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Inledning 
EU har från första början varit ett fredsprojekt, och som ett 

erkännande av detta tilldelades Europeiska unionen Nobels 

fredpris 2012.

Krisen på finansmarknaden, som följdes av krisen i 

euroområdet, har krävt ingripanden av de politiska 

myndigheterna på både nationell och europeisk nivå. Det 

har varit nödvändigt att vidta åtstramningsåtgärder inom 

euroområdet i syfte att få de offentliga finanserna under 

kontroll. Arbetslösheten har stigit och nått rekordnivåer i 

många medlemsstater. Detta har oundvikligen lett till att 

det politiska ledarskapet förlorat allmänhetens stöd. I många 

länder har i synnerhet stödet för EU-projektet minskat. Trots 

det faktum att EU är svaret på krisen, snarare än orsaken till 

den, ifrågasätter människor det europeiska samarbetet och 

EU-projektet.

Den nya fleråriga budgetramen förhandlades fram under 

krisen. Det var ett tillfälle att stärka EU och engagera 

medborgarna, men den användes inte som hävstång för att 

bekämpa den ekonomiska och sociala krisen. EESK efterlyste 

i denna politiska strid en kraftfull europeisk budget, med en 

stark gemensam jordbrukspolitik och solida strukturfonder.

Det civila samhället och dess organisationer spelar en 

viktig roll i det moderna samhället, och under krisen har 

det blivit tydligt att detta gäller i ännu högre grad i tider av 

åtstramningar och reformer. Civilsamhällesorganisationerna 

själva, särskilt de mindre, har drabbats av krisen. En ny 

studie som vi nyligen beställde om krisens konsekvenser för 

civilsamhällesorganisationerna i EU visar dock att det finns 

en positiv sida med de nuvarande begränsningarna och att 

vi kan vända blad, från kris till möjlighet. Studien visar att 

vissa civilsamhällesorganisationer har insett att samarbete i 

sammanslutningar och nätverk faktiskt ökar deras möjligheter 

att göra sina röster hörda hos alltmer ansträngda besluts-

fattare. Vissa civilsamhällesorganisationer, särskilt på lokal nivå, 

föredrar att samarbeta med andra inom sina intresseområden 

framför att arbeta på egen hand. Detta samarbetsinriktade 

klimat gör dem effektivare i deras samverkan med politiker 

och beslutsfattare, som också arbetar under förhållanden 

med betydande osäkerhet och risk.

Vi vet alla att arbetsmarknadens parter i kristider måste delta 

fullt ut i reformprocessen, på både nationell och europeisk 

nivå. Därför behöver vi solida kunskaper om deras aktuella 

kapacitet, så att vi kan undersöka olika sätt att stödja dem 

och tillsammans kunna hantera krisen. EESK har i sina olika 

projekt sett till att få hjälp av sitt nätverk av nationella 

ekonomiska och sociala råd. Tillsammans med de nationella 

ekonomiska och sociala råden har vi arbetat med Europa 

2020-strategin och bidragit till den årliga tillväxtöversikten 

och den europeiska planeringsterminen. Vi bidrar nu till 

övervakningen av ekonomiska och sociala reformer på 

nationell nivå med hjälp av våra nätverk av ekonomiska 

och sociala råd. Detta är resultatet av många aktiva insatser 

från ordförandeskapets sida i samarbete med EU:s ledare, 

särskilt Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, 

kommissionens ordförande José Manuel Barroso och EU-

ordförandeskapet, med uppbackning av våra ledamöter.

Under detta ordförandeskap har EESK stärkt sin roll, och 

kommittén har ökat sitt genomslag och i större utsträckning 

kunnat påverka övriga EU-institutioner. Vi har slutit ett nytt 

samarbetsavtal med kommissionen och inlett ett mer 

strukturerat samarbete med Europaparlamentet. För första 

gången någonsin har EESK utarbetat ett strukturerat politiskt 

bidrag till kommissionens arbetsprogram.

Samarbetet med Regionkommittén har fortsatt och stärkts. 

Dessa båda rådgivande EU-organ har olika rötter, en till 

viss del gemensam historia och kan bygga en djupare 

gemensam framtid. Jag vill gärna lyfta fram vårt enträgna 

arbete för att göra partnerskapsprincipen till en del av 

paketet för sammanhållningspolitiken och för en europeisk 

uppförandekod för partnerskap.
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Det finns ett starkt behov av bidrag från det civila samhället, 

inte bara på grund av dess sakkunskap utan även för att det 

kan vara det bästa sättet att skapa en känsla av europeisk 

identitet. EESK har en roll som brobyggare, men dess uppdrag 

är även att föra fram det civila samhällets synpunkter till 

beslutsfattarna inom EU. Verktygen finns. Lissabonfördraget 

har gjort det möjligt för det civila samhället att i större 

utsträckning bidra till utformningen av politiken och har 

ökat möjligheterna till medborgarengagemang. Artikel 

11 i Lissabonfördraget har gett EESK en viktigare roll i EU:s 

beslutsprocess, eftersom den ger kommittén möjlighet 

att göra det civila samhällets synpunkter hörda i EU. Vi har 

öppnat EESK för andra organisationer i det civila samhället 

genom kontaktgruppen för det europeiska civila samhällets 

organisationer och nätverk, men även på andra sätt. I 

samband med det civila samhällets dag och priset till det 

civila samhället har vi ytterligare öppnat kommittén för lokala 

organisationer och nätverk som saknar insiderkunskaper om 

hur Bryssel fungerar och som nu har hittat den kontaktyta de 

behöver – EESK.

Mot bakgrund av de stora finansiella, ekonomiska och sociala 

utmaningar som vi står inför finns det en tendens att förbise 

de globala, långsiktiga hållbarhetsfrågorna. Somliga undrar 

varför EESK, i likhet med många andra parter och olika aktörer 

i det civila samhället, lyfter fram hållbarhetsfrågorna trots 

krisen. Att motivera beslutsfattarna och regeringarna i EU att 

utforma och vidta åtgärder för en (såväl ekonomisk och social 

som miljömässig) hållbar utveckling i EU är i själva verket ett 

sätt att ta EU ur krisen. Inför Rio +20, under en period på lite 

över ett år, samarbetade EESK med ekonomiska och sociala 

råd runt om i världen för att sprida kunskap om det civila 

samhällets erfarenheter, frågeställningar och idéer. 

Vi bedrev ett nära och lyckat samarbete med kommissionen, 

och det måste vi fortsätta med när det gäller att förverkliga 

resultaten av Rio+20. EESK har även gett viktiga bidrag till 

G20-diskussionerna om livsmedelstrygghet. Vårt arbete inför 

FN:s Rio+20-toppmöte placerade oss på den internationella 

scenen som en europeisk kontaktpunkt för sakkunskap och 

ett forum för aktörer på hållbarhetsområdet. Kommitténs 

arbete om livsmedelstrygghet och EESK:s första bidrag 

någonsin till förberedelserna av G20-toppmötet om denna 

fråga bör också uppmärksammas eftersom det var ett helt 

nytt inslag i kommitténs arbete.



 dialog  
   och 
delaktighet

Under mitt ordförandeskap har Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén byggt sitt rådgivande arbete på 
tre pelare: dialog och delaktighet, hållbarhet och tillväxt 
samt solidaritet och utveckling. Mitt ordförandeskap och 
mitt program har baserats på samråd med er alla, och på 
en studie som vi beställde från en extern tankesmedja 
– European Policy Centre. Vi visste och kände att dessa 
tre pelare skulle kunna utgöra grunden för att åter-
uppbygga EU från insidan (ekonomin, den sociala 
välfärden och medborgarnas förtroende) och för att 
möta en internationell konkurrenskraftig omgivning. 
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Under detta ordförandeskap har vi vidareutvecklat vår 

roll som en pålitlig och vederhäftig rådgivare till EU-

institutionerna, en länk till de nationella ekonomiska och 

sociala råden och liknande institutioner samt en bro mellan 

EU-institutionerna och det organiserade civila samhället, som 

finns representerat både inom och utanför kommittén. 

Som institutionell företrädare för det organiserade 

civila samhället på EU-nivå har EESK ett särskilt ansvar 

när det gäller att säkerställa det civila samhällets 

representantorganisationers direkta medverkan i syfte att 

överbrygga klyftan mellan EU:s politiska ambitioner och 

allmänhetens syn på dessa ambitioner. 

Detta ansvar har ökat som ett resultat av att 

deltagardemokratin har blivit verklighet genom 

Lissabonfördraget, där det understryks att "Institutionerna 

skall föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de 

representativa sammanslutningarna och det civila samhället" 

samt att ett medborgarinitiativ måste fastställas. 

Även Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande 

med ansvar för mellaninstitutionella förbindelser och 

administration, lyfte fram denna aspekt vid sitt anförande vid 

EESK:s plenarsession den 18 mars 2010, där han framhöll att 

"EESK har en viktig roll att spela som den främsta brobyggaren 

mellan det civila samhället och EU:s beslutsfattande organ. […] 

För det första har ni betydande kunskaper och erfarenheter från 

gräsrotsnivån[…]".

Samverkan 
med de 
nationella 
ekonomiska 
och sociala 
råden
EESK har ytterligare stärkt sina kontakter och sitt nära 

samarbete med de nationella ekonomiska och sociala råden 

och liknande organ i medlemsstaterna. Vi har avsevärt 

ökat kontakterna med de ekonomiska och sociala 

rådens nätverk på EU-nivå, som har bedrivit ett nära 

samarbete med EESK:s styrgrupp för övervakning av Europa 

2020-strategin i medlemsstaterna. Jag har besökt samtliga 

ekonomiska och sociala råd och försökt att tillsammans 

med dem och deras länders regeringar diskutera den 

centrala roll som de kan spela när reformer ska genomföras. 

De ekonomiska och sociala råden har avsevärt bidragit till 

styrkommittén för Europa 2020-strategins arbete – och 

indirekt även till vårt arbete med Europa 2020-strategins och 

den europeiska planeringsterminens genomförande.



Tillsammans skapar  
vi ett hållbart Europa – vad vi har uppnått

Staffan Nilssons  
ordförandeskapsrapport

5

Samverkan 
och kontakter 
med nätverk 
inom det 
europeiska 
civila samhället 
Vid en av våra plenarsessioner framhöll kommissionär Maroš 

Šefčovič hur Lissabonfördraget stärker kommitténs roll: "Det 

nya fördraget stärker EESK:s roll som brobyggare mellan det 

civila samhället och EU-institutionerna. […] Stora möjligheter 

att utveckla deltagardemokratin har skapats genom artikel 

11 i Lissabonfördraget. I detta hänseende har EESK ett särskilt 

ansvar för att blåsa liv i deltagardemokratin genom en 

långsiktig dialog med det civila samhället".

Detta är bakgrunden till vårt åtagande att engagera oss för 

"dialog och delaktighet". Att visa öppenhet för det civila 

samhället utanför kommittén, att nå ut till aktörer i det 

civila samhället i hela EU, att göra det möjligt för det civila 

samhällets organisationer i och utanför Bryssel att träffas 

och utbyta åsikter sinsemellan och med oss – på detta vis 

bidrar vi till att göra deltagardemokrati i EU möjlig. Vi har i allt 

högre grad tagit ansvar för att göra det möjligt för det civila 

samhället att knyta kontakter och träffas. Därigenom befinner 

vi oss närmare det civila samhällets verkliga diskussioner, och 

jag tror även att detta stärker vårt arbete och vår roll.

