi skulle bli ännu gladare
om ni involverade oss ännu mer”, påpekade
Georges Dassis, EESK:s ordförande.

Gabriele Bischoff, ordförande för Arbetstagargruppen, välkomnade att kommissionen gett
den sociala pelaren en framträdande plats.
Jacek Krawczyk, ordförande för Arbetsgivargruppen, underströk vikten av att inrikta sig

på frågor där EU:s insatser tillför ett mervärde. Luca Jahier, ordförande för Övriga intressegrupper, underströk behovet av att gå ännu
längre. (sg)
l

Europas landsbygdsområden
behöver ett lyft
Ekonomisk och social utveckling kräver en adekvat infrastruktur, inklusive snabba bredbandstjänster och ett modernt transportnät. “Det
handlar inte bara om att tillhandahålla ett smart
transportnät på väg och järnväg utan också om
att använda transportnätet på ett smart och effektivt sätt”, förklarar föredraganden för yttrandet,
Tom Jones. EESK stöder helhjärtat kommissionens initiativ för smarta byar som ett första steg
i rätt riktning.
Samarbete mellan städer och landsbygdsområden inom jordbruks- och landsbygdsturism, hälsorelaterad verksamhet och livsmedelskedjan skulle
vara till nytta för allmänheten.
En hållbar landsbygdsutveckling kommer endast
att bli framgångsrik om man får med sig lokalbefolkningen, som måste involveras i beslutsfattandet. “Vi måste uppmuntra människor, särskilt
ungdomar, ge dem en röst och stödja deras idéer”,
framhåller Tom Jones. (sma)
l

Europas mark förtjänar bättre förvaltning
EESK efterlyser en referensram för
att skydda markens kvalitet och
bördighet
Att bevara eller förbättra kvaliteten hos Europas mark är en av de viktigaste utmaningarna för
att värna vår försörjning. Som ett första steg föreslår EESK en gemensam EU-referensram i syfte att
fastställa en enhetlig terminologi och enhetliga
kriterier för ett gott marktillstånd.
Varje årtionde förlorar Europa så mycket jordbruksmark att det motsvarar storleken av en
medlemsstat
Vid sin plenarsession i oktober antog EESK ett
yttrande om Markanvändning för hållbar livsmedelsproduktion och ekosystemtjänster, på
begäran av det estniska ordförandeskapet för
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EU. “Vi behandlar ofta vår mark som om vi hade ett
överflöd. Mellan 2006 och 2012 exploaterades ungefär 107 000 hektar mark i de europeiska länderna
varje år, vilket innebär en förlust av jordbruksmark
som motsvarar Cyperns storlek på mindre än tio år.
Denna enorma efterfrågan på mark måste stoppas”,
sade Roomet Sõrmus (Övriga intressegrupper,
EE), föredragande för yttrandet.
En referensram för hållbar markförvaltning
I alla medlemsstater utgör förlust av jordbruksmark ett stort problem. “Vi måste skydda vår
mark. En gemensam EU-referensram för markskydd,
i vilken gott marktillstånd definieras, enhetlig terminologi och harmoniserade kriterier för övervakning
fastställs och prioriterade politiska åtgärder slås
fast, skulle vara avgörande för den hållbara användningen och skyddet av jordbruksmark”, anser
Roomet Sõrmus. (sma)
l

Texten har utarbetats av Gabriele Bischoff (Arbetstagargruppen, DE) och Jukka Ahtela (Arbetsgivargruppen, FI) efter kommissionens begäran om ett
yttrande om dess diskussionsunderlag, men EESK
beslutade att koppla det till den föreslagna proklamationen av den europeiska pelaren för sociala
rättigheter.

