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LEDARE

Kära läsare!

Denna höst står vi inför många 
nya möjligheter. Utöver ett nyvalt 
Europaparlament kommer under de 
kommande månaderna den nya kom-
missionen att ta form under ledning av 
Jean-Claude Juncker, som vi redan nu 
hälsar välkommen.

Efter den svåra fi nansiella och ekono-
miska krisen står nu EU inför en social 
och politisk kris som hotar själva dess 
grundvalar. Att återställa kontakten 
med EU-medborgarna, återvinna deras 
förtroende och ge dem lust att på nytt 
drömma om Europa måste vara priori-
teringarna för de kommande fem åren.

För att uppnå detta mål har Jean-Claude 
Juncker sagt sig vilja vara ”den sociala 
dialogens ordförande”. Det är en före-
sats som Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén välkomnar med stor 
tillfredsställelse, och vi svarar honom 
att vår kommitté, det europeiska civila 
samhällets röst, kommer att vara en 
engagerad partner och drivkraft bakom 
många förslag. Återindustrialisering av 
våra regioner, framtidsinvesteringar 
och konkurrenskraftiga utbildningssys-
tem är alla viktiga frågor där vi stöder 

konkreta framsteg som bygger på praktiska erfarenheter.

EU måste bli solidariskt igen, ge den ”europeiska identiteten” en kollektiv innebörd 
och föreslå ett gemensamt framtidsprojekt som väcker entusiasm. För detta måste 
EU följa den väg som banades genom Lissabonfördraget, som ger mer utrymme åt 
deltagardemokratin. Vår kommitté är beredd att anta denna utmaning sida vid sida 
med EU-medborgarna.

Henri Malosse
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande
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KOMMANDE EVENEMANG
10 september–10 oktober 2014, 
EESK, Bryssel: 
”Made in Italy”, utställning med 
verk av Dario Brevi

24 september 2014, 
EESK, Bryssel: 
Seminarium om att anpassa 
regionala investeringar till digitala 
hjälpmedel för framtida tillväxt

15–16 oktober 2014, 
EESK, Bryssel: 
EESK:s plenarsession

Europaåret för utvecklingssamarbete 
2015 – att inspirera till större engagemang

Nästa år, 2015, är Europaåret för 
utvecklingssamarbete. Europeiska eko-
nomiska och sociala kommittén har spe-
lat en central roll när det gäller att se till 
att detta viktiga år för utvecklingsfrågor 
på FN- och EU-nivå ges den uppmärk-
samhet som det förtjänar i hela Europa.

Det övergripande målet för Europaåret 
för utvecklingssamarbete 2015 kommer 
att vara att ”inspirera”, att öka medveten-
heten och att göra fl er européer, särskilt 
ungdomar, delaktiga i utvecklingsverk-
samhet, med fokus på global solidaritet 
och rättvisa, mänskliga rättigheter och 
kvinnors egenmakt. Det handlar också 
om att göra människor delaktiga i fast-
ställandet av agendan för tiden efter 2015.

Idén lanserades 2011 av EESK-ledamo-
ten Andris Gobiņš  – som redan arbe-
tade aktivt med utvecklingsfrågor i sitt 
hemland Lettland  – i  samarbete med 
Concord, den europeiska sammanslut-
ningen av icke-statliga organisationer 
för stöd och utveckling, och EESK. De 
arbetade tillsammans för att få stöd 
från Regionkommittén, EU:s utveck-
lingskommissionär Andris Piebalgs och 
Europaparlamentet.

Detta arbete ledde till att EESK:s dåva-
rande ordförande Staffan Nilsson och 
Europaparlamentets talman Martin 
Schulz i en gemensam skrivelse uppma-
nade kommissionens ordförande José 

Manuel Barroso att godkänna förslaget. 
Svaret var positivt, och resten är historia. 
I december 2013 antog EESK ett yttrande 
där man välkomnade Europaåret för 
utvecklingssamarbete (2015), det allra 
första Europaåret där fokus även ligger 
på yttre åtgärder, utanför EU:s gränser.

”Det är helt enkelt fantastiskt”, säger 
Andris Gobiņš. ”Jag är en vanlig män-
niska, ingen superstjärna, en företrä-
dare för det civila samhället från en liten 
medlemsstat som fram till nyligen själv 
fi ck bistånd, men tack vare stöd från alla 
parter, särskilt Concord, har initiativet nu 
blivit verklighet.”

