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Sextio år av europeisk gemenskap – Låt oss forma 
framtiden!

Den 13 mars 2017 kommer Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med anledning 
av årsdagen av undertecknandet av våra fördrag att anordna en högnivåkonferens i Rom 
med titeln “Sextio år av europeisk gemenskap – Låt oss forma framtiden!”

Vårt mål är naturligtvis att tillvarata årsdagen av fördragen för att gentemot pressen och 
medborgarna framhäva allt det positiva som EU historiskt sett gett våra folk men också och 
framför allt att framhålla det som för närvarande oroar det civila samhället och dess orga-
nisationer i våra länder genom att betona inte bara de åtgärder som bör vidtas utan också 
den roll som deltagardemokratin bör spela för att medborgarna ska få nytt förtroende för 
EU och sina institutioner, både nationella och europeiska.

Konferensen kommer att behandla tre ämnen: den sociala dimensionen, den ekonomiska 
dimensionen samt invandrings- och integrationspolitiken.

Det europeiska projektet är verkligen i fara. Projektets själva existens ifrågasätts, framför 
allt av nationalistiska och populistiska krafter. Ändå är det inte så länge sedan praktiskt 
taget ingen i medlemsstaterna betvivlade EU:s nytta och praktiskt taget alla människor i de 
länder som ännu inte blivit medlemmar ville ansluta sig. EU var en fristad för fred, demokrati, 
framsteg, välfärd och välstånd för medborgare och företag. Vi var ännu medvetna om de 
fasor som nationalism och främlingsfi entlighet lett till och om den skada som gränser och 
murar vållat både friheten och ekonomin. Detta bör man påminna om.

För framtiden bör man också formulera och försvara de åtgärder som nu kommer att behöva 
vidtas och den anda i vilken de bör utformas. Vi måste ge Europa en verklig social dimen-
sion och förkasta alla former av social tillbakagång och ökad ojämlikhet om vi vill att EU 
ska återvinna medborgarnas förtroende. Vi måste lyfta upp ekonomin ur krisen genom 
att aktivera den och inte låta den kvävas av lågkonjunkturen, och vi måste bestämma oss 
för att styra migrationsfl ödena på ett rättvist, gediget och solidariskt sätt, om inte annat 
eftersom många av EU:s fi ender öser det mesta av sin mörka propaganda ur den situation 
som vi befi nner oss i på det området.

Vi har alltså en hel del arbete framför oss, lösningar att formulera och idéer att försvara, men 
vi är företrädare för det civila samhällets organisationer i våra länder. Även – och framför 
allt – i svåra tider har vi en skyldighet att agera och uttala oss. Vi har den kapacitet som 
krävs att undersöka och utforma lösningar och vi har kraften att visa allmänheten vad vi 
gör i namnet av dem som samlats i våra organisationer.

Georges Dassis
EESK:s ordförande
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EESK anser att den 
europeiska pelaren för 
sociala rättigheter måste bli 
ett positivt projekt för alla
Förändringar i arbetslivet bör användas för att främja 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt anständigt 
arbete för alla

Vid plenarsessionen i januari antog EESK 
ett yttrande om det utkast till en europe-
isk pelare för sociala rättigheter som lagts 
fram av Europeiska kommissionen för att 
skapa “en djupare och mer rättvis ekono-
misk och monetär union” och “uppnå ett 
Europa med AAA som social kreditvärde-
ring”. I  debatten deltog Marianne Thys-
sen, kommissionsledamot med ansvar för 
sysselsättning, socialpolitik, kompetens 
och rörlighet på arbetsmarknaden, samt 
Maria João Rodrigues, Europaparlamentets 
föredragande för detta ärende.

I yttrandet presenteras kommitténs inle-
dande idéer om och förslag på hur man ska 
ta itu med några av de stora utmaningar 
som Europa står inför i dag. Kommittén 
understryker att pelaren måste bli ett 
positivt projekt för alla – med en politik 
som främjar ökad sysselsättning, större 
sociala framsteg och ökad produktivitet 
som underliggande faktorer för hållbar 
tillväxt och med nationella välfärdssystem 
och arbetsmarknader som är anpassnings-
bara och framtidsanpassade. EESK anser 
att framtidens arbete bör vara en priori-
terad fråga i debatten om pelaren för att 
se till att den är rättvis och inkluderande 
och leder till sociala framsteg. I motsats 
till kommissionens ursprungliga förslag 
om att den sociala pelaren inledningsvis 
endast ska omfatta euroområdet anser 
EESK att pelaren bör gälla samtliga med-
lemsstater, men konstaterar att särskilda 
instrument och mekanismer kan krävas för 
euroområdet.