EESK påpekade att det behövs större insatser för
att fastställa gemensamma principer och strategier för en uppåtgående lönekonvergens, en
minimiinkomst som gör det möjligt för alla
människor att leva ett värdigt liv, ökad social
sammanhållning och ökade investeringar. EESK
uttryckte också oro över bristen på säkerställande av skyddet av befintliga sociala rättigheter
och “de mycket stora skillnaderna i efterlevnaden”
av EU-lagstiftningen i medlemsstaterna. (ll) l

EESK vid det sociala toppmötet i Göteborg
Under ledning av EESK:s ordförande Georges Dassis deltog en
delegation av EESK-ledamöter i
det sociala toppmötet i Göteborg
den 17 november där Europeiska
kommissionen, rådet och Europaparlamentet gemensamt antog
den europeiska pelaren för sociala
rättigheter. För att visa sitt stöd för
den europeiska pelaren för sociala
rättigheter har EESK flera gånger
i sina yttranden varnat för att EU:s
framtid står på spel om inte sociala
rättigheter, som på en sund och hållbar ekonomisk grund, införs. (ll) l

Kommissionens ordförande Jean‑Claude Juncker, EESK:s ordförande
Georges Dassis och Sveriges statsminister Stefan Löfven
vid det sociala toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt 2017
(foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet)

Europas medborgare behöver ett starkare
och bättre EU för att garantera ekonomisk
utveckling
För styrningen av EU behövs en
känsla av ett gemensamt syfte
som går utöver tekniska strategier
och åtgärder. Detta är en av de
viktigaste slutsatserna från EESK:s
yttrandepaket om framtiden för
Europas ekonomi. I yttrandena om
Den ekonomiska politiken för euroområdet 2017, Ett fördjupat EMU
senast 2025, EU:s finanser fram till
2025 och Kapitalmarknadsunionen:
halvtidsöversyn tas aktuella utmaningar för EU:s ekonomi upp och
läggs specifika förslag fram om hur
man ska hantera dessa.
Att stimulera till ytterligare ekonomiska reformer
och investeringar på EU-nivå, omstrukturera och
utöka EU-budgeten och fullborda de ekonomiska, finanspolitiska, finansiella och politiska pelarna inom vår ekonomiska och monetära union
är några av de viktigaste rekommendationerna
som läggs fram av EESK i yttrandepaketet. EESK
förespråkar en välavvägd mix av ekonomiska
strategier för euroområdet med väl sammanlänkade finanspolitiska, monetära och strukturella
delar och uppmanar Europeiska rådet att revidera sitt beslut att förkasta en positiv finanspolitisk
inriktning i euroområdet. Ett fördjupat EMU är
enligt EESK avgörande för att bättre stödja den
monetära politiken och de nationella ekonomipolitiska strategierna, liksom för att stärka den
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“Det är EU:s och medlemsstaternas ansvar att
driva på landsbygdens utveckling. Vi måste göra
vår landsbygd till en attraktivare plats att bo
på”, säger föredraganden, Tom Jones (Övriga
intressegrupper – UK).

Gabriele Bischoff och Jukka Ahtela, föredragande för EESK:s
yttrande om den europeiska pelaren för sociala rättigheter

© Källa: kommissionen - Francois Walschaerts

Frans Timmermans, förste vice ordförande för
kommissionen och EESK:s ordförande Georges Dassis
vid plenarsessionen

Det är möjligt att förbättra landsbygdens
utveckling, och lokalbefolkningen är beredd
att bidra, men den behöver stöd. EU och de
nationella myndigheterna måste stärka byarnas och småstädernas egenmakt. Med sitt
yttrande Byar och små städer som katalysatorer för landsbygdsutveckling, som antogs vid
plenarsessionen i oktober, vill EESK bidra till
en förnyelse av Europas landsbygdsområden.

Inför de utmaningar som kan hindra EU:s väg framåt kan den pågående
debatten om EU:s sociala dimension
och den europeiska pelaren för sociala
rättigheter bidra till att uppnå ett nytt
samförstånd om de strategier som behövs för att säkra ekonomisk tillväxt
och välfärd för EU-medborgarna. Det
säger EESK i sitt yttrande om Inverkan
av den sociala dimensionen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter
på EU:s framtid, som antogs i oktober.

EESK uppmanade rådet att godkänna den
interinstitutionella proklamationen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter vid toppmötet
i Göteborg i november och att skicka en politisk
signal för dess genomförande.