”Det civila samhället kommer att delta 
i mycket stor utsträckning, eftersom det 

var deras idé från början”, bekräftar Stina 
Soewarta, chef för informationsenheten 
vid kommissionens GD Utveckling och 
samarbete. ”Ett Europaår utan deras 
medverkan skulle vara fullständigt 
meningslöst.” Aktiviteterna kommer 
att äga rum på både EU-nivå och natio-
nell nivå, och det civila samhället deltar 
redan i organisationen. Till exempel kom 
mer än 300 EU-medborgare till Bryssel 
i juni för att diskutera hur man kan för-
medla budskapet om utvecklingssamar-
bete. Det breda spektrumet av partner 
kommer även att omfatta människor 
i utvecklingsländer.

EU och dess medlemsstater är världens 
största givare av utvecklingsbistånd och 
tillhandahåller mer än hälften av det 
offi  ciella biståndet i världen (53 miljar-
der euro under 2011). En undersökning 
från 2012 visade att 85 % av européerna 
tycker att det är viktigt att hjälpa männis-
kor i utvecklingsländerna, en siff ra som 
knappt har ändrats trots den ekonomiska 
krisen. Mer än en fj ärdedel av européerna 
donerar ur egen fi cka.

Trots vissa framsteg kommer inte alla 
millennieutvecklingsmål att nås nästa 
år. Den nya agendan för den globala 
utvecklingen efter 2015 måste omfatta 
mer kraftfulla och konkreta åtaganden, 
framhåller Andris Gobiņš, ”inte bara från 
regeringarnas sida, utan av alla som kan 
bidra till att förbättra världen”. Han påpe-
kar att enskilda personer har ett indivi-
duellt ansvar för hållbar konsumtion och 
rättvis behandling. ”Vi vill ha stöd för en 
verklig förändring. Det är vår dröm, och 
vi har nu kommit ett steg närmare att 
förverkliga den.” ●

En starkare ekonomi för ett starkare Europa
EU:s nya ledare måste vidta åtgär-

der för att fullborda Ekonomiska och 
monetära unionen (EMU), enligt ett 
yttrande som EESK antog vid sin 500:e 
plenarsession. Genom att bygga upp en 
mer robust struktur för den ekonomiska 
styrningen kommer Europa att kunna 
trappa upp kampen mot stagnation och 
arbetslöshet.

”Ekonomiska och monetära unionen är 
långt ifrån fullbordad, men den är en för-
utsättning för att vi ska kunna återskapa 
förtroendet för det europeiska projektet 
och göra det hållbart”, förklarar Joost 
van Iersel (Arbetsgivargruppen, Neder-
länderna), en av de två föredragandena 
för yttrandet.

Som ett första steg måste EU lansera en 
verklig pakt för tillväxt, sysselsättning 
och stabilitet, som grundar sig på ett 
bättre genomförande av den nuvarande 
lagstiftningen och drivs av investeringar, 
både offentliga och privata. Eftersom 
krisen uppdagade brister i EMU:s själva 

Andris Gobiņš, EESK-ledamot

“Ekonomiska och 

monetära unionen är 

långt ifrån fullbordad, 

men den är en 

förutsättning för att vi 

ska kunna återskapa 

förtroendet för det 

europeiska projektet och 

göra det hållbart.”

Källa: Europeiska kommissionen
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EESK:s observationsgrupp för arbetsmarkna-
den har genomfört en studie i Grekland, Kroa-
tien, Italien, Österrike, Slovakien och Finland 
för att rapportera om genomförandet av EU:s 
ungdomsarbetslöshetspolitik i  dessa länder. 
Trots att situationen skiljer sig åt från det ena 
landet till det andra, med en ungdomsarbetslös-
het på 58,3 % i Grekland och 9,2 % i Österrike, 
så finns det gemensamma lösningar för alla 
EU-medlemsstater.

Samarbete mellan arbetsmarknadsparter, ung-
domsorganisationer och off entliga myndigheter 
kan bidra till att utforma en välfungerande poli-
tik för ungdomssysselsättning, vilket Österrike 
och Finland har lyckats med. ”Dessa parter kan 
ge ett verkligt mervärde till ungdomspolitiken 

eftersom de känner till och har egna erfaren-
heter av situationen på arbetsmarknaden. Den 
verklighetskontroll som det civila samhället 
gör behövs verkligen”, säger Christa Schweng 
(Arbetsgivargruppen, Österrike), ordförande 
i observationsgruppen.

En betydande del av studien ägnas åt en analys 
av genomförandet av ungdomsgarantin.