Vårt presidium antog i december 2010 åtgärder för att 

skapa förutsättningar för kommittén att agera effektivare i 

framtiden i syfte att etablera sig som en nyckelpartner för 

det civila samhällets organisationer och nätverk och därmed 

säkerställa att samarbetet med dessa organisationer och 

nätverk förbättras med avseende på kvalitet, effektivitet och 

mervärde.

Vi har återställt det ursprungliga syftet med 

kontaktgruppen, dvs. att fungera som ett organ för 

en strukturerad politisk dialog. Vi har åter fokuserat 

kontaktgruppens arbete på att i första hand främja en 

strukturerad politisk dialog mellan EESK:s organ och de 

europeiska medlemsorganisationerna och nätverken när 

det gäller övergripande frågor av gemensamt intresse 

som rör prioriterade teman för EU och genomförandet 

av artikel 11 i EU-fördraget. Det andra syftet var att främja 

genomförandet av gemensamma initiativ och organisationen 

av gemensamma evenemang.

Inom kontaktgruppen har det förts flera diskussioner med 

föredragande för olika frågor av gemensamt intresse (t.ex. 

medborgarinitiativet, Europaåret för medborgarna 2013, 

socialt företagande, genomförandet av artikel 11 i EU-

fördraget och programmet Ett Europa för medborgarna 

2014–2020).

Det mest påtagliga framsteget är det bidrag som 

kontaktgruppens europeiska medlemsorganisationer 

och nätverk, på ordförandens formella förfrågan, gav till 

kommitténs utarbetande av en gemensam ståndpunkt för 

det organiserade civila samhället inför Rio-konferensen om 

hållbar utveckling i juni 2012 (Rio+20) och till övervakningen 

av dess resultat.

Det civila samhällets dag, som hålls varje år, är nu ett av 

kommitténs viktigaste initiativ och en symbol för samarbetet 

mellan EESK och det civila samhällets organisationer 

och nätverk. Detta evenemang utgör ett forum för en 

dialog om övergripande frågor av särskild betydelse för 

det civila samhällets aktörer på EU-nivå. De senaste två 

åren anordnades två olika evenemang i anslutning till det 

civila samhällets dag. Det första, den 8 maj 2012, på temat 

"Demokratin i Europa: hur ser nuläget ut? Det civila samhällets 
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perspektiv" gav tillfälle att diskutera de utmaningar som 

demokratin i Europa står inför mot bakgrund av den sociala, 

ekonomiska och finansiella krisen, samt frågan om hur 

deltagardemokratin och den civila dialogen ska kunna 

förverkligas.

Temat för det andra evenemanget, den 6 mars 2013, var 

"Det mest europeiska vi kan bli! Att förena ekonomi, solidaritet 

och demokrati". Vi diskuterade vad som är centralt för ett 

genuint aktivt och deltagande EU-medborgarskap, och under 

debatterna belystes hur EU-medborgarskapet kan förverkligas 

om det knyts till ekonomiska, sociala och samhälleliga 

aktiviteter i anslutning till EU-projektet och EU-politiken. 

Evenemanget organiserades inom ramen för Europaåret för 

medborgarna (2013) och i nära partnerskap med Alliansen 

för Europaåret för medborgarna, en större grupp 

bestående av 60 europeiska nätverk som har gått samman för 

att samordna sina insatser och initiativ under detta Europaår. 

Alliansen för Europaåret för medborgarna har i själva verket 

sin upprinnelse inom EESK och vår kontaktgrupp med det 

europeiska civila samhällets organisationer och nätverk. 

Denna allians är kommissionens och EESK:s nyckelpartner 

i det civila samhället när det gäller att sprida åtgärder och 

initiativ som bidrar till att främja ett aktivt medborgarskap 

präglat av deltagande under detta Europaår. Alliansen är 

ett levande bevis på hur kommittén kan bidra till att främja 

framväxten av en kollektiv röst för det organiserade civila 

samhället och på så vis lägga grunden för att så småningom 

etablera en strukturerad och effektiv civil dialog mellan 

det organiserade civila samhället och EU-institutionerna, i 

enlighet med artikel 11 i EU-fördraget. 

Samverkan 
med det civila 
samhället i 
vidare mening 
och belöning 
av goda 
initiativ
Inom ramen för kommitténs verksamhet de senaste två åren 

har EESK:s pris till det civila samhället delats ut i december 

månad. Vi kan konstatera att vi har kunskap och känsla att se 

vad som är framstående, innovativt och verkligen utmärker 

sig när det gäller det civila samhällets initiativ! 

Vi har belönat resultat som uppnåtts av det civila samhällets 

organisationer som – tack vare smarta och innovativa idéer 

– skapat och förverkligat initiativ som fått en positiv effekt på 

EU-medborgarnas liv. Just detta har varit vårt övergripande 

mål med det civila samhällets pris ända sedan det inrättades. 

EESK:s tidigare ordförande Anne Marie Sigmund insåg med 

rätta potentialen hos ett sådant pris. 

Med det civila samhällets pris har vi varje år försökt att 

tillgodose det europeiska samhällets behov. Därför var 

temat för priset år 2011 Dialog och deltagande till gagn 

för EU:s värden: Integration, mångfald, solidaritet 

och tolerans. Vi har belönat organisationer som har 

främjat social integration bland medborgarna, försökt att 

minimera de negativa effekterna av främlings¬fientlighet, 

bekämpat all sorts diskriminering, främjat en rättvis 

behandling av invandrare och av alla slags minoriteter eller av 

marginaliserade medborgare. År 2012 var temat för det civila 

samhällets pris "Innovation för ett hållbart Europa". Det ingick 
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i en rad initiativ som syftade till att öka medvetenheten och 

främja hållbarheten i det europeiska samhället genom dialog 

och deltagande. Vinnarna av och de flesta kandidaterna 

till priset för det civila samhället 2012 bevisar att det civila 

samhällets aktörer redan arbetar för de förändringar som vi 

efterlyste i anslutning till Rio+20.

Engagera 
människor för 
det europeiska 
medborgar-
initiativet
Förordningen om det europeiska medborgarinitiativet antogs 

och trädde i kraft den 1 april 2012. Detta uppmärksammade 

vi med ett seminarium som organiserades tillsammans med 

Regionkommittén: "Europeiska medborgarinitiativet: Dags 

att agera! – Det civila samhällets och de lokala och regionala 

myndigheternas perspektiv". Ett år senare organiserade vi en 

andra upplaga av det europeiska medborgarinitiativets dag 

med titeln "Skriv under!" tillsammans med Regionkommittén 

och andra civilsamhällesorganisationer som har ett stort 

intresse för och sakkunskap om medborgarinitiativet. Den 

9 april 2013 gjorde vi en utvärdering av det europeiska 

medborgarinitiativets första år, tog del av organisatörernas 

erfarenheter, drog slutsatser av de kunskaper som fram-

kommit, försökte att utforma lösningar och inledde 

förberedelserna av översynen av förordningen år 2015. EESK 

har fram till nu noga följt den allmänna debatten om det 

europeiska medborgarinitiativet.

De senaste två och ett halvt åren har vi främst gett EESK 

rollen som kommunikatör, kontaktpunkt och, vid behov, 

institutionell mentor. Som kommunikatör har vi åtagit oss 

att främja det europeiska medborgarinitiativets genomslag 

bland allmänheten, och vi har förhållit oss neutrala till de 

olika frågor som väckts i initiativen. Som kontaktpunkt 

när det gäller europeiska medborgarinitiativ som håller 

på att utarbetas vill vi göra det möjligt för de inblandade 

att samarbeta via nätverk och eventuellt träffas, och vi vill 

skapa rum för aktörer och sakkunniga där de kan mötas och 

diskutera. Som institutionell mentor anordnar vi hearingar 

och utarbetar yttranden i syfte att bistå kommissionen vid 

bedömningen av framgångsrika initiativ samt vid olika steg i 

uppföljningen.

Så snart de första europeiska medborgarinitiativen har 

slutförts kommer kommittén att spela sin institutionella roll 

som rådgivare till EU-institutionerna när det gäller initiativens 

innehåll. 

Och slutligen… 
samverkan 
med människor 
i Europa
I anslutning till Europaåret för medborgarna lanserade EESK 

boken Det civila samhället och demokratin – medborgarnas 

genväg till EU. Det civila samhället företräder miljontals 

européer i alla skeden av livet. Boken kan förhoppningsvis 

fungera som en handledning för hur medborgar-

organisationerna på ett bättre sätt kan göra sin röst hörd i 

Bryssel. Boken ger en utomståendes syn på en av EU:s mest 

grundläggande debatter: Är EU tillräckligt demokratiskt? Kan 

alla organisationer och intressegrupper delta och kommer 

deras intressen, farhågor och förväntningar till uttryck?

Boken är varken det första eller det sista ordet om det 

organiserade civila samhällets roll i EU:s demokratiska liv. Den 

ger dock flera fascinerande exempel på hur organisationerna 

i det civila samhället ger EU-medborgarna möjlighet att 

uttrycka sig.



hållbarhet
   och 
  tillväxt

Vi har gett hållbarhet och medborgardeltagande 
en framträdande plats i kommitténs program för de 
senaste två och ett halvt åren. Hållbar tillväxt för 
att finansiera våra europeiska sociala modeller och 
främja våra intressen och värderingar på global nivå är 
tillsammans med återupprättandet av medborgarnas 
förtroende för EU och för sina regeringar nycklarna till 
en bättre framtid för Europa. 
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Översyn  
av strategin 
för hållbar 
utveckling
EESK har förespråkat en översyn av EU:s strategi för 

hållbar utveckling och välkomnade nyligen antagandet 

av rådsordförandeskapet slutsatser, där man uppmanar 

kommissionen att vidta en sådan översyn mot bakgrund 

av den senaste tidens utveckling och besluten från 

Rio+20. Ett initiativyttrande med EESK:s utvärdering av 

uppföljningsrapporten för 2011 om EU:s strategi för hållbar 

utveckling antogs i maj 2012. 

Hållbar utveckling har stått på dagordningen för 

sammanträdena med många av EESK:s internationella 

partner. 

Bli hållbar, 
känn ansvar!
Det europeiska civila samhället  

på väg mot Rio+20

I juni 2012 deltog vi i FN:s konferens om hållbar utvecklingen 

i Rio de Janeiro. EESK har i detta sammanhang uppfyllt sin roll 

som brobyggare mellan det civila samhället och EU. EESK:s 

insatser för att främja det civila samhällets dialog inom och 

utanför EU bidrog avsevärt till rådets och kommissionens 

åtagande att göra uppföljningen av Rio+20 på EU-nivå så 

inkluderande som möjligt.

EU:s ursprungliga ståndpunkt i förhandlingarna återspeglades 

i Rio+20: mot en grön ekonomi och bättre styrning, 

ett meddelande från kommissionen som EESK antog ett 

yttrande om i september 2011. Ytterligare ett yttrande 

utarbetades efter en stor civilsamhälleskonferens som 

hölls i februari 2012 i syfte att förmedla det europeiska 

civila samhällets ståndpunkter till EU:s ministerråd. I 

huvudrekommendationerna efterlystes ett verkligt åtagande 

för en hållbar utveckling, och betydelsen av den hållbara 

utvecklingens sociala dimension och ett aktivt deltagande 

från det civila samhällets sida framhölls. På grundval av dessa 

ståndpunkter och ett brett samråd med det civila samhällets 

aktörer förberedde EESK sitt deltagande i FN:s förberedande 

möten inför Rio+20-konferensen och FN:s konferens om 

hållbar utveckling i Rio. Vi utvärderade Rio+20-avtalet i ett 

yttrande, Rio+20: utvärdering och framtidsutsikter, som 

antogs i december 2012.