Vice ordförande Frans Timmermans påpekade
att även om det ekonomiska klimatet i Europa
nu är bättre än tidigare är många människor
fortfarande missnöjda. Anledningarna till detta
är de ökande skillnaderna i det europeiska samhället. “Jag tror ärligt talat att det enda sättet vi
med förnuft och inte bara med symboliska gester
kan uppfylla löftet om konvergens, och det enda
sättet vi kan förmedla en vision om ett samhälle
där människor åter tar kontroll över sitt enskilda
och kollektiva öde, är om vi tar itu med globala
problem tillsammans som européer på ett europeiskt plan” fortsatte Frans Timmermans.

EESK efterlyser flexibla och effektiva
stödprogram från kommissionen och
medlemsstaterna

EESK välkomnar debatten om det
sociala Europa, och efterlyser
politiskt stöd

demokratiska och sociala dimensionen i förvaltningen av EU. Vidare välkomnar kommittén
kommissionens förslag om att fokusera på europeiskt mervärde som en grundläggande princip på utgiftssidan i EU-budgeten, och efterlyser
mer egna medel till finansiering av EU-budgeten
samt uppmanar alla medlemsstater att snabbt
genomföra kapitalmarknadsunionen i syfte att
förse EU:s ekonomi med ny energi och dynamik.
Kommissionens nyligen offentliggjorda arbetsprogram för 2018 visar kommissionens avsikt att
lägga fram specifika förslag på områden som EESK
lyft fram. (jk)
l

I ett yttrande som antogs vid EESK:s plenarsession i oktober stöder kommittén kommissionens föresats att garantera en ren,
konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet
för alla senast 2025 att uppmanar den att
ytterligare förbättra regelverket i syfte att
inrätta ett effektivt gemensamt europeiskt
transportområde.

hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetstagares
rättigheter och miljöaspekter.
EESK uppmanar dock kommissionen att finslipa
de föreslagna lagstiftningsändringarna.
”Transportsektorn kommer att revolutioneras genom den förbättrade kvalitet, bekvämlighet, flexibilitet, tillgänglighet, prismässiga överkomlighet och
säkerhet som digitaliseringen medför när det gäller
tjänster till konsumenter och företag”, konstaterade
Ulrich Samm.

Det var budskapet i EESK:s yttrande som antogs
vid plenarsessionen den 18 oktober och som
utarbetats av föredraganden Ulrich Samm (Arbetsgivargruppen, DE) och medföredraganden
Brian Curtis (Arbetstagargruppen, UK).

Elfordon kan bidra till att minska luftföroreningar lokalt, medan en politik som stöder ren
elproduktion är en förutsättning för att nå EU:s
globala mål när det gäller utsläpp av växthusgaser. EESK noterar skillnaden mellan de förväntade
utsläppsminskningarna (13 %) för vägtransporter inom ramen för detta paket och de 18–19 %

EESK stöder den rörlighetsagenda som kommissionen presenterar och välkomnar försöken
att lösa några kvarstående transportfrågor som
rör den inre marknaden samtidigt som man tar

“Med principen ‘användaren betalar’ menas att
pengarna skulle gå tillbaka till vägunderhåll och
nya investeringar i väginfrastruktur, medan intäkter som genereras enligt principen ‘förorenaren
betalar’ skulle gå till att minska luftföroreningarna,
införa innovativa trafikledningssystem och laddningsstationer för elfordon och utveckla alternativa transportsätt m.m.”, säger föredraganden
Alberto Mazzola (Arbetsgivargruppen, IT).

anges hur mycket som har betalats in under året
för användningen av vägen och hur mycket som
återinvesteras i den. Indikatorer för trafikstockningar, olyckor och utsläppsminskningar skulle
också kunna redovisas, menar han.
Intäkterna, som beräknas uppgå till någonstans
mellan 10 och drygt 20 miljarder euro, skulle
kunna ge skjuts åt fullbordandet av det trans
europeiska transportnätet. (dm)
l

Tilldelningen bör vara så transparent som möjligt menar Alberto Mazzola, som förslår att skyltar
bör sättas upp vid påfarten till motorvägar där det