Den lanserades 2013 och garanterar att alla 
unga människor under 25 år får ett konkret 
erbjudande av god kvalitet inom fyra måna-
der efter att de avslutat sin formella utbildning 
eller blivit arbetslösa. Erbjudandet kan vara ett 
jobb, en lärlingsplats, en praktikplats eller fort-
satt utbildning, och det ska anpassas till varje 
individs behov och situation. I studien drar man 
slutsatsen att ungdomsgarantin har stora möjlig-
heter att medverka till strukturreformer om den 
genomförs på ett korrekt sätt. Vissa nationella 
utbildningssystem skulle till exempel kunna 
anpassas bättre till arbetsmarknadens behov, så 
att ungdomarna får de färdigheter som företa-
gen efterfrågar. ”De berörda parterna i Grekland, 
Italien och Kroatien stöder utan undantag mer 
och bättre arbetsplatsförlagd utbildning och 
ökade kopplingar mellan utbildning och före-
tag. Detta är uppenbart en väg framåt”, säger 
Christa Schweng.

EU:s fem miljoner arbetslösa ungdomar står alla 
inför olika situationer och detta kräver ett skräd-
darsytt angreppssätt som är noggrant planerat 
och som de berörda parterna är överens om. Det 
måste också vara anpassat till nationella förhål-
landen. (cad) ●

struktur har EESK för det andra lagt fram en färdplan för full-
bordandet av EMU i syfte att uppnå hållbara och balanserade 
ekonomiska resultat och förebygga framtida kriser. En sådan 
färdplan, med inriktning på EU:s nya mandatperiod, bör bygga 
på fyra pelare: en helt integrerad europeisk kapitalmarknad, 
verktyg för ökad konkurrenskraft, ekonomisk konvergens och 
europeisk solidaritet samt åtgärder för att ta itu med de sociala 
eff ekterna av ekonomisk anpassning och öka den demokratiska 
legitimiteten hos EU:s och euroområdets institutioner.

”Men det som medborgarna behöver mest nu är en europe-
isk plan för investeringar i tillväxt och arbetstillfällen utan att 
statsskulden ökar. Inga fl er tomma ord eller långa texter utan 
konkreta förslag”, säger föredragande Carmelo Cedrone (Arbets-
tagargruppen, Italien), som skulle vilja se dessa frågor högst upp 
på EU:s dagordning.

I yttrandet framhålls behovet av djupare och bättre ekonomisk, 
social och politisk integration mellan EU-länderna. Detta är 
en förutsättning för att man ska kunna motsvara människors 
förväntningar i fråga om livskvalitet och välstånd. Slutligen 
framhålls vikten av en känsla av egenansvar och engagemang 
i det civila samhället i medlemsstaterna om man vill uppnå en 
starkare ekonomi för ett starkare Europa. (cad/aa) ●

Ungdomsarbetslöshet – en undersökning 
i sex länder

Släng inte bort mat, ge bort den i stället!

Det civila samhället som aktiv producent av förnybar energi

Europeiska kommissionen har antagit över-
gripande mål för paketet om klimatinsatser och 
förnybar energi fram till 2030 och vill bl.a. öka 
andelen förnybar energi i energimixen från 14 % 
(2012) till 27 % (2030). EESK stöder detta mål, men 
menar att man också bör fastställa särskilda mål 
på medlemsstatsnivå.

Att fastställa mål kommer dock inte i sig självt att 
vara tillräckligt för att de nödvändiga åtgärderna 
ska inledas. De strukturella förändringarna i ener-
gisystemet måste stöttas av lämpliga rättsliga 
åtgärder. Klimat- och energimässiga utmaningar 
kan bara hanteras om små producenter också 
får de villkor de behöver för att deras projekt för 
förnybar energi ska kunna lyckas. Med detta mål 

i sikte har EESK tagit på sig att utvärdera vilka för-
utsättningar som krävs för att medborgare och 
samhällen ska kunna utveckla sina egna initiativ 
i fråga om förnybara energikällor.

Allmänheten, jordbrukarna, kooperativen, de små 
och medelstora företagen på lokal och regional 
nivå samt lokalsamhällena har stått i främsta ledet 
i Tysklands energiomställning (Energiewende) – 
andelen förnybar energi har ökat från 6 % till näs-
tan 25 % på bara tio år. De har också svarat för 
mer än hälften av alla de investeringar som gjorts 
i sektorn. Det finns dessutom studier som visar att 
det ger särskilt stor nettovinst för sysselsättningen 
när små producenter ersätter fossila bränslen med 
förnybara.