Den 18 december 2012 organiserade EESK tillsammans med 

GD Miljö en hearing för att säkerställa uppföljningen av 

rekommendationerna i tidigare nämnda yttrande och för att 

komplettera kommissionens onlinesamråd. I februari 2013 

publicerade kommissionen ett meddelande om samma 

tema Ett anständigt liv för alla: Att avskaffa fattigdom och 

ge världen en hållbar framtid. Som EESK vid upprepade 

tillfällen har förespråkat knyter man i meddelandet 

samman dessa frågor och försöker att bemöta två stora 

framtidsutmaningar – fattigdomsutrotning och säkerställande 

av välfärd och välstånd som präglas av hållbarhet. EESK 

bidrog till en lyckad allmän hearing genom att anordna ett 

antal strukturerade dialoger, vilket gavs ett erkännande i 

meddelandet.
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Stå upp för 
ett starkare 
Europa
Det civila samhället: en fullvärdig  

partner i Europa 2020-strategin

Vid våra sammanträden med José Manuel Barroso fick 

vi en formell bekräftelse på EESK:s roll inom Europa 

2020-strategin. EESK gladde sig över att kommissionen 

officiellt hade uppmanat det civila samhället att delta i denna 

reformprocess.

I ett yttrande om den nyligen införda europeiska 

planeringsterminen för samordning av politiken betonade 

kommittén redan i början av 2011 att man vid samordningen 

av den ekonomiska politiken i EU bör ta lika stor hänsyn till 

behovet av stabilitet som till behovet av att få till stånd en 

tillväxt som kan skapa nya arbetstillfällen. Kommittén ansåg 

att åtminstone för länderna i euroområdet bör samordningen 

av den europeiska ekonomiska politiken vara det första steget 

mot en verklig gemensam ekonomisk politik och en reell 

samordning av budgetpolitiken.

EESK hävdade att Europa 2020-strategins tre mål, dvs. en 

smart och hållbar tillväxt för alla, i huvudsak är välgrundade, 

även om det, utöver en välbalanserad makroekonomisk 

policymix, krävs strukturella reformer och konkreta åtgärder 

för att målen ska kunna uppfyllas. Konferensen "Stå upp för 

ett starkare Europa", som vi anordnade den 25 september 

2012, mynnade till exempel ut i 30 konkreta förslag på 

åtgärder som kommissionen, rådet och Europaparlamentet 

bör överväga och införliva i reformerna.

I rådets slutsatser från den 24–25 mars 2011 

utsågs EESK för första gången officiellt att aktivt 

bidra till genomförandet av den europeiska 

planeringsterminen tillsammans med nätverket 

för nationella ekonomiska och sociala råd.

Arbetstillfällen 
och sysselsätt-
ning är kärnan 
i Europa 
2020-strategin
Kommittén har tagit upp frågan om sysselsättningen i en rad 

yttranden, framför allt i samband med Europa 2020-strategin 

och flaggskeppsinitiativen En agenda för ny kompetens 

och arbetstillfällen och Unga på väg, som kommittén 

antog yttranden om 2011. Vi uttryckte vår oro över att varken 

sysselsättningsmålen eller målen om fattigdomsbekämpning 

i Europa 2020-strategin kan uppnås mot bakgrund av de 

åtstramningsåtgärder som vidtagits för att bekämpa krisen.

Vi har framfört våra åsikter om 

ungdomssysselsättningspaketet, som omfattar en rad 

specifika initiativ, exempelvis ungdomsgarantin och 

kvalitetskriterier för praktikprogram. I april 2012 anordnade 

kommittén en högnivåkonferens i samarbete med Europeiska 

ungdomsforumet på temat Kvalificerade arbeten för 

ungdomar: Är det för mycket begärt?, och vi antog ett 

yttrande om initiativet Bättre möjligheter för unga.

Under denna mandatperiod har kommittén konsekvent 

framhållit det nödvändiga sambandet mellan utbildning 

å ena sidan och sysselsättning å den andra. I januari 2012 
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anordnade kommittén en högnivåkonferens i Bryssel om 

"Krisen, utbildningen och arbetsmarknaden", och i februari 

2012 anordnade Observationsgruppen för arbetsmarknaden 

en högnivåkonferens i Danmark på temat "Från skola till 

arbete". I mars 2012 lade kommittén fram sina synpunkter på 

förslaget Erasmus för alla.

En grönare  
Europa 2020- 
strategi  
– Resursef-
fektivitet och 
grön ekonomi
Vi har gjort speciella ansträngningar när det gäller att bidra 

till Europa 2020-strategin och på så sätt främjat övergången 

till en grön ekonomi före 2050. EESK lade fram ett yttrande 

om flaggskeppsinitiativet om resurseffektivitet i september 

2011 och ytterligare ett om ett resurseffektivt Europa i mars 

2012, där vi sammanställt en rad milstolpar som ska uppnås 

senast 2020 med hjälp av åtgärder på EU-nivå och på 

medlemsstatsnivå. Resurseffektivitet har blivit ett ledmotiv 

och en ram för miljöpolitiken och bidrar på så sätt till Europa 

2020-strategin.

Vidare har kommittén utarbetat ett förberedande yttrande 

om Främjande av en hållbar produktion och konsumtion 

i EU, med stöd av en offentlig hearing. För närvarande 

håller EESK på att förbereda ett initiativyttrande om den 

gröna ekonomin som enligt planerna ska antas i maj 2013. 

En workshop om den gröna ekonomin var dessutom ett 

inslag i konferensen "Stå upp för ett starkare Europa", som 

anordnades i september 2012.

EESK har formulerat en balanserad och entydig 

ståndpunkt när det gäller kommissionens förslag till 

direktiv om energieffektivitet. Kommittén fick möjlighet 

att offentligt framföra sina synpunkter på denna viktiga 

rättsakt vid ett evenemang för journalister anordnat av 

Europaparlamentet. EESK:s starka ställningstagande till förmån 

för energieffektivitet har stärkts genom ett förberedande 

yttrande om utbildning om energi på begäran av det danska 

ordförandeskapet. 

EESK har genomfört ett omfattande arbete om förnybara 

energikällor, särskilt i fråga om stödprogrammen. Att den inre 

energimarknaden fungerar väl är mycket viktig för investerare, 

konsumenter och det civila samhället i stort mot bakgrund av 

övergången till en hållbar energiförsörjning. De sammanlagda 

kostnaderna för förnybara energikällor har behandlats i 

ett förberedande yttrande på begäran av det irländska 

ordförandeskapet.

EESK deltar aktivt i debatten om en förbättring av EU:s 

vattenpolitik, som blivit allt viktigare i samband med att 

det europeiska innovationspartnerskapet om vatten har 

inletts, liksom lanseringen av kommissionens strategi 

för att skydda Europas vattenresurser i slutet av 2012. 

Användningen och skyddet av vattenresurserna är nära 

knutet till Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ "Ett 

resurseffektivt Europa" och diskussionerna om en anpassning 

till klimatförändringarna, reformen av den gemensamma 

jordbrukspolitiken och en tryggad livsmedelsförsörjning – 

frågor med högsta prioritet 2010–2013. På detta område av 

övergripande karaktär har EESK inriktat sina ansträngningar 

på att se till att de politiska besluten tar hänsyn till alla 

intressenters behov, bland annat miljöskyddet, och att man 

underlättar innovativa lösningar i syfte att öka effektiviteten 

och minska trycket på vattenresurserna och de naturliga 

ekosystemen.
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Under 2012 och 2013 antog EESK flera yttranden om 

prioriterade frågor beträffande vattenpolitiken och det 

europeiska innovationspartnerskapet om vatten. Ett yttrande 

om strategin för att skydda Europas vattenresurser håller för 

närvarande på att utarbetas.

Både EESK-ledamöterna och jag själv har bidragit till viktiga 

evenemang när det gäller vattenpolitik och förfaranden i 

samband med detta politikområde, bland annat genom 

anföranden vid det sjätte världsforumet för vatten (Marseille 

i mars 2012), WHO-FN/ECE-konferensen om vatten och 

hälsa, kommissionens Gröna vecka 2012, som ägnades 

åt vattenfrågan, samt Europaparlamentets tvärgrupp för 

vattenfrågor.

En förnyad 
och moderni-
serad Europa 
2020-strategi 
– Sammanhåll-
ningspolitiken
Sammanhållningspolitiken är EU:s enskilt effektivaste politik 

för att minska de ekonomiska skillnaderna mellan Europas 

regioner, och det är också det politikområde som är närmast 

medborgarna. Även under denna mandatperiod har EESK 

kraftigt förespråkat ett effektivt och reellt partnerskap med 

aktörerna i det civila samhället när det gäller genomförandet 

av de operativa programmen för pågående och kommande 

programperioder inom sammanhållningspolitiken.

I maj 2011 publicerade EESK broschyren Det krävs två för att 

dansa tango, som innehåller utvalda exempel på god praxis 

för tillämpningen av partnerskapsprincipen i EU.

EESK har utförligt behandlar sammanhållningspaketet i en 

rad viktiga yttranden, där vi argumenterat för att det civila 

samhället kraftfullt och aktivt ska involveras i förberedelserna 

och genomförandet av de nationella programmen.

Särskild uppmärksamhet har ägnats genomförandet 

av partnerskapsprincipen och förslaget till europeisk 

uppförandekod för partnerskap. Kommittén instämde inte i 

rådets ståndpunkt, som innebar att kommissionens förslag 

om att genomförandet av partnerskapsprincipen skulle 

åtföljas av en uppsättning gemensamma bestämmelser 

som fastställts i uppförandekoden skulle förkastas. Vi skrev 

till alla ministrar med ansvar för sammanhållningspolitiken 

personligen för att beklaga denna utveckling, vilket 

ledde till en översyn av rådets ståndpunkt. Att 

partnerskapsprincipen på nytt infördes i det nya paketet om 

sammanhållningspolitiken var en stor seger.

Vidare välkomnade EESK övergången till reella 

makroregionala strategier. Vi har dessutom arbetat med 

politiken för de yttersta randområdena och öarna samt för 

städerna och deras ytterområden. 



Tillsammans skapar  
vi ett hållbart Europa – vad vi har uppnått

Staffan Nilssons  
ordförandeskapsrapport

13

Forskning och 
innovation 
som ett 
prioriterat 
instrument för 
att bemästra 
krisen
Ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 

2020) står i centrum för den europeiska debatten, och EESK 

har deltagit i diskussionerna genom en rad yttranden som 

utgör mycket viktiga bidrag till Europa 2020-strategin. Vi har 

på en rad konferenser och ministermöten framhållit behovet 

av en stark EU-budget som stöder innovation och forskning 

och som är nära knuten till konkurrenskraften. Forskning 

och utveckling samt innovation är avgörande för att stärka 

de europeiska företagens konkurrenskraft och bemöta 

samhälleliga utmaningar.