Detta yttrande, som begärts av kommis-
sionens ordförande Jean-Claude Juncker, 

är resultatet av många månaders arbete 
av föredragandena Jacek Krawczyk, ordfö-
rande för EESK:s arbetsgivargrupp, Gabriele 
Bischoff, ordförande för EESK:s arbetsta-
gargrupp, och Luca Jahier, ordförande 
för EESK:s grupp Övriga intressegrupper. 
Det bygger på resultaten av de nationella 
debatter som anordnades av EESK:s leda-
möter i samtliga 28 medlemsstater, med 
samråd där omkring 1 800 företrädare för 
organisationer i det civila samhället deltog.

I sin presentation av yttrandet sade Jacek 
Krawczyk, ordförande för EESK:s arbetsgi-
vargrupp, att “utan ekonomiska framgångar 
skulle ingen av medlemsstaterna ha råd med 
sitt sociala trygghetssystem. Utan fram-
gångsrika företag som skapar sysselsättning 
uppstår inget välstånd. Konkurrenskraft är 
därför en förutsättning för att bevara den 
europeiska sociala modellen. Medlemssta-
terna måste anpassa arbetsmarknaderna 
och de sociala trygghetsystemen efter de 
skriftande omständigheterna. Vi behöver 
rätt jämvikt mellan flexibilitet och trygg-
het. Välutformade och lämpliga riktmärken 
skulle kunna hjälpa medlemsstaterna att 
nå goda resultat.” Han påpekade även att 
de nationella debatterna tydligt visade 
att alla åtgärder på arbetsmarknaden och 
inom de sociala trygghetssystemen måste 
respektera befogenhetsfördelningen och 
subsidiaritetsprincipen.

Gabriele Bischoff , ordförande för EESK:s 
arbetstagargrupp, framhöll att “de euro-
peiska arbetstagarna behöver konkreta 
åtgärder som förbättrar deras levnads- och 
arbetsvillkor, och som återupprättar deras 
förtroende för EU. Växande ojämlikhet riskerar 

att rasera vår samhällsstruktur och driva fl er 
och fl er människor i armarna på dem som vill 
splittra oss. Att minska inkomstskillnaderna är 
ytterst viktigt, och starkare kollektivförhand-
lingar över hela Europa är en förutsättning för 
rättvisare löner och en rättvisare fördelning 
av välståndet. Vi vill därför ha indikatorer på 
kollektivförhandlingarnas räckvidd i Europa. 
Ökad lönekonvergens skulle också bidra till 
att lösa många av de problem som vi brot-
tas med. Det räcker inte längre med goda 
föresatser. Europa – dvs. vi alla i våra olika 
roller – måste omedelbart erbjuda konkreta 
lösningar för att skänka hopp och trygghet 
i denna snabbt föränderliga värld.”

Luca Jahier, ordförande för EESK:s grupp 
Övriga intressegrupper, underströk att “vi 
måste bygga upp ett EU som bryr sig. Den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
bör därför omfatta alla medborgare under 
hela deras liv, inklusive dem som är ute-
stängda från eller som inte kan delta på 
arbetsmarknaden. Pelaren måste bli ett 
positivt projekt för EU-medborgarna och 
motverka ökad fattigdom och ojämlikhet. 
Diskussionerna kring en eventuell pelare 
visar tydligt hur viktigt det är att koppla 
pelaren till 2030-agendan för hållbar 
utveckling och en reform av välfärdsstaten 
bortom de off entliga myndigheterna. Soci-
ala investeringar, den sociala ekonomin, 
sociala företag och social innovation spelar 
en avgörande roll i dessa reformer och sörjer 
för att alla medborgare kan ta del av tjänster 
av hög kvalitet.”

Kommissionsledamot Marianne Thyssen 
lyfte fram betydelsen av EESK:s bidrag till 
kommissionens fortsatta arbete med pela-
ren: “Jag skulle vilja tacka de tre föredragan-
dena från alla tre grupper här i huset, inte 
bara för deras ambitionsnivå utan också för 
att de tar sig an frågorna i yttrandet på ett 
så heltäckande sätt. Det är tydligt att detta 
är ett värdefullt bidrag till samrådet om den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.”

EESK:s ordförande Georgios Dassis avslu-
tade diskussionen med att betona att för-
slagen måste förverkligas för allmänheten: 
“Det pågår en ständig innovation inom områ-
den som teknik, ledarskap och marknads-
föring. Det är dags för innovation på det 
sociala området.”

EESK:s yttrande kommer att bilda underlag 
för kommissionens slutliga förslag om den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
som den förväntas lägga fram inom de 
närmaste månaderna. EESK kommer att 
fortsätta att bevaka och delta aktivt i allt 
kommande arbete och alla kommande dis-
kussioner om pelaren. (dm)� l
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EESK står värd för en debatt om eurons 
framtid och fördjupningen av EMU

Det finns inga gångbara alternativ till ett mer politiskt euroområde med starkare inriktning på de centrala 
prioriteringarna för medborgarna snarare än på särskilda kvantitativa mål och tekniska frågor. EESK uppmanade 
återigen EU:s politiska ledare att påskynda processen med att fördjupa Ekonomiska och monetära unionen 
(EMU) för att skapa större konvergens mellan medlemsstaterna och göra EU i sin helhet till ett mer välmående, 
konkurrenskraftigt och motståndskraftigt område, inom ramen för en delad suveränitet.