Kommittén sade sig vara mycket oroad över den
föreslagna sammanslagningen av den europeiska
solidaritetskårens mål och målen för sysselsättningspolitiken för unga, och föreslog att man
omprövar inbegripandet av anställningar och
praktikplatser i programmet. En sådan strategi riskerar att leda till att betalt arbete ersätts av obetalt
arbete för unga i Europa.
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EESK välkomnar upprättandet av den europeiska solidaritetskåren, men några av inslagen
i kommissionens nya program för ungdomars frivilligarbete i Europa, inklusive dess finansiering,
måste klargöras och förbättras, framhöll EESK i sitt
yttrande om lagstiftningsförslaget om Europeiska
solidaritetskåren som antogs i oktober (föredragande: Pavel Trantina, Övriga intressegrupper,
CZ; medföredragande: Antonello Pezzini, Arbetsgivargruppen, IT).

nödvändig förutsättning för att elfordon framgångsrikt ska kunna ta sig in på massmarknaden.
(mp)
l

Klausuler om god förvaltning i skattefrågor
i internationella avtal kommer att främja en
hållbar utveckling
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Enligt kommissionens nuvarande förslag skulle
intäkter från de transeuropeiska vägtullarna gå
till statskassan. EESK har föreslagit att detta bör
ändras på grundval av principerna “användaren
betalar” och “förorenaren betalar”:

Europeiska
solidaritetskåren
behöver nya medel och
bör fokusera enbart på
frivilligarbete

som transportsektorn måste göra för att bidra till
uppnåendet av klimatmålen för 2030. Kommittén betonar därför att produktion av ren el är en
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Vägtullar bör finansiera
kostnaderna för transeuropeisk
transportinfrastruktur
Intäkter från vägtullar inom det transeuropeiska vägnätet bör återinvesteras i transportinfrastruktur och tydligt öronmärkas, varvid avgifterna
från väganvändningen bör gå till att täcka kostnaderna för utveckling, drift och underhåll av
väginfrastruktur, medan avgifter kopplade till
externa kostnader bör användas för att minska de
negativa effekterna av transporter på väg. Detta
var huvudbudskapet i ett yttrande från EESK om
kommissionens förslag till översyn av det så kallade Eurovinjettdirektivet, som antogs vid EESK:s
plenarsession i oktober.
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EESK efterlyser en ren, konkurrenskraftig och
uppkopplad rörlighet för alla senast 2025

På senare år har det funnits ett betydande
intresse för det internationella skattesystemet.
Det har uppstått frågor kring huruvida dubbelbeskattningsavtal mellan industriländer och
utvecklingsländer är rättvisa eller inte, samt
beträffande deras påverkan på skatteintäkterna
i utvecklingsländer.
EESK antog vid sin plenarsession i oktober ett
yttrande om EU:s utvecklingspartnerskap och
utmaningen med internationella skatteavtal (föredragande: Alfred Gajdosik, Övriga intressegrupper, AT; medföredragande: Thomas Wagnsonner,
Arbetstagargruppen, AT). I yttrandet pekar man på
behovet av att bedöma påverkan från internationella skattereformsåtgärder på målen för hållbar
utveckling.

EESK välkomnar de ansträngningar som EU och
dess medlemsstater har gjort för att ta itu med
bristerna i det internationella skattesystemet.
Skattepolitiken borde dock bli ett ännu viktigare inslag i EU:s utvecklingspolitik. Vidare
finns ett behov av att införa klausuler om god
förvaltning i skattefrågor i alla relevanta avtal mellan EU och tredjeländer för att främja
hållbar utveckling.
EESK stöder idén om en utveckling som främjar
privata investeringar, under förutsättning att en
sådan utveckling är förenlig med målen för hållbar utveckling. Skattefrågor går hand i hand med
målen för hållbar utveckling, och därför bör företagen betala skatt i det land där de gör vinst.
(sg)
l

Kampen mot klimatförändringarna kan inte
föras på de vanliga medborgarnas bekostnad