Kommittén har kartlagt eventuella luckor mellan 

målsättningarna för en vetenskapsorienterad forskningspolitik 

och en innovationsvänlig industri- och konkurrenspolitik 

samt hur de skulle kunna täppas till. EESK har också granskat 

kommissionens initiativ om innovationsunionen och om 

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Ett samman-
länkat och  
rörligt Europa 
Transportpolitik i rörelse

I januari 2012 bad kommissionen EESK att undersöka hur det 

civila samhället kan engageras för att stödja målsättningarna 

i vitboken om transporter och bidra till att den långsiktiga 

visionen på transportområdet uppnås. Efter antagandet av 

det förberedande yttrandet om Vitbok om transporter: För ett 

större deltagande och engagemang från det civila samhällets 

sida anordnade EESK i samarbete med kommissionen 

en konferens i början av december 2012 i syfte att inleda 

arbetet med att sammanställa så många erfarenheter som 

möjligt i fråga om det lokala och regionala civila samhällets 

deltagande i transportprojekt. Konferensen fokuserade på 

vad som rent praktiskt behöver göras under de kommande 

åren för att nå det ambitiösa målet, nämligen en drastisk 

minskning av miljöpåverkan från transporter, samtidigt som 

rörligheten ökar och tillväxten och sysselsättningen säkras. 

Vi har även fokuserat på specifika aspekter av 

transportpolitiken. Vi har stått i främsta ledet när det 

gäller att stärka passagerarnas rättigheter, bland annat de 

rörelsehindrades, i fråga om samtliga transportmedel, och vi 

har yrkat på tillräcklig finansiering av transportinfrastrukturen 

för att främja konkurrenskraften och en minskning av 

koldioxidutsläppen utan att begränsa människors rörlighet. 

Vidare har vi stärkt den politiska dimensionen med avseende 

på våra aktiviteter på flygtransportområdet. Det mest 

framträdande evenemanget på detta tema var den stora 

konferensen för berörda parter om flygpassagerarnas 

rättigheter, som anordnades gemensamt av kommissionen 

och EESK.
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Vad gäller havsfrågor var den mest anmärkningsvärda 

aktiviteten utarbetandet av ett initiativyttrande om Sjöröveri: 

Förstärkning av EU:s åtgärder, som behandlar ett 

mångfacetterat problem förenat med betydande mänskliga 

och ekonomiska kostnader. Yttrandet följdes upp av en 

politisk högnivåkonferens med de viktigaste intressenterna.

Det gemensamma europeiska luftrummet är ett mycket 

stort projekt inom den inre marknaden med enorma 

potentiella vinster för alla användare av luftrummet. För att 

genomföra det gemensamma europeiska luftrummet krävs 

en omfattande debatt med samtliga berörda aktörer som 

EESK aktivt har bidragit till genom att anordna konferenser 

och hearingar i nära samarbete med kommissionen och flera 

rådsordförandeskap.

Uppdatera  
informations-
samhället
Frågor i anslutning till den digitala agendan upptar 

en allt större plats i medborgarnas dagliga liv, och 

konsekvenserna av lagstiftningen och utvecklingen måste 

noggrant utvärderas för att maximera möjligheterna och 

reducera riskerna till ett minimum. EESK har fokuserat på 

de socioekonomiska aspekterna av EU:s digitala agenda, 

antingen inom ramen för lagstiftningsförfarandet eller 

via det civila samhället och evenemang i syfte att öka 

allmänhetens deltagande. Under 2011 och 2012 anordnade 

EESK i samarbete med kommissionen forumet för den 

digitala agendan, som är ett viktigt interinstitutionellt och 

övergripande evenemang om IKT-frågor, där EESK ville främja 

"ett samhälle där alla medborgare, även de mest sårbara, ska 

kunna få tillgång till den digitala tekniken om de önskar det".

EESK har efterlyst en ansvarsfull användning av sociala 

nätverk, liksom klara och tydliga regler när det gäller 

interneterbjudanden till barn. Mer allmänt har säkerheten på 

internet varit en viktig fråga i samband med införandet av nya 

rättsliga ramar för aktiviteter på internet och dess innehåll. 

Konferensen om säkrare internet i mars 2013 var ett 

tillfälle att mobilisera det europeiska civila samhället runt en 

uppsättning viktiga rekommendationer som EESK lagt fram 

under de senaste tio åren.

E-integration kan bara uppnås om medborgarna har de 

kunskaper som behövs, en gynnsam miljö och nödvändig 

infrastruktur för att på bästa sätt kunna utnyttja internets 

möjligheter. Detta framgick tydligt vid det interaktiva forumet 

Click IT! som anordnades i Gdansk i oktober 2011 under 

det polska ordförandeskapet. EESK har också diskuterat 

tekniska frågor ur det civila samhällets perspektiv, särskilt 

nätneutralitet, datormoln och avancerad datateknik.

Kommittén  
är fast besluten 
att stödja 
fullbordandet 
av den inre 
marknaden
Nystarten för den inre marknaden har varit en central fråga 

för EESK under detta ordförandeskap. Vi har vid flera tillfällen 

riktat uppmärksamheten mot behovet av en nylansering av 

den inre marknaden för att tillgodose konsumenternas och 

företagens behov och föra den närmare medborgarna.



Tillsammans skapar  
vi ett hållbart Europa – vad vi har uppnått

Staffan Nilssons  
ordförandeskapsrapport

15

EESK har spelat en mycket aktiv roll i de diskussioner på 

detta område som letts av kommissionen, särskilt genom ett 

förberedande yttrande på begäran av kommissionsledamot 

Michel Barnier och yttranden om de olika versionerna 

av inremarknadsakten. Vi har också bidragit till en rad 

lagstiftningsinitiativ som syftar till att stärka den inre 

marknaden.

EESK har aktivt använt sig av den inre marknadens 

20-årsjubileum för att rikta uppmärksamheten mot 

frågor på detta område. Vi deltog i det forum för den inre 

marknaden som anordnades av Europaparlamentet samt vid 

avslutningen av inremarknadsveckan. Vi har även anordnat 

evenemang i Cypern och i London, och EESK-ledamöter har 

deltagit i olika nationella evenemang.

De små och 
medelstora 
företagen står i 
centrum på den 
inre marknaden
De små och medelstora företagen är en mycket viktig del 

av EU:s ekonomi, och EESK har aldrig tvekat när det gäller att 

framhålla deras betydelse. Vi har anordnat en rad hearingar 

och konferenser i samarbete med International Confederation 

of Popular Banks, European Association of Cooperative 

Banks och UEAPME (Europeiska sammanslutningen för 

hantverksföretag och små och medelstora företag). EESK 

har antagit en rad ståndpunkter när det gäller åtgärder som 

kommissionen föreslagit på detta område.

Genomförandet av åtgärderna i småföretagsakten, 

konkurrenskraftsprogrammet och den strategi som föreslås 

av kommissionen för att stödja EU:s små och medelstora 

företag på de internationella marknaderna har också bevakats 

noggrant av EESK, som utarbetat en rad yttranden om dessa 

frågor.

Att förena kon-
kurrenskraft 
och ett socialt 
Europa
I syfte att stödja den inre marknadens sociala dimension 

anordnade kommittén en konferens i Stockholm i september 

2011 om denna fråga, och ett år senare antog vi ett yttrande 

om förslaget till nytt direktiv om utlokalisering av arbets-

tagare. Trots de potentiella svårigheter som denna fråga 

innebar antogs EESK:s yttrande nästan enhälligt. Därefter har 

vi haft nära kontakt med Europaparlamentet, och rådet har 

diskuterat en rad förslag i yttrandet. I april 2012 presenterade 

kommittén sina förslag med avseende på ett direktiv om 

erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ett initiativ för socialt entreprenörskap är också en del av ett 

område där vi arbetat mycket aktivt. År 2011 fick kommittén 

en begäran från kommissionsledamot Michel Barnier om att 

utarbeta ett förberedande yttrande om denna fråga. EESK 

ansåg att socialt entreprenörskap är ett mycket viktigt inslag 

i den europeiska sociala modellen och förespråkade att 

dess tillväxtpotential ska maximeras så att det skapas sociala 

värden. I slutet av 2012 ledde EESK:s starka engagemang 

till att vice ordförande Antonio Tajani och kommissions-

ledamöterna László Andor och Michel Barnier föreslog att 

EESK skulle vara medorganisatör för ett stort evenemang i 

januari 2014 om initiativet för socialt entreprenörskap. 2 000 

personer kommer att inbjudas till Strasbourg. Detta är ett 

erkännande av EESK:s arbete från kommissionens sida.
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Även moderniseringen av EU:s politik för offentlig 

upphandling och koncessioner behandlades under 

ordförandeskapet. Generellt understryker EESK vikten av att ta 

hänsyn till de innovativa, miljömässiga och sociala aspekterna 

av Europa 2020-strategin när det gäller offentlig upphandling, 

och vi anser att kriteriet "lägsta pris" används alltför ofta vid 

tilldelning av kontrakt.

Slutligen har EESK aktivt följt upp utvecklingen av EU:s 

turismpolitik på grund av dess ekonomiska, sociala och 

kulturella betydelse. Vi har varit med och anordnat det årligen 

återkommande europeiska turistforumet, och 2012 deltog vi i 

detta forum i Nicosia.

EU:s 
ekonomiska 
och finansiella 
politik mot 
bakgrund av 
krisen
Förändringar i fråga om ekonomisk styrning och 

den ekonomiska och monetära unionen (EMU):

Kommittén är fast besluten att arbeta för att föra Europa ut 

ur krisen. Vi har upplevt att behovet av bättre samordning av 

den ekonomiska politiken i den ekonomiska och monetära 

unionen har förstärkts.

EESK har påpekat att hållbarheten hos de offentliga 

finanserna bäst kan säkerställas genom att större vikt läggs 

vid förebyggande snarare än korrigerande åtgärder, och att 

det är större chans att mekanismer baserade på incitament 

blir framgångsrika än sådana som enbart baseras på påföljder. 

Vi har också utarbetat kraftfulla förslag om förebyggande 

och korrigering av makroekonomiska obalanser och påpekat 

risken för att eventuella restriktiva åtgärder för att återställa 

balansen kan leda till att man gynnar en procyklisk politik och 

därmed förstärker och förlänger en ekonomisk nedgång.

Under det första halvåret 2012 fokuserade den politiska 

debatten i EU på inrättandet av en skatteunion genom 

undertecknandet av den finanspolitiska pakten och de olika 

förslagen till ett ömsesidigt ansvar för skulderna. EESK har 

klart fastslagit att enbart dessa åtgärder inte är tillräckliga för 

att lösa den pågående krisen, och vi skulle hellre lägga stark 

tonvikt på att främja tillväxten.

I ett initiativyttrande om Förnyad tillväxt föreslog kommittén 

två olika typer av EU-obligationer inom ramen för en 

europeisk "New Deal", en övergripande plan för tillväxt 

som skulle kunna lägga grunden till en effektiv gemensam 

ekonomisk och skattemässig styrning. Detta mycket viktiga 

förslag lades också fram vid den högnivåkonferens om 

statsskuldskrisen som kommittén anordnade i juni 2012.

Kommittén har även inlett sin granskning av EU-projektets 

framtid, särskilt EMU:s framtida struktur. Våra yttranden tar 

vederbörlig hänsyn till resultaten av den offentliga hearingen 

om EU:s ekonomiska och politiska framtid, som anordnades i 

februari 2013.
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Tillväxt och 
skapande av 
arbetstillfällen 
med en 
välfungerande 
finansiell sektor
Krisen har lett till en omformulering av EU:s lagstiftning på 

områdena tillväxt och skapande av arbetstillfällen, och EESK 

har noga övervakat denna process. Kommittén stöder rent 

generellt ett säkrare, sundare, öppnare och mer ansvarsfullt 

finansiellt system som arbetar för ekonomin och samhället 

som helhet och som kan finansiera realekonomin.