Det här var några av huvudbudskapen under högnivådebatten på temat “Vilken framtid har euron? Hot 
och möjligheter för det andra stadiet av ett fördjupat EMU”, som EESK anordnade den 2 februari. Syftet 
med evenemanget var att bygga upp ett nödvändigt samförstånd kring en ambitiös färdplan för att fullborda 
EMU senast 2025 som en del av en övergripande vision för EU:s framtid.

En expertpanel diskuterade de olika hoten och möjligheterna i samband med fullbordandet av EMU under 
det andra stadiet i enlighet med vad som anges i de fem ordförandenas rapport (2017–2025). Talarna, 
bland annat ordföranden för Eurogruppens arbetsgrupp, Thomas Wieser, presenterade en mängd idéer 
och möjligheter som bör utforskas för den korta, medellånga och långsiktiga utvecklingen av euroområdets 
styrning. (mm)� l

Europas ekonomiska framtid 
är digital

EU:s mål måste vara ambitiösa
Vid sin plenarsession den 25–26 januari välkomnade 

EESK kommissionens initiativ i fråga om en europeisk 
kodex för elektronisk kommunikation, organet för euro-
peiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommuni-
kation (Berec), handlingsplanen för 5G och stödsystemet 
för offentliga myndigheter som vill erbjuda kostnadsfri 
wi-fi (WiFi4EU). “En Europaomfattande, modern digital 
inre marknad är viktig för att förbättra EU:s konkurrens-
kraft, göra EU hållbart och därmed skapa ekonomisk 
tillväxt och sysselsättning”, sade Ulrich Samm (Arbets-
givargruppen, DE), föredragande för yttrandet om ett 
europeiskt gigabitsamhälle, och tillade att “vi måste vara 
medvetna om att detta inte är en isolerad företeelse, utan 
att den ska ses mot bakgrund av den starka konkurrensen 
från USA och Asien”. EESK diskuterade och antog fem 
yttranden med koppling till det bredare temat Ett sam-
manlänkat Europa.

EU måste visa vägen för att garantera enhetlig, alleuro-
peisk modernisering med högkapacitetsnät, eftersom 

en fullständig digital inre marknad är en nödvändig för-
utsättning för att se till att alla potentiella ekonomiska 
och sociala fördelar blir verklighet. Stödsystem kommer 
att behövas för att se till att även avlägsna områden 
omfattas.

Kommissionens initiativ WiFi4EU går i  rätt riktning, 
och bidrar till finansieringen av gratis internettillgång 
i offentliga lokaler. “Detta initiativ kommer att ge förde-
lar i fråga om tillgänglighet och ekonomisk tillväxt”, sade 
Emilio Fatovic, föredragande för yttrandet om internet-
konnektivitet i lokala samhällen, som dock anser att den 
beräknade budgeten på 120 miljoner euro inte räcker till 
eftersom högkvalitativa wi-fi-tjänster med en lägsta has-
tighet på 100 Mb/s behöver installeras. Kommissionen 
måste fastställa tydliga regler för tilldelningen av medel. 
Kommittén föreslår till exempel att man reserverar en 
högsta finansieringssumma för varje land i förväg och 
anslår 20 % av budgeten till ekonomiskt och digitalt 
mindre utvecklade områden, såsom öar, bergsområ-
den och randområden, eller områden som drabbats av 
naturkatastrofer. (sma)� l

Att fullborda euroområdets 
uppbyggnad är ett måste för 
välståndet och stabiliteten

EESK stod vid sin plenarsession i januari som värd för 
en debatt med kommissionsledamot Pierre Moscovici om 
läget för den europeiska ekonomin och utsikterna till en 
fördjupad ekonomisk och monetär union (EMU). EESK:s 
ledamöter sände genom kommissionsledamoten ut ett 
tydligt budskap om att EU-medborgarna och de ekono-
miska aktörerna snarast måste få en känsla av egenansvar 
och ledning från Europas ledare, framför allt i diskussio-
nen om de byggstenar som saknas i ett verkligt EMU. 
Integrationen i EU och euron i synnerhet kan bli hållbara 
endast om de ekonomiska, finanspolitiska, finansiella, 
sociala och politiska aspekterna rör sig framåt tillsam-
mans, även om detta kan kräva en fördragsändring.

“Det är välkommet men inte tillräckligt att man vid de 
olika europeiska toppmötena tar upp tidigare insatser”, 
förklarade Joost van Iersel (Arbetsgivargruppen – NL), 
ordförande för EESK:s ekonomiska facksektion. ”Vi upp-
manar Europas politiska ledare att godkänna en transpa-
rent och tidsbunden färdplan för fullbordandet av EMU. Vi 
behöver stabilitet, trovärdighet och förutsägbarhet inom 
en ram av europeisk suveränitet. Detta är det enda sättet 

att försäkra medborgarna och investerarna om att euron 
har kommit för att stanna och om vår gemensamma euro-
peiska framtid.”