Europeiska solidaritetskåren tillkännagavs första
gången av kommissionens ordförande JeanClaude Juncker i dennes tal om tillståndet i unionen
2016. Om Europeiska solidaritetskårens budget
antas kommer denna att vara 341,5 miljoner euro
för perioden 2018-2020. I slutet av perioden förväntas programmet ha omkring 100 000 deltagare.
Nästan 58 % av den totala budgeten för den europeiska solidaritetskåren kommer att omfördelas
från budgeten för Erasmus+. EESK uttryckte oro
över denna omfördelning av medel och betonade
att investeringar i budgeten för den europeiska
solidaritetskåren inte får ske på bekostnad av
Erasmus+, som redan är underfinansierat. Kommittén begärde att ökade “nya medel” investeras
i programmet. (ll)
l

“Kampen mot klimatförändringarna kan bara bli
framgångsrik om alla medborgare görs delaktiga.
Det är dock inte tillräckligt att övertyga människor
om att vi måste ändra vår livsstil: det är också viktigt
att ge dem det stöd som de behöver”, sade EESK:s
ordförande Georges Dassis vid inledningen av
ett sidoevenemang vid COP23 om en rättvis
övergång till en koldioxidsnål ekonomi som
EESK anordnade i Bonn den 8 november.
EESK presenterade sitt yttrande om klimaträttvisa.
Med detta begrepp erkänns att de fattigaste och
mest utsatta i samhället ofta påverkas mest av klimatförändringarna. EESK föreslår därför en EU-stadga
om klimaträttigheter mot bakgrund av de utmaningar som den globala klimatförändringskrisen medför.
För att begränsa klimatförändringarnas inverkan
måste konsumenterna ges hållbara alternativ som
inte innebär lägre kvalitet eller högre priser. EESK
anser också att subventionerna för fossila bränslen
bör avskaffas.

Georges Dassis, EESK:s ordförande, på
sidoevenemanget vid COP23
Kommittén anser att alla människor har rätt till
en ren miljö, och inte bara i Europa. “Solidariteten måste stå i centrum vid genomförandet av Parisavtalet. Detta är ett gemensamt och inkluderande
initiativ som förutsätter samarbete på alla nivåer”,
sade Georges Dassis avslutningsvis. (sma)
l
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Det var slutsatsen vid ett evenemang
som EESK anordnade i Bryssel den
24 oktober och där experter diskuterade läget i industrin.
EESK-ledamoten Marian Krzaklewski
(Arbetstagargruppen, PL) redogjorde
för utmaningarna på ett område där
Europa kämpar för att behålla sin kritiska massa.

Reinhard Lüken från SEA Europe
varnade för att bristen på beställningar under tidigare år kommer att bli
märkbara först under de kommande
åren. LeaderSHIP 2020 är rätt verktyg
men måste förstärkas och omvandlas
till ett LeaderSHIP 2030-program som
omfattar örlogsvarvssektorn.

CCMI-delegaten Patrizio Pesci betonade möjligheterna till smart, inkluderande och hållbar tillväxt i denna
sektor, som fortfarande lider av den

Elspeth Hathaway från IndustriAll
betonade att trots att 15 % till 75 %
av arbetstillfällena gått förlorade står
sektorn fortfarande för 5,4 miljoner

El Sistema Belgium: ReMuA/Shake Young
Orchestra and the Connect ensemble
ReMuA är en ideell förening vars artister
har lett veckovisa musikworkshoppar
på skolor i Bryssel och Liège sedan 2013
med det kända venezuelanska projektet

El Sistema, där man i grupp lär sig spela
ett instrument, som förebild. Efter ett antal år spelar nu de barn som har kommit
längst i ReMuA/Shake Young Orchestra.
Denna dynamiska, mångkulturella
ungdomsorkester åtföljdes av Connect
ensemble. El Sistema Belgium-projektet
har under ett antal år gett hundratals
barn möjlighet att börja studera musik
och lära sig ett instrument i skolan eller
i närområdet.
Att lära sig sjunga och/eller spela
ett instrument i grupp blir en återkommande del i barnens liv, med
workshoppar på 1,5–5 timmar i veckan.
Orkesterrepetitioner är ett uttryck för

en gemenskap där lyssnande, respekt
och samarbetsanda är av största vikt.
I Bryssel fyller ReMuA-utbildade musiker kommunerna Molenbeek, Laeken,
Schaerbeek, Forest, Ixelles och Bryssel
stad med liv genom att uppträda i El
Sistema Belgiums orkestrar. (cl) l