EESK har antagit ståndpunkter om de flesta initiativ som 

lanserats av kommissionen i fråga om att rensa upp och 

reglera banksektorn. Så tidigt som i november 2012 lade EESK 

fram ett yttrande och rekommendationer om En färdplan 

för en bankunion för rådets och Europaparlamentets 

beslutande organ. Dessutom har vi under de gångna två och 

ett halvt åren utfärdat resolutioner, och vi har anordnat en rad 

möten med olika personer i ledande ställning, bland annat 

företrädare för både EU-institutionerna och det europeiska 

civila samhället.

För att betona det legitima behovet av att civila samhället 

ska fungera som motvikt till finanssektorns intressen antog 

EESK yttrandet Att involvera det civila samhället i 

regleringen av finansmarknaderna. Vid en hearing där 

kommissionsledamot Michel Barnier deltog fick det civila 

samhället komma till tals, och ett informationsutbyte och en 

öppen dialog mellan de berörda organisationerna inleddes. 

Ett annat exempel på denna nerifrån-och-upp-process var 

Europeiska investeringsbankens begäran om ett yttrande 

från EESK om lån i transportsektorn, på grundval av de 

regelbundna kontakter som utvecklats med banken under 

perioden i fråga.

Redan i juli 2010 antog EESK med stor majoritet ett 

initiativyttrande där vi föreslog att det införs ett europeiskt 

system för beskattning av finansiella transaktioner. I oktober 

2010 gjorde kommissionen en uppföljning och lade fram ett 

strategidokument om Beskattning av finanssektorn, som 

innehöll många av de punkter kommittén framfört. 

Vidare stödde EESK den gemensamma konsoliderade 

bolagsskattebasen och lade fram förslag till nya initiativ, 

till exempel om att förhindra dubbelbeskattning på 

den inre marknaden (bl.a. källskatt på utdelningar), om 

beskattning av räntor och royaltyer, samt om en översyn av 

mervärdesskatten.
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En avgörande 
förhandling 
för EU – 
Europeiska 
unionens 
budget
"Mer Europa" innebär en ömsesidig förstärkning av 

medlemsstaternas, EU-institutionernas och andra ekonomiska 

och sociala aktörers potential. Ett integrerat Europa är starkare 

än summan av delarna. Det är smartare att vidta samordnade 

insatser än fristående. Asymmetriska politiska åtgärder är 

dyrbara och kan undergräva varandra och även EU som 

helhet. "Mer Europa" är därför ekonomiskt fördelaktigt.

Vi har i våra yttranden och i flera uttalanden hävdat att 

EU-budgeten inte får ses som en börda, utan som ett smart 

sätt att uppnå skalfördelar och sänkta kostnader samt skapa 

hävstänger för investeringar och tillväxt. EESK kan inte se 

en hållbar framtid utan en hållbar budget och vi har därför 

särskilt motsatt oss en nominell frysning av eller rentav 

nedskärningar i EU-budgeten, något vissa medlemsstater har 

efterlyst. En sådan hållning skulle inte ge EU möjlighet att ta 

sig an de ambitiösa utmaningar som Europa 2020-strategin 

innebär.

Kommittén har också hävdat att man borde överge 

principen om rättvist återflöde ("juste retour"). Vi har 

anordnat två högnivåkonferenser, båda med deltagande 

av Janusz Lewandowski, kommissionsledamot med ansvar 

för budgeten, och av EP-föredragandena, EP-ledamöter, 

företrädare för rådet och för den vetenskapliga världen samt 

andra viktiga aktörer. Dessa evenemang har gett möjlighet 

till konstruktiva diskussioner och sänt ett tydligt budskap till 

Europeiska rådet att EU:s budget måste stärkas och stödjas 

av mekanismer för egna medel. För att EU ska kunna vinna 

EU-medborgarnas förtroende och göra det lätt för dem att 

se fördelarna med EU och kostnaderna för uteblivna åtgärder 

på EU-nivå har EESK framhållit att EU:s budget måste vara 

föredömlig, effektiv, ändamålsenlig och öppen. I sitt yttrande 

om "systemet för Europeiska unionens egna medel" gav EESK 

sitt stöd till kommissionen och menade att finansieringen av 

EU:s budget måste övergå till att baseras på egna medel.

Att skydda de 
europeiska 
konsumenter-
nas rättigheter 
och säkerhet
Att skydda de europeiska konsumenternas rättigheter och 

säkerhet är en central fråga för EESK. Mot den bakgrunden 

har EESK varje år sedan 1999 anordnat den europeiska 

konsumentdagen. År 2011 hölls den i Budapest, under det 

ungerska ordförandeskapet, på temat "konsumtion utan 

gränser". År 2012 hölls den i Köpenhamn, under det danska 

ordförandeskapet, på temat "hållbar konsumtion", anordnad i 

samarbete med Europeiska miljöbyrån. I mars 2013 hölls den i 

Bryssel på temat "produktsäkerhet".

Dessutom har kommittén avgett yttranden om en rad 

lagstiftningsförslag (kreditavtal, konsumentprogrammet, 

alternativ tvistlösning, tvistlösning online, europeisk köplag) 
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och meddelanden (en strategi för konsumentpolitiken) på 

detta område, bl.a. när det gäller behovet av att återskapa 

konsumenternas förtroende som ett viktigt inslag för att 

återställa tillväxten.

Tillsammans i 
riktning mot 
en kraftfull 
europeisk 
näringslivs- 
och 
energistrategi
För en förnyad och kraftfull europeisk 

industripolitik

Det europeiska näringslivets framgång är av avgörande 

betydelse för invånarnas ekonomiska välfärd och sociala 

utveckling. Men industripolitiken måste beakta att samhällets 

behov förändras. Vi måste tillgodose dessa behov med hjälp 

av innovation och samordning. EESK anser att det finns en 

stor potential för innovation i Europa, och vi arbetar därför 

mycket aktivt för en mer kraftfull gemensam europeisk 

industripolitik.

EESK har under min ordförandeperiod samorganiserat 

konferenser om en lång rad frågor som rör industripolitiken, 

t.ex. de kreativa sektorena, båtbranschen, försvarsindustrin, 

samt träbearbetnings- och möbelsektorn. Vi har aktivt gett 

uttryck för behovet av större europeisk samordning och 

synergi på detta område. I mars 2013 samorganiserade 

vi konferensen "Smart industripolitik – en nyckel-

förutsättning för ekonomisk tillväxt" i Vilnius om behovet av 

genomgripande politiska åtgärder för att Europa ska kunna 

öka sin internationella konkurrenskraft.

På väg mot en europeisk energigemenskap

Ett av EESK:s flaggskeppsprojekt under 2010–2013 – och 

kanske även under de kommande åren – har varit arbetet 

för att främja den europeiska energigemenskapen, i 

samarbete med Notre Europe – Jacques Delors-institutet, 

i syfte både att stärka EU-samarbetet i energifrågor och 

att öka allmänhetens medverkan på detta område. Denna 

nyskapande ståndpunkt utformades först i ett yttrande med 

titeln Det civila samhällets deltagande i genomförandet 

av en framtida europeisk energigemenskap. EESK 

och Notre Europe lanserade därefter en ambitiös och 

inkluderande politisk process vid en konferens under 

medverkan av kommissionsledamot Günther Oettinger, 

Europaparlamentets talman Martin Schulz och ledare för 

viktigare civilsamhällesorganisationer (januari 2012).

Denna fortlöpande process har lett fram till inrättandet av 

en permanent studiegrupp i mitten av 2012. Arbetet har 

på senare tid främst fokuserat på olika sätt att utforma en 

strukturerad och välunderbyggd debatt med allmänheten 

om energifrågor. Ett av EU:s mest strategiska energipolitiska 

dokument under 2010–2013 var Energifärdplan för 2050 

– EESK:s yttrande om detta dokument har lyfts fram vid två 

större konferenser om övergångens kostnader och dess 

hastighet (maj 2012) och om frågan om allmänhetens 

engagemang i processen (juni 2012). EESK har uppnått 

samverkansvinster mellan sina olika aktiviteter på detta 

område, särskilt de som rör Europeiska kärnenergiforumet 

(ENEF) och de som har blivit resultatet av kommitténs 

yttrande om Energifärdplan för 2050, vilka har understrukit 

hur viktigt det är att involvera det civila samhället i 
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energifrågorna för att framgångsrikt kunna genomföra 

övergången till en hållbar energiförsörjning.

Den fortlöpande policydialogen med kommissionsledamoten 

Günther Oettinger om dessa frågor har lett fram till ett 

nytt förberedande yttrande om behov och metoder 

kring allmänhetens deltagande och engagemang på 

energipolitikens område. I detta yttrande föreslås ett nytt 

sätt att utforma en omfattande civilsamhällesdialog om 

energifrågor som på ett användbart sätt kan bidra till 

förbättrad offentlig politik. Temat i yttrandet diskuterades 

med kommissionsledamot Günther Oettinger vid 

plenarsessionen den 20 mars 2013.

I oktober 2011 antog kommittén vidare sitt yttrande om 

förslaget till reform av direktivet om energibeskattning, som 

uppmuntrar beteenden som respekterar miljön och främjar 

energieffektiviteten, helt i linje med Europa 2020-strategin.

I riktning mot 
en hållbar ge-
mensam jord-
brukspolitik
Det civila samhällets syn på reformen  

av den gemensamma jordbrukspolitiken

Den pågående reformen av den gemensamma 

jordbrukspolitiken tilldrog sig EESK:s intresse långt innan 

kommissionens förslag började ta form. I initiativyttrandet om 

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken år 

2013, som antogs i mars 2010, gav vi en detaljerad överblick 

över EU-invånarnas förväntningar på den nya gemensamma 

jordbrukspolitiken. Dessa beaktades, åtminstone delvis, 

i kommissionens meddelande utan lagstiftningskaraktär 

från slutet av 2010, som därefter blev föremål för ett i det 

stora hela positivt EESK-yttrande om Den gemensamma 

jordbrukspolitiken mot 2020 från mars 2011.

När lagstiftningspaketet slutligen kom i oktober 2011 satsade 

EESK hårt på att se till att det civila samhällets bidrag skulle 

beaktas. För konsekvensens skull valde vi att behandla alla de 

sju lagstiftningsförslagen i ett enda yttrande. 

Kommitténs senaste yttrande om den gemensamma 

jordbrukspolitiken antogs i april 2012. I detta yttrande 

hävdade vi att en solid budget för den gemensamma 

jordbrukspolitiken borde ligga kvar på minst samma nivå 

som under innevarande budgetperiod. Vi välkomnade 

satsningarna på att överbrygga skillnaderna mellan nivån 

på det stöd som jordbrukare i olika medlemsstater mottar, 

med hänsyn till jordbrukets mångfald i Europa. Vi gav vårt 

stöd till införande av ett tak för direktstödet och föreslog att 

det i en definition av aktiv jordbrukare skulle ingå faktorer 

som produktion och saluföring av jordbruksprodukter samt 

skapande av allmännyttiga varor och tjänster. 

Landsbygdsutveckling – för en dynamisk  

och levande landsbygd i Europa 

91 % av EU:s territorium utgörs av landsbygdsområden och 

över 56 % av befolkningen i de tjugosju medlemsstaterna 

bor i dessa områden, vilket gör landsbygdsutveckling till en 

mycket viktig politik för EU och därigenom även för EESK. 