Kommissionsledamot Pierre Moscovici presenterade 
en översikt över den ekonomiska situationen i EU, med 
en förväntad tillväxt på 1,6 % under 2017 och 1,8 % 
under 2018. I sitt tal förklarade han: ”Min vision är ett 
Europa som är enat både socialt och finanspolitiskt och 
som kan bemöta populism och samtidigt arbeta för upp-
åtgående ekonomisk konvergens och sociala framsteg för 
sina medborgare. Eftersom euron förväntas bli valuta för 
hela EU är det absolut nödvändigt att fullborda euroområ-
dets uppbyggnad, och EESK:s bidrag till denna diskussion 
kommer att bli mycket uppskattat.” Dessa tankar fram-
fördes också under kommitténs offentliga debatt den 
2 februari om eurons framtid och fördjupningen av EMU. 
(mm)� l

Att undanröja hinder för den inre 
marknaden och samtidigt slå vakt om de 
sociala rättigheterna

Den inre marknaden är hotad: Samtidigt som 
USA, Australien och Japan lyckats att avsevärt öka 
sin inhemska efterfrågan har den europeiska inre 
marknaden – ett centralt inslag i EU:s integration och 
välstånd – endast växt med 0,4 %, medan den i euro-
området faktiskt minskade med 1,6 % mellan 2008 
och 2015. Dessutom undergrävs arbetstagarnas och 
de ärliga företagens förtroende för den inre markna-
den av missbruk, såsom social dumpning, särskilt vid 
gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, och 
allmänhetens stöd avtar.

“Detta lägger hinder för vår ekonomi. För att ge ny impuls 
åt den inre marknaden behöver den fullbordas, men inte 
på bekostnad av regler och grundläggande ekonomiska 
och sociala rättigheter”, sade föredraganden Oliver 
Röpke (Arbetstagargruppen – AT). “En väl fungerande 
inre marknad förutsätter att den europeiska och nationella 
lagstiftningen efterlevs, inte minst vid gränsöverskridande 
verksamhet.” Den europeiska integrationen måste hitta 

rätt balans mellan den ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga utvecklingen och främja den ekonomiska och 
sociala konvergensen mellan medlemsstaterna.

I sitt initiativyttrande om “Hot och hinder för den inre 
marknaden” efterlyser EESK också följande:
�l Rättvis konkurrens: efterlevnad av europeisk och 

nationell lagstiftning – man bör skydda arbetsta-
garnas rättigheter och principen om att samma 
arbete på samma plats avlönas på samma sätt, samt 
undanröja falsk utstationering av arbetstagare och 
otillbörliga metoder vid offentlig upphandling.

�l Undanröjande av marknadshinder: man bör 
erkänna kvalifikationer och examensbevis bättre, 
undanröja regleringshinder osv.

�l En reglerad skattepolitik: man bör övergå till en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas och 
landsspecifik rapportering och bekämpa skatteflykt 
och skatteparadis. (sma)� l

EESK och kommissionen anordnar 
gemensam konferens för att lansera en 
plattform för den cirkulära ekonomin

En plattform för berörda aktörer inom den cirkulära 
ekonomin kommer att lanseras vid en tvådagarskonfe-
rens som anordnas gemensamt av Europeiska kommis-
sionen och EESK i Bryssel den 9–10 mars 2017.

EESK har efterlyst en sådan plattform för att främja 
samarbetet mellan olika nätverk i det civila samhället 
och aktörer som deltar i övergången till en cirkulär 
ekonomi.

“För att uppnå snabba och konkreta resultat måste vi få 
med de viktigaste aktörerna och omdanarna, nämligen det 
civila samhället”, förklarade EESK-ledamoten Brenda 
King (Arbetsgivargruppen – UK), ordförande för EESK:s 
observationsgrupp för hållbar utveckling. “Europeiska 
intressenter som deltar i  den cirkulära ekonomin är 

angelägna om att utbyta sakkunskaper och erfarenheter 
och diskutera de viktigaste aspekterna av övergången 
till en resurseffektiv ekonomi”, tillade Martin Siecker 
(Arbetstagargruppen – NL), ordförande för EESK:s fack-
sektion för inre marknaden, produktion och konsumtion.

I flera av sina senaste yttranden har EESK understrukit 
behovet av att omvandla vår ekonomi från en linjär eko-
nomi till en cirkulär ekonomi i linje med det europeiska 
organiserade civila samhällets uppmaning till djärva 
åtgärder för resurseffektivitet. EESK stöder ett ambiti-
öst genomförande av kommissionens handlingsplan för 
den cirkulära ekonomin, som engagerar berörda parter 
och medlemsstaterna i en gemensam och samordnad 
insats. (sma)� l

Presentation av det maltesiska 
ordförandeskapets prioriteringar

Ian Borg, maltesisk parlamentssekreterare med 
ansvar för EU-fonder och ordförandeskapet 2017, 
redogjorde för det maltesiska ordförandeskapets 
prioriteringar vid EESK:s plenarsession i  januari. 