Fördelar med ett digitalt samhälle
av Arbetsgivargruppen
Ett digitalt samhälle är inte bara ”bra
att ha”, det är en absolut nödvändighet. Detta var en av slutsatserna vid
konferensen på temat Fördelar med
ett digitalt samhälle, som anordnades
av Arbetsgivargruppen den 25 oktober
2017 i Tallinn, Estland. Deltagarna diskuterade olika aspekter av e-samhället och den digitala inre marknaden.
It-säkerhet, samhällets förtroende, det
fria flödet av data, vidareutveckling av
infrastruktur och avlägsnandet av hinder för den digitala inre marknaden var
några av de frågor som togs upp.

Digitaliseringen håller redan på att
förändra det sätt som vi driver våra
företag på. Revolutionen är här och
alla kan dra nytta av den, betonade
Jacek P. Krawczyk, ordförande i Arbetsgivargruppen, i sitt
välkomstanförande.
Nya företagsmodeller medför ett nytt
tankesätt, sade Kadri Simson, Estlands
ekonomi- och infrastrukturminister,
i sitt huvudanförande. Det är ytterst
viktigt att se digitaliseringen som en
möjlighet, och inte som ett hot. Lagstiftningen bör hjälpa företagen att
växa och inte skapa nya hinder.

I boken undersöks den europeiska sociala
dialogens historia från 1985 till 2003 –
från dess ursprung till dess autonomi.
Denna undersökning görs genom
dokumentation och intervjuer med olika
ledande aktörer som utformade, deltog
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Europaparlamentet, kommer att delta
i en session med rubriken “Vi vill rösta”,
vars målsättning är att se till att personer
med funktionsnedsättning kan delta fullt
ut i 2019 års val till Europaparlamentet.

Den 7 december kommer EESK:s
ordförande Georges Dassis och ledamöterna Yannis Vardakastanis och
Krzysztof Pater att delta i Europeiska
handikappforumets fjärde plenarsession som kommer att hållas i Europaparlamentets lokaler för att markera
forumets 20-årsdag.

Kommittén är fast övertygad om att
deltagande i samhällslivet är en grundsten i varje demokratiskt samhälle. Att
förvägra människor detta på grund av
funktionsnedsättning utgör en form av
diskriminering. Inför valet till Europaparlamentet 2019 har man därför beslutat
att undersöka valförfarandena, eftersom
personer med funktionsnedsättning
i dag utestängs eller ställs inför hinder
när det gäller deltagandet. (mrg) l

Europeiska handikappforumets ordförande, Yannis Vardakastanis (Övriga intressegrupper, EL), kommer att hålla ett
huvudanförande medan Georges Dassis
och Krzysztof Pater (Övriga intressegrupper, PL), som var föredragande för EESK:s
yttrande om Rättigheter för personer med
funktionsnedsättning att rösta i valen till

Konferensen anordnades gemensamt av
Arbetsgivargruppen, det estniska rådsordförandeskapet, den estniska arbetsgivarorganisationen och den estniska
handels- och industrikammaren. (lj) l

Den 1 januari 2018 tar Bulgarien över det roterande ordförandeskapet för EU efter Estland. För att
förbereda detta har EESK hållit ett särskilt presidiesammanträde i Sofia och håller på att förbereda
ett antal yttranden, evenemang och andra initiativ
både i Bryssel och Bulgarien. En översikt över ordförandeskapets prioriteringar tillsammans med en kalender över aktiviteter med
koppling till EESK kommer att ingå i detta nyhetsbrev i januari.
l

Jul- och nyårshälsning

Book presentation
Présentation du livre

Vi önskar er alla en god jul och ett riktigt gott 2018!