Denna prioritering återspeglas i den mängd initiativyttranden 

som utarbetats och det omfattande uppföljningsarbete som 

genomförts under 2010–2013 i anslutning till diskussionerna 

om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. EESK 

har i sina yttranden behandlat nyckelutmaningar för Europas 

landsbygdsområden och deras utvecklingsmöjligheter, t.ex. 

kvinnornas roll i jordbruket och på landsbygden, jordbruk och 

hantverk, Leader – ett instrument för lokal utveckling, samt 

socialt hållbart jordbruk.
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Kommittén har dessutom varit mycket aktiv i frågan om unga 

jordbrukares framtidsutsikter, med ett initiativyttrande 

och en hearing 2011. I yttrandet framhölls alla de problem 

som unga jordbrukare möter, och vi efterlyste att stöd 

skyndsamt skulle ges i form av ett europeiskt garantisystem, 

överlåtelse av jordbruksföretag på ett lättare sätt, utbildning 

och nya riktlinjer för deltagande i jordbrukskooperativ. 

Vi stödde också kraven från Europeiska rådet för unga 

jordbrukare (CEJA) på ett generationsskifte i det europeiska 

jordbruket, och efterlyste insatser för att göra jordbruket mer 

attraktivt för yngre generationer.



 solidaritet 
    och 
  utveckling

EESK har olika former av samarbete med det civila 
samhällets organisationer i länder och regioner utanför 
Europeiska unionen – Euromed, Kina, Latinamerika 
med flera. Huvudsyftet med EESK:s aktiviteter i övriga 
delar av världen är att knyta kontakter med alla slags 
samarbetsparter i det civila samhället i syfte att ge dem 
stöd via kunskapsutbyte och att hjälpa dem att på ett 
bättre sätt medverka i den politiska beslutsprocessen 
på nationell och regional nivå. Syftet är att se till att 
regeringar och berörda aktörer inser att det faktiskt 
gynnar alla – regeringarna och det civila samhället 
samt EU som är deras partner – att på ett oberoende 
och representativt sätt involvera det civila samhället i 
den politiska beslutsprocessen. 
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EESK och 
omvärlden
Kandidatländerna

Den gemensamma rådgivande kommittén EU-Kroatien 

avslutar sitt arbete i och med att Kroatien i juli 2013 blir 

EU:s tjugoåttonde medlemsstat. År 2012 inrättades två nya 

gemensamma rådgivande kommittéer med Montenegro 

och Island. Det 31:a sammanträdet i den gemensamma 

rådgivande kommittén EU-Turkiet hölls i Ankara under andra 

halvåret 2012, trots dödläget i relationerna under Cyperns 

ordförandeskap i rådet. Det civila samhället på båda sidor 

visade sin vilja att fördjupa samarbetet och övervinna de 

politiska hindren. De första stegen togs för att bedöma de 

fackliga rättigheterna i Turkiet efter antagandet av en ny lag 

på detta område.

Västra Balkan

Vid det fjärde forumet för det civila samhället på västra 

Balkan diskuterades frågor om landsbygdsutveckling och 

sysselsättning samt mediernas frihet, under medverkan av 

ett stort antal civilsamhällesorganisationer och deltagare 

från hög nivå, t.ex. generalsekreteraren för det regionala 

samarbetsrådet och ordföranden för Europaparlamentets 

delegation för relationer med västra Balkan. En mellan-

institutionell högnivådialog kunde därigenom föras, 

och kommissionsledamot Štefan Füle lyfte fram EESK:s 

viktiga samarbete med det civila samhället i regionen och 

uppmuntrade oss att fortsätta våra aktiviteter. Forumet 

var en framgång när det gäller EESK:s mål att främja 

civilsamhällesdialog och regional integration.

Den nordliga dimensionen och Ryssland

Den 18 februari 2013 anordnade EESK för första gången ett 

möte för de aktörer som är intresserade av eller involverade i 

den nordliga dimensionens nyckelaktiviteter, dvs. transport, 

miljö, företagande och mänskliga resurser. Jag överlämnade 

samma dag slutsatserna från detta möte med berörda aktörer 

till ministermötet om den nordliga dimensionen.

I februari 2011 inrättades en kontaktgrupp mellan EU och 

Ryssland i syfte att utveckla relationerna med det ryska 

civila samhället. Vid sidan av det strukturerade samarbetet 

med Rysslands medborgarkammare, stärkte EESK också sina 

relationer med andra socioekonomiska aktörer och icke-

statliga organisationer i Ryska federationen via kommitténs 

bidrag till forumet för det civila samhället i EU och Ryssland. 

Frågor som behandlats här är social dialog, det civila 

samhällets deltagande i ett strategiskt avtal mellan EU 

och Ryssland, ungdomars entreprenörskap och rörlighet, 

migration, en grönare ekonomi, livsmedelssäkerhet och 

landsbygdsutveckling.

EU:s östliga grannar

Kommissionen har gett fullt politiskt stöd och erkännande 

till EESK som betydande institutionell partner i det nyligen 

inrättade forumet för det civila samhället inom det östliga 

partnerskapet. Trots forumets organisatoriska svårigheter 

har EESK fortlöpande deltagit i forumet och framgångsrikt 

lett arbetet med att inom ramen för forumet inrätta en ny 

arbetsgrupp för social dialog och arbetsmarknadsfrågor, och 

vi har därigenom sett till att arbetsmarknadsorganisationerna 

kunnat öka sin synlighet och delta i ett forum som domineras 

av icke-statliga organisationer. EESK har också varit aktivt 

involverad i olika plattformar inom det östliga partnerskapet.
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Medelhavsområdet

När det gäller Medelhavsområdet har EESK tvingats anpassa 

sina arbetsmetoder, principer och partner för att kunna 

följa med i den aktuella politiska utvecklingen i länderna 

i regionen och EU:s reviderade politik för denna region. 

Mot denna bakgrund har kommittén öppnat sin dialog 

och sina evenemang för icke-statliga organisationer i 

Medelhavsområdet. Vi har fått samfällt stöd och engagemang 

för en stadga med icke-bindande principer för ekonomiska 

och sociala råd i Euromedländerna. Vi har lanserat en 

samarbetsplan tillsammans med sekretariatet för unionen för 

Medelhavsområdet och utökat vårt samarbete med Anna 

Lindh-stiftelsen, vars syfte är att sammanföra människor från 

hela Medelhavsområdet och stärka den ömsesidiga respekten 

mellan olika kulturer. EESK har byggt upp arbetsrelationer 

med marockanska, jordanska och algeriska ekonomiska och 

sociala råd. Vi har lagt fram rekommendationer på områden 

som hållbar utveckling, livsmedelssäkerhet, den sociala 

dialogens roll och det civila samhällets deltagande som 

viktiga inslag i samhällsstyrningen, behovet av att garantera 

pressfriheten, kvinnors rättigheter, korruptionsbekämpning, 

industripolitik i Euromedregionen, mm.

Latinamerika

EESK:s samarbete med det latinamerikanska civila samhället 

fick i januari 2013 sitt erkännande vid toppmötet mellan 

EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens 

stater, som hölls i Santiago (Chile) och samlade stats- och 

regeringschefer från länder i EU, Latinamerika och Västindien. 

I anslutning till detta överlämnade vi vid utrikesministermötet 

de rekommendationer som vi hade utarbetat vid det 

sjunde mötet för det organiserade civila samhället i EU och 

Latinamerika, som hölls i Santiago i december 2012. Den 

parlamentariska församlingen för EU–Latinamerika – det enda 

Europaparlamentsorgan med vilket EESK har undertecknat 

ett samförståndsavtal – bad EESK-ledamöterna att öka 

sitt engagemang i den gemensamma parlamentariska 

församlingens arbete och uppmanade dem att leda 

församlingens hearingar med det civila samhället. 

Ända sedan rundabordskonferensen EU–Brasilien 

inrättades har EESK:s ordförande regelbundet bjudits in 

för att presentera rundabordskonferensens slutsatser vid 

toppmötena mellan EU och Brasilien. Rundabordskonferensen 

har formulerat rekommendationer till de politiska instanserna 

i en lång rad frågor, t.ex. hållbar fördelning, produktion och 

konsumtion för en grön ekonomi, den hållbara utvecklingens 

sociala dimension samt frågan om ekonomisk och social 

rörlighet mellan de båda parterna. Ett viktigt arbete utfördes 

av REX-sektionen, i samarbete med ordförandens kansli 

och observationsgruppen för hållbar utveckling, under 

FN:s konferens för hållbar utveckling (Rio+20). Den sjätte 

rundabordskonferensen EU–Brasilien och ett gemensamt 

evenemang med deltagande av företrädare för det civila 

samhället i Ryssland, Kina och Brasilien anordnades i 

anslutning till FN:s toppmöte Rio+20.

Kina, Japan och Indien

År 2012 bjöds kommittén in som fullvärdig partner i 

partnerskapet EU–Kina för hållbar stadsutveckling. En första 

workshop om det civila samhällets bidrag till partnerskapet 

anordnades av EESK. Detta arbete fortsatte inom ramen för 

vår gemensamma verksamhet med det kinesiska ekonomiska 

och sociala rådet i rundabordskonferensen EU–Kina. Under 

de senaste två och ett halvt åren har rundabordskonferensen 

lagt fram rekommendationer om mänskliga rättigheter, 

barnets rättigheter, den åldrande befolkningen, kampen mot 

människohandel, grön ekonomi och hållbar utveckling, de 

små och medelstora företagen och sysselsättningen, samt 

välfärdsindikatorer bortom BNP.

EESK har i hög grad vidgat och utvecklat sina kontakter med 

civilsamhällesorganisationer i Japan, tack vare arbetet inom 

kommitténs kontaktgrupp EU–Japan. Ett exempel på detta är 

det seminarium som hölls 2012 om samhällen som åldras, en 
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fråga som gjorde det möjligt att nå ut till ett brett spektrum 

av japanska organisationer.

Uppföljningskommittén EU–Indien utvecklade en intensiv 

aktivitet för samråd med det indiska civila samhället som 

förberedelse för och uppföljning av EESK:s yttrande om 

förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien. 

En uppföljningsaktivitet inleddes i samarbete med Europeiska 

institutet för asiatiska studier.

Gränsöverskri-
dande insat-
ser – Bistånd 
och utveckling 
samt interna-
tionell handel
Utvecklingspolitik – att ta ett globalt ansvar

EESK har fått två viktiga remisser från kommissionen, en om 

Agenda för förändring, där huvudprinciperna för EU:s 

framtida utvecklingspolitik anges, och en om Det civila 

samhällets medverkan i EU:s utvecklingspolitik och 

politik för utvecklingssamarbete. Flera rekommendationer 

i EESK:s yttranden har beaktats i efterföljande 

kommissionsmeddelanden om det civila samhällets 

medverkan i EU:s utrikespolitik. 

EESK har inlett arbetet på ett yttrande om 

utvecklingsagendan efter 2015, där vi diskuterar resultaten 

av millennieutvecklingsmålen och utvecklingsramarna 

efter 2015, tidsgränsen för millennieutvecklingsmålen. 

Yttrandet fokuserar på det civila samhällets bidrag till att 

uppnå millennieutvecklingsmålen och på framtidsutsikterna 

för dessa mål. Det behandlar även slutsatserna från 

Riokonferensen om fastställande av mål för hållbar 

utveckling. Två offentliga hearingar anordnades den 18 

december 2012 om resultaten och framtidsutsikterna för 

millennieutvecklingsmålen samt om uppföljningen av Rio+20.