Presentationen följdes av en livlig diskussion med EESK:s 
ledamöter (För mer information om EESK:s planerade råd-
givande bidrag till det maltesiska ordförandeskapet, se 
januariutgåvan av detta nyhetsbrev).� l
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EESK vill att vidarebosättning frikopplas från 
partnerskapsavtal

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) uppskattar att 
antalet människor runt om i världen som är i behov av 
vidarebosättning 2017 kommer att uppgå till nästan 1,2 
miljoner. Under 2015 blev endast 80 000 personer vida-
rebosatta över hela världen. Avsaknaden av ett ordent-
ligt vidarebosättningsprogram och av möjligheter till 
laglig inresa i Europa gör att många fördrivna personer 
som behöver internationellt skydd tvingas anlita farliga 
kriminella människosmugglare. I sitt yttrande om försla-
get till en unionsram för vidarebosättning välkomnar 
EESK förslaget om en EU-ram för vidarebosättning som 
ett nödvändigt verktyg för att hjälpa dem som söker 
sådant skydd och också som ett steg mot en verklig 
gemensam asylpolitik, som EESK har förespråkat länge. 
Ett sådant system skulle också innebära bättre stöd till 
länderna längs EU:s gränser.

EESK skulle vilja att vidarebosättningskriterierna grun-
das på människors sårbarhet och frikopplas från partner-
skapsavtal, utvecklingsbistånd och faktiskt samarbete 
med tredjeländer i  asylfrågor. Kommittén anser att 
UNHCR bör involveras som det internationella organ 
som har uppdraget och sakkunskaperna för att avgöra 
om en person behöver skydd eller inte. UNHCR bör också 
ingå i högnivågruppen för vidarebosättning, på samma 
sätt som EESK. Kommittén anser inte att man bör ge 
EU-medlemsstater eller tredjeländer särskilda rättighe-
ter att göra urvalet själva.

Programmet för vidarebosättning måste åtföljas av pro-
gram för tidig, effektiv och framgångsrik integration, 
inklusive tillträde till arbetsmarknaden, erkännande av 
kvalifikationer och tillhandahållande av yrkesutbildning 
och språkkurser. Det civila samhället kan spela en avgö-
rande roll. (sma)� l

Politiker och det civila samhället måste 
agera mot människohandeln
Filmvisning arrangerad 
tillsammans med FN 
lyfter fram brutaliteten 
i människohandeln med barn

FN och EESK presenterade filmen Såld 
av J.D. Brown på Bryssels konstcentrum 
Bozar den 10 januari 2017. Visningen inled-
des med ett anförande av EESK:s ledamot 
Madi Sharma (Arbetsgivargruppen, 
Storbritannien) och Deborah Seward, 
direktör för FN:s regionala informations-
kontor i Europa (Unric). Filmen åskådliggör 
brutaliteten och omänskligheten i männis-
kohandeln med barn.

Människohandeln omfattar varje år miljon-
tals människor i världen enligt FN:s drog- 
och brottsbekämpningsbyrå (Unodc), och 
sexuellt utnyttjande är den vanligaste 
formen av människohandel (53 %), följt av 
tvångsarbete (40 %), som är på väg att öka. 
Av Eurostats arbetsdokument om männis-
kohandel från 2015 framgår att 69 % av 
de registrerade offren i EU var utsatta för 
människohandel i sexuellt syfte och 19 % 
för tvångsarbete. 49  % av de offer för 
människohandel som upptäckts i världen 
är kvinnor, 33 % är barn.

I sina yttranden om människohandel har 
EESK efterlyst ökat skydd och stöd till off-
ren, som i första skedet ofta upptäcks av 
det civila samhällets organisationer på gräsrotsnivå. 
Kommittén anser att ett sådant skydd och stöd är av 
avgörande betydelse för att offren ska kunna återinte-
greras i det rättssamhälle som de uteslutits från. Deras 
integrering på arbetsmarknaden bör stödjas med offent-
liga medel.

Efter visningen hölls en debatt med paneldeltagare från 
Unodc, ILO, Unicef och Madi Sharma, där man efterlyste 
kraftfullare politiska insatser och en omprövning av EU:s 
politik. Förutom att diskutera orsakerna till och möjliga 
åtgärder mot människohandel framhöll talarna den 
avgörande roll som det civila samhällets organisatio-
ner och varje individ spelar och efterlyste gemensamma 
åtgärder. (jk)� l
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Innovation och vetenskap till nytta för alla: är det något nytt?
av EESK:s vice ordförande Gonçalo 
Lobo Xavier

Om du vet att Horisont 2020 har en budget på 
80 miljarder euro för att finansiera forsknings- och inn-
ovationsprojekt under en sjuårsperiod kan du lätt dra 
slutsatsen att detta skulle kunna påverka människors 
liv mycket positivt när det handlar om att skapa arbets-
tillfällen och mervärde för den europeiska ekonomin.