© Shutterstock

Vi tackar er för ert intresse och stöd
under det senaste året och ser fram
emot att få sända vårt nya digitala
nyhetsbrev till alla våra läsare i hela
Europa från och med nästa nummer!
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Den 7 december 2017 anordnar
Arbetstagargruppen en presentation
av boken “Le dialogue social européen:
Histoire d’une innovation sociale
(1985–2003)”. [Den europeiska
sociala dialogen: historien om en social
innovation (1985–2003)]

i och utvecklade den europeiska sociala
dialogen: fackföreningsföreträdare,
arbetsgivare och europeiska aktörer. Det
är ingen fredlig historia, där förekommer
konflikter och misslyckanden. Men den
rymmer även en djupt rotad europeisk
medvetenhet. Den förstår vad som kan ge
medborgarna konkreta fördelar. Den är
också ett av de bästa sätten att förverkliga
Europas grundläggande värderingar:
sociala framsteg och solidaritet,
sammanhållning och demokrati samt
motståndskraftig utveckling.

I KORTHET

Förberedelser för det
bulgariska ordförandeskapet

“Le dialogue social européen: Histoire
d’une innovation sociale (1985-2003)”
av Arbetstagargruppen

och många små företag. Klusterbildning och särskild europeisk sjöfartsforskning behövs. (sma)
l
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Under ledning av sin ordförande
Luca Jahier arrangerade gruppen
Övriga intressegrupper den 18 oktober 2017 konserten El Sistema Belgium: ReMuA / Shake Young Orchestra
and the Connect Ensemble. Detta var
det första kulturinitiativet som anordnades vid EESK inom ramen för
Europaåret för kulturarv 2018.

Agnieszka Montoya-Iwanczuk från
GD GROW presenterade en studie
som visar att den europeiska varvsindustrins leveranskedja som helhet är
större än Kinas eller Japans men mycket mer heterogen, med några få stora

EESK kommer att
delta i debatten om
vilka rättigheter och
möjligheter personer med
funktionsnedsättning
har att rösta i valen till
Europaparlamentet

Att sprida kultur i hjärtat av EU
av Övriga intressegrupper

arbetstillfällen i Europa och 50 % av
den marina utrustningen i världen.
Utmaningen består i att bibehålla
kompetensen. Livslångt lärande är avgörande i denna högteknologiska sektor, och rörlighet måste uppmuntras.

QE-AA-17-008-SV-N

Den europeiska varvsindustrin behöver strategiskt stöd från EU. LeaderSHIP
2020 är rätt verktyg men måste förstärkas och förlängas till 2030. Europa
måste ta ledningen inom forskning
och utveckling om klimatförändringar,
energibesparingar och fartygens komplexitet, eftersom sjöfartsindustrin är en
nyckel till dess ekonomiska och sociala
framtid. Klusterbildning skulle stärka industrins konkurrenskraft. Det är mycket viktigt att rationalisera utbildningen
och göra arbetstillfällena attraktiva.
EU måste också bekämpa illojal global
konkurrens.

ekonomiska och finansiella krisen och
illojal konkurrens från länder utanför
EU.
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LeaderSHIP 2020 måste stärkas
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generalsekreterare för EFS, kommer
att följas av en diskussion där flera
nationella fackföreningsledare deltar.
Inlägg förväntas av Gabriele Bischoff,
ordförande för Arbetstagargruppen

vid EESK, Cándido Méndez, f.d.
generalsekreterare för UGT och f.d.
ordförande för EFS, Luc Triangle,
generalsekreterare för IndustriAll,
Marie-Hélène Ska, generalsekreterare
för CSC, Peter Scherrer, biträdande

generalsekreterare för EFS, och många
andra. Tanken är att tillsammans
betrakta det förflutna för att bättre
diskutera den sociala dialogens och de
kollektiva förhandlingarnas framtid.
(mg)
l

Dessutom finns EESK info tillgänglig på 23 språk i pdf-format på kommitténs webbplats: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EESK info kommer ut nio gånger om året i samband med EESK:s plenarsessioner.
Tryckta versioner av EESK info på tyska, engelska och franska kan erhållas gratis från EESK:s presstjänst.
Dessutom är EESK info tillgänglig på tjugotre språk i pdf-format på kommitténs webbplats.
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESK info är inte att betrakta som en officiell sammanfattning av EESK:s arbete. För sådan information
hänvisar vi till Europeiska unionens officiella tidning eller andra publikationer från kommittén.
Innehållet i EESK info får spridas under förutsättning att källan anges och att en kopia skickas till
redaktören.
Upplaga: 6 500 exemplar.
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