Ett annat exempel på gott samarbete med kommissionen 

när det gäller utvecklingspolitik är EESK:s yttrande om Den 

externa dimensionen av EU:s samordning av social 

trygghet, en fråga där vi lyckades bygga upp ett gott 

samarbete med kommissionen och Europaparlamentet. 

EESK ger tillsammans med GD Utveckling och samarbete 

ett kraftfullt stöd till en gemensam EU-strategi för sociala 

trygghetssystem som undviker bilaterala överenskommelser 

och därigenom också undanröjer den befintliga, 

nationalitetsgrundade diskrimineringen av arbetstagare.

Särskilt fokus på AVS-länderna

EESK har framgångsrikt genomfört sin AVS-relaterade 

verksamhet, under övervakning av uppföljningskommittén 

för AVS–EU. Det arbete som utförts såväl på regional nivå 

som vid de allmänna AVS-mötena vart tredje år, har fokuserat 

på livsmedelssäkerhet och hållbar utveckling. Som ett led i 

de reguljära aktiviteterna har vi gjort en generell översyn av 

EU:s utvecklingspolitik och uppföljningen av förhandlingarna 

om de ekonomiska partnerskapsavtalen. Vi har lagt fram ett 

antal rekommendationer, särskilt om behovet av ytterligare 

medverkan från det civila samhällets sida på båda dessa 

politikområden. Hållbar tillväxt för alla har under de sista två 

och ett halvt åren – i uppföljningsarbetet till Rio+20 – utgjort 

den viktigaste frågan i kommitténs AVS-relaterade arbete.
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Övervakning 
av den 
internationella 
handeln
EESK avgav tre handelsrelaterade yttranden som särskilt 

välkomnades av kommissionen, nämligen yttrandena 

om hållbarhetsbedömningar och EU:s handelspolitik, där 

kommissionen har anammat rekommendationerna om 

det civila samhällets deltagande i samråden, om det civila 

samhällets bidrag till ett associeringsavtal mellan EU och 

Mercosur samt om det civila samhällets roll i frihandelsavtalet 

mellan EU och Indien.

EESK bidrog 2012 för första gången till WTO:s offentliga 

forum genom att anordna en workshop om det civila 

samhällets deltagande i övervakningsmekanismerna i 

handelsavtal, vilket gav god institutionell synlighet och bidrog 

med en ny synvinkel till denna årliga dialog mellan WTO och 

olika berörda aktörer. Vid mötet med WTO:s generaldirektör 

Pascal Lamy betonade vi EESK:s starka engagemang för att 

främja ytterligare delaktighet från det civila samhällets sida i 

övervakningen av EU:s handelsavtal – t.ex. genomförandet 

av kapitlet om hållbar utveckling – såsom framgår av den 

övervakningsmekanismsmodell som redan framgångsrikt 

genomförs inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och 

Korea. Pascal Lamy framhöll att kommitténs sakkunskap också 

skulle vara mycket användbar i samband med den fjärde 

globala översynen av handelsstöd (Aid for Trade), som WTO 

anordnar i juli 2013.

Bekämpning av 
fattigdom och 
utestängning 
Kampen mot den ökande fattigdomen

Den europeiska sociala modellen i alla dess olika former 

är utsatt för stora påfrestningar. Betydande förluster av 

arbetstillfällen inverkar negativt på människors liv. Samtidigt 

är ett av de överordnade målen i Europa 2020-strategin att 

minst 20 miljoner färre människor i Europa ska vara drabbade 

av eller riskera fattigdom och social utestängning år 2020. 

I juni 2011 antog kommittén sitt yttrande om Europa 

2020-strategins flaggskeppsinitiativ "Den europeiska 

plattformen mot fattigdom och social utestängning", där 

EESK välkomnade det nya helhetsperspektivet. I oktober 

samma år var kommittén en av anordnarna av en workshop 

om "Att bygga upp ett dynamiskt nationellt, regionalt och 

lokalt engagemang i kampen mot fattigdomen" vid den 

första konferensen om detta flaggskeppsinitiativ, som ägde 

rum i Kraków.

EESK antog ett yttrande om Europeiska socialfondens (ESF) 

framtid efter 2013, där kommittén betonade att ESF bör vara 

det instrument som i första hand används vid genomförandet 

av målen i Europa 2020-strategin avseende sysselsättning, 

utbildning, social inkludering och fattigdomsbekämpning.

I yttrandena om sammanhållning och socialpolitisk 

samordning i EU samt om sociala konsekvenser av de nya 

bestämmelserna för den ekonomiska styrningen framhölls 

åtstramningsåtgärdernas följder, och kommittén efterlyste en 

social investeringspakt. Kommissionen har tagit fasta på 

denna idé. I oktober 2011 fäste kommittén uppmärksamheten 

på frågan om hemlöshet i ett initiativyttrande och vid en stor 

hearing.
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Livsmedels-
trygghet  
– en övergri-
pande  
prioritering
I maj 2011 anordnade EESK en stor internationell konferens om 

global livsmedelstrygghet i samarbete med kommissionen. 

"Mat åt alla – på väg mot en global överenskommelse" 

samlade framstående talare på EU-nivå och internationell nivå 

samt ett stort antal civilsamhällesorganisationer från världens 

alla hörn. I slutsatserna ingick specifika rekommendationer 

som utgjorde underlag för diskussionerna mellan G20-

ländernas jordbruksministrar om livsmedelstrygghet. Vissa 

av rekommendationerna fördes upp på G20-dagordningen. 

Under Frankrikes ordförandeskap 2011 inrättade G20 systemet 

för information om jordbruksmarknaden, för att förbättra 

öppenheten på marknaden, samt snabbinsatsforumet, 

som möjliggör en mer samordnad reaktion på kriser på de 

internationella livsmedelsmarknaderna.

Till följd av livsmedelstrygghetens ökande betydelse har 

livsmedelstrygghet blivit en viktig övergripande politisk 

prioritering för EESK som omfattar jordbruks-, fiske-, 

utvecklings-, handels- och miljöfrågor. År 2012 inrättade vi 

en permanent studiegrupp för livsmedelstrygghet för 

att underlätta civilsamhällesorganisationernas deltagande i 

debatten om livsmedelstrygghet och ge vägledning för den 

politiska dialogen på europeisk och internationell nivå.

Under 2012–13 utarbetade den permanenta studiegruppen 

för livsmedelstrygghet ett yttrande om det civila samhällets 

bidrag till en strategi för förebyggande och minskning 

av livsmedelsförluster och livsmedelssvinn. Dessutom 

har kommissionen bjudit in EESK till sin plattform för 

livsmedelssvinn och bett om samarbete i denna fråga inför 

"meddelandet om hållbara livsmedel", som ska komma under 

2013. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) är 

intresserad av att fortsätta att samarbeta med EESK inom 

ramen för sitt projekt "Save Food".

Sedan 2011 har en delegation EESK-ledamöter deltagit 

i årsmötet för FAO:s kommitté för globalt tryggad 

livsmedelsförsörjning. Våra ledamöter har deltagit i olika 

sidoevenemang och mött företrädare för nationella 

delegationer samt internationella organisationer och icke-

statliga organisationer för att bygga upp nätverk och sprida 

kunskap om EESK:s arbete inom FAO.

Mänskliga 
rättigheter och 
lika möjligheter
Främjande av mänskliga rättigheter  

i hela världen

Kommittén för det europeiska instrumentet för demokrati 

och mänskliga rättigheter (EIDMR) utvecklade sin verksamhet 

i särskilda frågor såsom de ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheterna i Tunisien, handel och mänskliga rättigheter, 

reformen av finansieringsinstrumenten för EU:s utrikespolitik 
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samt det civila samhällets konkreta roll som partner i 

instrumentet för utvecklingssamarbete. I den sistnämnda 

frågan har samarbetet med Europaparlamentet varit utmärkt, 

och EESK:s ståndpunkter har beaktats i parlamentets 

betänkande. Från och med 2012 inriktar EIDMR-kommittén 

sitt arbete på jämställdhetsfrågor.

EESK har regelbundet och kontinuerligt upprätthållit dialogen 

och samarbetet med Internationella arbetsorganisationen 

(ILO) på flera områden, t.ex. främjande av mekanismer för 

social och civil dialog i Euromedländerna, såsom inrättande av 

ett palestinskt ekonomiskt och socialt råd, och stärkande av 

den sociala ekonomin i Latinamerika. Ett yttrande om socialt 

skydd i EU:s utvecklingssamarbete är på gång och syftar till 

att ge starkt stöd till ILO-initiativet om socialt grundskydd.

En human och 
positiv invand-
ringspolitik 
En av de utmaningar som EU står inför är att hantera 

invandringen från tredjeländer på ett sätt som gynnar alla 

parter och till fullo uppfyller människorättsnormerna. En 

stor konferens om denna fråga anordnades i mars 2013. 

Konferensen var den andra i en årlig cykel av konferenser som 

anordnas tillsammans med Europarådet och Frankrikes råd för 

ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor (CESE).

Kommittén har fortsatt att vara en stark förespråkare för 

en gemensam EU-politik och gemensam lagstiftning 

om asyl och invandring. Under denna mandatperiod 

antogs flera yttranden om invandringsrelaterade 

frågor, bl.a. den europeiska agendan för integration 

av tredjelandsmedborgare, villkoren för tredjelands-

medborgares inresa och vistelse för säsongsanställning 

och i samband med företagsintern överföring av personal 

samt invandrade företagares bidrag till ekonomin. I det 

sistnämnda yttrandet efterlystes ett bättre erkännande av 

invandrarföretagandets potential.

Samarbetet med kommissionen och kommissionsledamot 

Cecilia Malmström stärktes ytterligare inom ramen för det 

europeiska integrationsforumet. Forumet har nu hållit åtta 

möten, varav fem har ägt rum under denna mandatperiod, 

och det befäster sin roll som den ledande plattformen för 

dialog om integration av invandrare i Europa. Våren 2012 

antog forumet sitt första politiska uttalande. Den permanenta 

studiegruppen för invandring och integration (IMI) har varit 

aktiv i arbetet med att utarbeta yttranden om frågor som rör 

forumet.

Bättre rättigheter och möjligheter

Barn är en särskilt viktig fråga för EESK. I december 2011 antog 

kommittén ett yttrande om barns rättigheter, och den deltog 

i kommissionens europeiska forum för barns rättigheter. 

Kommittén har uppmanat övriga EU-institutioner att lägga 

stark tonvikt vid att skydda och genomdriva rättigheterna 

för utsatta grupper av barn. I maj 2011 antog kommittén ett 

yttrande om familjepolitik och demografiska förändringar, 

där den påpekade att Europeiska unionen visserligen inte 

är behörig i fråga om familjepolitik, men kan lagstifta om 

möjligheterna att förena familje- och yrkesliv, jämställdhet i 

arbetslivet samt skydd av barn och barns utveckling.

Kommittén har antagit ett yttrande om skydd av barn mot 

sexuella övergrepp och har bidragit direkt till Europarådets 

kampanj mot övergrepp mot barn genom att tillhandahålla 

översättningshjälp så att materialet kunde göras tillgängligt 

på alla officiella EU-språk. Kommittén har också lanserat 

en offentlig databas med civilsamhällesaktörers bästa 

praxis på området. Dessutom har EESK lagt fram starka 

rekommendationer om barns välfärd inom ramen för den 
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europeiska narkotikapolitiken och kampen mot vuxnas 

alkoholism, narkotikamissbruk och våld samt våld mot kvinnor 

i hemmet.