Så vad anser vanliga människor om detta?

Forskarsamhället har uttryckt stor tilltro till Horisont 
2020-initiativens potential, men också uppmanat EU att 
ta itu med hela forsknings- och innovationskedjan, från 
grundforskning till produkt- och tjänstestyrd forskning. 
I sitt yttrande om halvtidsutvärderingen av Horisont 
2020 (föredragande: Ulrich Samm – Arbetsgivargrup-
pen – DE) framhöll kommittén att “endast ett välbalanse-
rat stöd i hela denna kedja kan säkerställa att den kunskap 
som genereras också tillämpas och så småningom leder 
till samhälleliga och ekonomiska fördelar”, dvs. kommer 
att ha en positiv inverkan på människors liv.

Sanningen är dock att gemene man i stor utsträckning 
är omedveten om hur resultaten av forskning och inn-
ovation skulle kunna påverka vår vardag.

Om vi därtill lägger de avsevärda skillnader mellan med-
lemsstaternas vetenskaps- och innovationsverksamhet 
som (alltjämt) finns, är det enkelt att förstå varför en 
ökning av programmets budget till verksamhet som 
främjar forskning och innovation i samhället inte kom-
mer att räcka för att få allmänheten att ändra inställning 
i denna fråga.

Det är därför vi är positiva till att man först förbättrar 
basfinansieringen av forskning och innovation i områ-
den i Europa som är mindre väl förberedda, innan man 
riktar in sig på det som kallas ansvarsfull forskning och 
innovation.

Europa har tre år till på sig att bättre genomföra detta 
program genom att förenkla reglerna, använda ett 
tydligare språk i ansökningsinbjudan, göra gruppen 
sökande mer demokratisk, skapa finansieringsmöjlig-
heter för projekt som är små och medelstora men som 
har stor genomslagskraft och involvera sociala medier 
som ett centralt inslag i till exempel spridningen av 

framgångshistorier där detta är av avgörande betydelse 
för att öka medvetenheten – detta är budskap som inte 
får glömmas bort.

Vi bör även undersöka idén om att arrangera kurser om 
innovation för journalister eller ett journalistpris inom 
innovation för att få vanliga människor att förstå vad 
Horisont 2020 kan bidra med i deras liv – det är trots allt 
de som är slutanvändarna av forskning och innovation.

Detta är ett bevis på att vetenskaplig innovation och 
forskning inte är så komplicerat som det låter utan något 
som kan förbättra vår livskvalitet och göra oss ännu stol-
tare över att tillhöra ett Europa som vi alla är en del av 
och bidrar till. Lätt som en plätt eller hur?� l

Minnets väv
En porträttutställning

EESK står med anledning av det maltesiska 
EU-ordförandeskapet som värd för en utställning med 
nutida porträtt av den internationellt hyllade mal-
tesiske fotografen Joseph P. Smith. Den visar några 
av de äldsta invånarna i den gamla staden Birgu och 
bl.a. visas en videoprojektion med intervjuer med 
personerna och om verksamheten bakom kulisserna. 
Utställningen öppnas officiellt den 22 februari 2017, 
under EESK:s plenarsession i  februari, och pågår 
fram till och med den 24 mars 2017 i foajén på sjätte 
våningen i JDE-byggnaden. (jp)� l

Bekämpa inbyggt åldrande: EESK har 
spelat en banbrytande roll enligt ny bok

I en bok som nyligen publicerades med titeln Understanding Planned Obso-
lescence (förstå inbyggt åldrande) undersöker den brasilianska lektorn i miljö- 
och biorätt, Kamila Pope, orsakerna till samt kostnaderna och konsekvenserna 
av inbyggt åldrande. I boken granskas bl.a. EESK:s arbete med denna fråga, från 
Thierry Libaerts banbrytande yttrande 2013 och det efterföljande projekt som 
genomfördes under Henri Malosses ordförandeskap till studien 2016 om The 
influence of life span labelling on consumers. Följande slutsats dras: “Det råder 
inga tvivel om att den mobilisering som startade då Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén lade fram ett yttrande som följdes upp av ett program i syfte 
att bekämpa inbyggt åldrande är en av de viktigaste åtgärder som vidtagits av 
en offentlig myndighet på detta område hittills.”

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through 
Production, Consumption and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 sidor. 
(dm)� l
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Ordförande Georges Dassis gratulerar Europaparlamentets 
nyvalde talman

Den 19 januari sände EESK:s ordförande 
Georges Dassis en skrivelse till Antonio 
Tajani där han gratulerade honom till 
uppdraget som ny talman för Europapar-
lamentet. Efter att ha uttryckt en förhopp-
ning om att det utmärkta samarbete som 
kännetecknat förbindelserna mellan EESK 
och Europaparlamentet skulle fortsätta 
i  framtiden försäkrade Georgios Dassis 
Antonio Tajani om att EESK skulle erbjuda 
parlamentet sitt fulla stöd inför de kom-
mande utmaningarna: “Du har blivit vald 
vid en tidpunkt då EU befinner sig i  kris. 
Ett viktigt mål för alla europeiska aktörer 

är att återställa medborgarnas förtroende 
och intresse för vårt projekt och vårt arbete. 
Som EU:s demokratiskt valda organ måste 
Europaparlamentet spela en viktig roll. Som 
det representativa organet för det organi-
serade civila samhället i Europa står Euro-
peiska ekonomiska och sociala kommittén 
redo att som en stark partner delta i denna 
ansträngning.”

Georges Dassis föreslog också att man skulle 
undersöka sätt att förbättra uppföljningen 
av kommitténs yttranden i  Europapar-
lamentet, säkerställa ordentlig samord-
ning mellan parlamentsledamöterna och 
EESK:s ledamöter och kartlägga andra 
gemensamma prioriteringar. Han bjöd in 
Antonio Tajani att hålla ett anförande inför 
EESK:s plenarförsamling under en av kom-
mitténs kommande plenarsessioner: “Vi är 
säkra på att din närvaro kraftigt kommer att 
stärka banden mellan EU:s lagstiftande organ 
och det civila samhällets företrädare”, var 
ordförande Dassis slutkommentar. (dm)�l

EESK-ledamoten Tom Jones, panelmedlem under den 
internationella gröna veckan i Berlin

EESK-ledamöterna Tom Jones (Övriga 
intressegrupper – UK), Jarmila Dubravská 
(Arbetsgivargruppen  – SK) och Piroska 
Kállay (Arbetstagargruppen – HU) deltog 
i den internationella mat- och jordbruks-
mässan Grüne Woche (gröna veckan) i Ber-
lin, ett unikt mat- och jordbruksevenemang 
som lockar en halv miljon besökare varje år.

Tom Jones var gäst vid en paneldebatt om 
“Cork 2.0-förklaringen  – från efter-
tanke till handling”, där också kommis-
sionsledamot Phil Hogan och den tyska 
jordbruksministern Christian Schmidt deltog. 
Tom Jones framhöll att landsbygdsutveck-
lingen särskilt måste inriktas på att stödja 
företagsamheten bland unga jordbrukare 
och ungdomar på landsbygden. Ett sätt att 
förverkliga detta stöd är att tillhandahålla 
snabbt bredband i  landsbygdsområdena, 
vilket skulle gynna både den yngre genera-
tionen och företagen. Landsbygdsturism och 
turistanläggningar på landsbygden erbjuder 

en potential för ekonomisk tillväxt och ska-
pande av arbetstillfällen om de uppgrade-
ras. Hälsorelaterade fritidsaktiviteter har en 
mycket stor potential, eftersom fl er stadsbor 
lockas till landsbygdsområdena. Dessutom 
kan konsumenterna spela en avgörande roll 
för att stimulera landsbygdsområden, och de 
bör göras medvetna om värdet av spårbara 
och hållbart producerade livsmedel.

Landsbygdsutvecklingsprogrammet och 
den gemensamma jordbrukspolitiken har 
inte ensamma lyckats vända landsbygdens 
tillbakagång. Andra EU-investeringsfonder 
måste användas och göras tillgängliga för 
landsbygdsområdena. Förändring är först 
och främst beroende av företagarandan hos 
lokalbefolkningen och företagen (inbegri-
pet sociala företag) när det gäller att fylla 
tomrummet på orter där de off entliga tjäns-
terna försvunnit. Hållbara landsbygdsom-
råden skapar fördelar för alla medborgare. 
(sma)� l

Nyårsmottagning på kungliga slottet
Traditionsenligt brukar Belgiens kung och 
drottning i början av året anordna en mot-
tagning på kungliga slottet för att fram-
föra sina välgångsönskningar till cheferna 
för EU-institutionerna och de ständiga 
representationerna vid EU i  Bryssel. I  år 
ägde mottagningen rum den 25 januari. 
EESK företräddes av ordförande Georges 
Dassis, vice ordförandena Gonçalo Lobo 
Xavier och Michael Smyth, generalse-
kreterare Luis Planas samt protokollchef 
Dominique-François Bareth. (dm)� l

I KORTHETEuropa förändras: Vilka utmaningar 
väntar fackföreningarna?
av Arbetstagargruppen

Den 15 februari 2017 höll Arbetstagar-
gruppen ett extra sammanträde för att dis-
kutera sin strategi och sina prioriteringar 
mot bakgrund av att förutsättningarna utan 
tvivel håller på att ändras i och med valet av 
ny president i USA, brexit-scenariot, slutet på 
den informella “stora koalitionen” i Europa-
parlamentet, regeringskrisen i Italien och de 
kommande valen i Nederländerna, Frank-
rike och Tyskland. Deltagarna diskuterade 
de europeiska fackföreningarnas utma-
ningar och möjligheter i ljuset av den nya 
politiska och institutionella utvecklingen, 
som innebär att de nu, mer än någonsin, 
måste försvara de europeiska demokratiska 
värderingarna och rättsstatsprincipen mot 
alltmer aggressiva populistiska rörelser och 
deras vilseledande propaganda.