EESK har varit en stark förkämpe för brottsoffers rättigheter 

och tillgång till rättslig prövning i andra EU-länder. Kommittén 

uppmuntrades att medverka i genomförandet av direktivet 

om rättigheter, skydd och stöd för brottsoffer, särskilt i 

samband med Europaåret för medborgarna.

EESK har fortsatt att inrikta sig på situationen för människor 

med funktionsnedsättning, med yttranden om EU:s 

handikappstrategi samt olika evenemang, bl.a. en konferens 

anordnad av Observationsgruppen för arbetsmarknaden om 

arbetsmarknadsdeltagandet för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning eller problem med sociala kontakter, 

som hölls i Bryssel i november 2012.

När det gäller jämlikhetsfrågor har kommittén arbetat 

med kvinnliga företagare, genusdimensionen i Europa 

2020-strategin och diskriminering i arbetslivet på grund av 

sexuell läggning.

EESK har dessutom arbetat mycket med aktivt åldrande. 

Kommittén har haft en särskild samordningsgrupp som 

följde aktiviteterna under Europaåret för aktivt åldrande 

(2012) och anordnade en rad hearingar och konferenser om 

ämnen såsom "Att åldras med god hälsa" och "Att göra äldre 

arbetstagares arbetsförhållanden mänskligare", med brett 

samråd med sakkunniga och relevanta aktörer i det civila 

samhället.



  EESK och 
     vårt
   arbetssätt
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Samverkan 
med Europa-
parlamentet
Medborgarnas valda företrädare och 

medborgarorganisationerna måste arbeta tillsammans för 

en bättre politik för befolkningen. Sedan Lissabonfördraget 

trädde i kraft har de politiska och administrativa 

förbindelserna mellan Europaparlamentet och EESK blivit 

allt starkare. Ett närmare samarbete har inletts när det 

gäller parlamentets samråd med EESK och till följd av 

man nu nästan uteslutande använder sig av det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet.

Vi har på ett djärvare sätt odlat de politiska förbindelserna på 

högsta nivå med Europaparlamentet, och utan tvekan har alla 

ledamöter närmare kontakter med Europaparlamentarikerna. 

Vid plenarsessionen i mars 2012 uppgav Europaparlamentets 

talman Martin Schulz, alldeles i början av sin mandatperiod, 

att han var fast besluten att arbeta "hand i hand" med EESK.

I februari 2013 deltog vi i sammanträdet för ordförandena 

i Europaparlamentets utskott, där vi framförde EESK:s 

engagemang för ett mer systematiskt interinstitutionellt 

samarbete som bygger på politisk vilja.

Samverkan 
med Europeiska 
kommissionen
Den 22 februari 2012 undertecknade vi det nya 

samarbetsavtalet med kommissionen. Till de viktigaste 

landvinningarna i det nya avtalet hör erkännandet av EESK:s 

roll, som är att ge det civila samhället möjlighet att delta i 

processerna för politikutformning och beslutsfattande i EU 

mot bakgrund av artikel 11 i EU-fördraget. EESK ges också 

en mer proaktiv och strategisk roll genom att kommittén 

nu bidrar till fastställandet av EU:s politiska prioriteringar 

och arbetsprogram. EESK:s roll som länk mellan den 

nationella och den europeiska nivån genom nätverket av 

nationella ekonomiska och sociala råd framhålls också i 

samarbetsavtalet.

Flera diskussioner på högsta nivå har ägt rum, bl.a. närvarade 

kommissionens ordförande José Manuel Barroso vid EESK:s 

plenarsessioner i mars 2010, februari 2012 och februari 2013 

samt vid andra EESK-evenemang såsom det i anslutning 

till Rio+20-toppmötet. Vid alla dessa tillfällen framhöll José 

Manuel Barroso EESK:s viktiga roll i det europeiska projektet 

och som en bro mellan EU-institutionerna och det civila 

samhället.

De olika kommissionsledamöterna har närvarat vid 

plenarsessioner för att diskutera aktuella frågor med 

EESK-ledamöterna i temadebatter och vid andra tematiska 

evenemang.
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Samverkan 
med ordfö-
randeskapen 
för Europeiska 
unionens råd
Förbindelserna med de ungerska, polska, danska och 

cypriotiska rådsordförandeskapen har varit nära och 

produktiva, med en rad förberedande yttranden begärda 

av ordförandeskapen och gemensamt anordnande av ett 

stort antal evenemang där företrädare för regeringarna i 

ordförandeskapsländerna deltog.

Vid flera tillfällen deltog vi i och framförde kommitténs 

ståndpunkter och rekommendationer vid informella 

rådsmöten (bl.a. EPSCO-rådet, det informella mötet för 

ministrarna för kultur och audiovisuella frågor samt det 

informella rådsmötet för ministrarna med ansvar för 

regionalpolitik) och vid högnivåevenemang som anordnades 

av ordförandeskapen, t.ex. det forum för det östliga 

partnerskapet som det polska ordförandeskapet anordnade.

Samverkan 
med Europeiska 
rådet
Förbindelserna med Europeiska rådet sköts genom de 

respektive ordförandeskapen och avser huvudsakligen 

bidraget från kommittén och nätverket av ekonomiska och 

sociala råd i EU inom ramen för Europa 2020-strategin. När 

vi första gången mötte Herman Van Rompuy den 9 februari 

2011 uttryckte har ett särskilt intresse för EESK:s arbete med 

nätverket av nationella ekonomiska och sociala råd.

Denna pågående dialog bar frukt i slutsatserna från 

Europeiska rådets vårmöte 2011, där bl.a. EESK:s delaktighet 

erkändes som en förutsättning för att Europa 2020-strategin 

ska bli framgångsrik. Detta ledde till att medlemmar av 

Europeiska rådets ordförandes kansli närvarade vid politiska 

debatter som anordnades som ett led i arbetet i styrgruppen 

för Europa 2020-strategin.

Vi talade också med de politiska beslutsfattarna vid 

Europeiska rådets möte den 22–23 november 2012 strax före 

förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram för perioden 

2014–2020.

Den 17 januari 2013 utlöste Herman Van Rompuys anförande 

vid EESK:s plenarsession en livlig debatt om Europeiska rådets 

nuvarande riktlinjer och framtida insatser för att stärka den 

ekonomiska och monetära unionens sociala dimension. 

I detta sammanhang påminde vi om kommitténs arbete 

med 30 förslag för ett starkare Europa med gemensamma 

krafter, där vår sakkunskap samlas för reflexioner på kort 

och medellång sikt om hur man kan övervinna krisen 

och ge Europa nya impulser. Vi välkomnade Herman Van 

Rompuys begäran om ett EESK-yttrande om åtgärder för att 

påskynda den ekonomiska återhämtningen och skapandet av 

sysselsättning inför Europeiska rådets möte i juni 2013.
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Samverkan 
med Region-
kommittén
Våra förbindelser med Regionkommittén fastställs i avtalet 

om administrativt samarbete, som förnyades 2008, men 

de senaste två och ett halvt åren har vi också försökt att 

fördjupa det politiska samarbetet mellan de två organen. 

Vi har kommit överens om att samarbeta i en rad frågor av 

gemensamt intresse.

Dessa frågor omfattar de gemensamma politiska åtgärder 

som genomförs inom ramen för Europa 2020-strategin och 

som syftar till att bekämpa den ekonomiska och sociala 

krisen samt initiativet att anta ett dokument med krav på 

en samordnad EU-reaktion på de omvälvande händelserna 

i Nordafrika och Mellanöstern och beslutet att anpassa de 

framtida insatserna till följd av de historiska händelserna i 

södra Medelhavsområdet.

Vi har också beslutat att samarbeta om det europeiska 

medborgarinitiativet, eftersom båda kommittéernas 

ledamöter befinner sig nära medborgarna och gärna 

främjar detta nya gränsöverskridande demokratiska verktyg. 

Vi har tillsammans redan anordnat den årliga Europeiska 

medborgarinitiativets dag "Dags att engagera sig!" två 

gånger. De kanaler som används av det organiserade civila 

samhället, vid sidan av de folkvalda ledarna, ger medborgarna 

möjlighet att på ett ännu bättre sätt uttrycka sina åsikter om 

viktiga politiska frågor som påverkar deras liv.

Spridning  
av information 
om EESK, det 
civila samhället 
och Europa
Vi vet alla att det alltid har varit en utmaning att sprida 

information om vårt arbete till medierna, helt enkelt för att vi 

inte ger upphov till nyheter hela tiden. Vi ger råd, vi lämnar 

rekommendationer och vi uttrycker ofta betänkligheter 

beträffande EU:s beslut eller hur politiken utformas.

Det är emellertid när vi som en kommitté gör ett bra jobb 

med våra yttranden, när vi som en kommitté reagerar 

snabbt med uttalanden om aktuella EU-politiska frågor, 

när vi i god tid förutser vårt bidrag till EU:s politik- och 

besluts-agenda, när vi i största möjliga utsträckning deltar 

i olika initiativ med högkvalitativa bidrag, som vi kan göra 

oss själva och våra budskap hörda och synliga. Det är detta 

som skapar och bygger upp vårt anseende. En viktig faktor 

i skapandet och uppbyggnaden av vårt anseende är att vi 

agerar och kommunicerar som en kommitté, samtidigt som 

vi utnyttjar våra ledamöters energi. Vårt mervärde i den 

deltagandebaserade styrningen av EU är vår unika ställning 

som ett organ som samlar alla olika och motsatta intressen. 

Förenade i vår mångfald.

Tillsammans med vice ordföranden för kommunikation, 

Anna-Maria Darmanin, och vice ordföranden för 

budgetfrågor, Jacek Krawczyk, har vi utnyttjat flera kanaler 
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för att sprida information om EESK och det civila samhällets 

roll: anföranden och närvaro vid konferenser överallt i Europa 

och på andra håll i världen där vi ansåg att EESK måste höras, 

intervjuer i medierna och debattartiklar samt "Staffan Nilsson's 

Comment", som riktar sig till EU-ledare och EU-tjänstemän 

samt alla berörda aktörer som vi har haft kontakt med inom 

olika politikområden. Staffan Nilssons kommentarer har 

alltid handlat om det civila samhällets roll, om EESK:s roll 

och om att förespråka mer Europa, ur olika politikområdens 

perspektiv. Vi har i stor uträckning använt oss av onlineverktyg 

för sociala medier, eftersom vi måste föra ett samtal med 

människor och deras organisationer om vårt arbete. Digitala 

verktyg är dock bara användbara så länge som innehållet 

förblir det viktigaste.

En avslutande 
tanke
Våra yttranden utgör fortfarande kärnan i vår kommittés 

arbete. Den tid då det räckte att enbart arbeta med yttranden 

är dock förbi. Vi som EESK-ledamöter måste vara sakkunniga, 

kommunikatörer, talespersoner, förkämpar, ledare för våra 

organisationer, opinionsbildare i våra lokalsamhällen – allt 

detta samtidigt, i en omgivning som ständigt förändras, i ett 

EU-skeptiskt Europa. Vi måste fortsätta att vara öppna och 

fokuserade. Detta är de utmaningar som vi alla har antagit. 

Vi förblir dock optimistiska om att varje bidrag och insats 

räknas i strävan efter att sätta människornas oro, behov 

och önskemål på EU:s dagordning och föra EU närmare 

människorna.
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