Alla deltagare betonade med eftertryck att 
införandet av en ny ekonomisk och social 
EU-modell för sysselsättning och tillväxt som 
verkligen främjar medborgarnas välfärd är 
det bästa skyddet mot sådana företeelser. 
De underströk den starka kopplingen mellan 
EU:s framtid och en eff ektiv social pelare och 
diskuterade hur man ska gå vidare för att 
skapa starka band med avsevärda off ent-
liga och privata investeringar för att skapa 
nya arbetstillfällen. EESK:s nyligen antagna 
yttrande om den sociala pelaren bildade en 
god utgångspunkt eftersom det fokuserar 
på specifika förslag på hur detta projekt 
kan omsättas i positiva och betydelsefulla 
åtgärder för att förbättra människors arbets- 
och levnadsvillkor och återupprätta deras 
förtroende för EU. (mg)� l

På väg mot en rättvis delningsekonomi: 
samarbetsplattformarnas roll och plats
av Övriga intressegrupper

Den 5 december 2016 ledde ordfö-
randen för EESK:s grupp för Övriga intres-
segrupper, Luca Jahier (IT), en konferens 
där aktörer från den sociala och solidariska 
ekonomin gav exempel på hur rättvisa del-
ningsplattformar kan skapas och framhöll 
de många olika modeller, möjligheter och 
utmaningar som dessa innebär för lagstif-
tarna och samhället.

De digitala plattformarna är själva kärnan 
i delningsekonomin. Överallt i EU och runt 
om i världen använder enskilda personer, 
sociala företagare och olika samhällsgrup-
per dessa kraftfulla verktyg för att skapa, 
bevara eller få tillgång till varor och tjänster 
i delningsekonomin. De mål om rättvisa och 
omfördelning som dessa aktörer eftersträ-
var gör att deras digitala plattformsmodel-
ler radikalt skiljer sig åt från sådana aktörer 
som själva behåller det värde som skapas 
av dem som använder och bidrar till dessa 

plattformar och som sätter sig över social-
lagstiftning och rättvisa. Dessa plattformar 
måste uppmärksammas och regleras på ett 
rättvist sätt.

Med stöd av gruppen Övriga intressegrup-
per samlade sex organisationer som är 
verksamma inom den sociala och solida-
riska ekonomin och Commons – en social 
rörelse för grupper av användare som för-
valtar resurser gemensamt – nästan 200 
personer i Bryssel för att
�l lära sig mer om inspirerande exempel 

på samarbetsplattformar inom kultur, 
livsmedel, mark, utbyte av tjänster mel-
lan företag, lokala valutor m.m.,

�l diskutera rättsliga frågor: arbetsrätt, 
egendom, avtal och beskattning,

�l förklara vad de förväntar sig av EU, 
medlemsstaterna och städerna,

�l främja partnerskap.

Gruppen Övriga intressegrupper, där 
många av ledamöterna kommer från den 

sociala ekonomin, framhöll återigen den 
drivande roll som gruppen spelar när det 
handlar om att möjliggöra och bygga upp 
deltagardemokratin genom att upprätthålla 
och knyta kontakter med företrädare för det 
civila samhällets organisationer runt om 
i världen. (cl)� l

Utställning med fotografi er föreställande 
den polske fi lmregissören Andrzej Wajda

av Arbetsgivargruppen
I januari öppnade EESK en fotoutställ-

ning med över 30 bilder föreställande den 
nyligen bortgångne polske fi lmregissören 
Andrzej Wajda. Fotografi erna är tagna av 

den världsberömde konstnären och fotogra-
fen Czesław Czapliński och visar några starka 
ögonblick från Wajdas yrkes- och privatliv.

“Det är ingen överdrift att säga att Andrzej 
Wajda var en allmänt erkänd mästare och 

en symbol för europeisk fi lm”, sade Jacek P. 
Krawczyk, ordförande för EESK:s arbetsgi-
vargrupp, då utställningen öppnades den 
25 januari. Han uppmuntrade publiken att 
se Wajdas sista fi lm, Powidoki (“Efterbilder”), 
som kommer att visas i Bryssel i mars.

Den polske romanförfattaren, dramatikern 
och manusförfattaren Maciej Karpiński 
delade med sig av sina mycket personliga 
minnen av att arbeta med Andrzej Wajda 
med publiken. Han betonade att Wajda inte 
bara var en stor polsk konstnär, utan också 
en stor europé med ett brinnande intresse 
för och kunskaper om EU-frågor.

Utställningen anordnades på initiativ av 
EESK:s arbetsgivargrupp. (lj)� l
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