Inte minst tack vare Tysklands massiva investe-
ringar har produktionskostnaderna för vindkraft 
och solenergi sjunkit avsevärt, och andra med-
lemsstater kan nu dra nytta av dessa lägre kost-
nader. Detta ger inte bara miljömässiga vinster 
och ökat energioberoende, utan innebär också 
att det blir logiskt att stödja ökad produktion av 
förnybar energi, särskilt när den kommer från små 
investerare.

Resultaten av EESK:s undersökning kommer att 
presenteras vid en konferens i Bryssel på förmid-
dagen den 17 september (för mer information 
se http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-
observatory-red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, ordförande 
i observationsgruppen för arbetsmarknaden Två föredragande för yttrandet om fullbordandet av EMU: 

Joost van Iersel, ordförande i facksektionen för Ekonomiska och 
monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO) 
och Carmelo Cedrone, EESK-ledamot

Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
tén (EESK) anordnade tillsammans med den euro-
peiska sammanslutningen av livsmedelsbanker 
(FEBA) en konferens om ”Livsmedelsdonationer, 
kampen mot livsmedelsfattigdom och att hantera 
livsmedelssvinn” den 7 juli i Bryssel.

Omkring 79 miljoner EU-medborgare lever nu 
under fattigdomsgränsen och 16 miljoner är 
beroende av livsmedelsbistånd, samtidigt 
som 89 miljoner ton livsmedel går förlorade. 
EESK:s ordförande Henri Malosse anser att detta är 
omänskligt: – ”Ett samhälle som slänger bort en 
tredjedel av sina ätbara livsmedel, samtidigt som 
så många människor lider av hunger, kan inte kalla 
sig själv mänskligt.” Han påminde om EU:s ansvar 
när det gäller att få ett slut på denna oacceptabla 
situation.

Trots att många företag och enskilda personer är 
redo att donera sina överskott av livsmedel, är de 
på grund av juridiska och praktiska barriärer aktivt 

förhindrade att göra det, och situationen varie-
rar från medlemsstat till medlemsstat.

Tydligare regler för att underlätta 
livsmedelsdonationer

Vid konferensen presenterade Bio by Deloitte 
resultaten av en studie som beställts av EESK 
och som fokuserade på att identifi era hinder 
samt bästa praxis i fråga om livsmedelsdona-
tioner. Goda exempel på lagstiftning och praxis 
som underlättar livsmedelsdonationer i Europa 
existerar redan; de behöver endast införas i alla 
medlemsstater. Det behövs EU-omfattande rikt-
linjer för skatteinstrument, hierarkier för livs-
medelsanvändning, ansvar och livsmedlens 
hållbarhet. ”Studien utgör en värdefull basis för 
de kommande och avgörande stegen när det 
gäller att underlätta donationer samtidigt som 
livsmedelssäkerheten garanteras. Nu behöver 
vi agera på EU-nivå”, sa Yves Somville (Övriga 
intressegrupper, Belgien). EESK ska nu arbeta 

med att genomföra studieresul-
taten via lagstiftningsinitiativ på 
EU- och medlemsstatsnivå samt 
genom att driva på specifika 
åtgärder.

Livsmedelsbanker – 
en nyckelaktör

L i v s m e d e l s b a n k e r  s p e -
lar en avgörande roll vid 

livsmedelsdonationer. Donationskedjan inklu-
derar dels insamling av livsmedel från donato-
rer såsom livsmedelsproducenter, distributörer, 
matbutiker samt enskilda personer, dels omför-
delning av donationer till icke-statliga organi-
sationer och socialtjänster som stöder de mest 
utsatta. (sma) ●

EESK:s ordförande Henri Malosse tillsammans med 
Manuela Gheoldus och Clementine O’Connor från Bio by 
Deloitte, Angela Frigo, Banco Alimentare, Yves Somville, 
EESK:s föredragande om livsmedelssvinn, Igor Šarmír, 
EESK-ledamot, arbetsgruppen om livsmedelssvinn, Thomas 
Pocher, ledamot av E. Leclerc och grundare av Greentag, 
och Etienne Rubens, Komosie – Sammanslutningen av 
miljöentreprenörer inom den sociala ekonomin

EESK:s inlägg vid den första nationella 
kongressen om kretsloppsekonomin i Paris

Inom ramen för Going local-verksamheten presenterade EESK-
ledamoten Thierry Libaert (Övriga intressegrupper, Frankrike) 
kommitténs arbete för att bekämpa planerat åldrande vid den 
första nationella kongressen om kretsloppsekonomin, som 
hölls i Paris den 17 juni 2014. Han höll sitt anförande under 
en workshop på temat ”Nya ekonomiska modeller som bygger 
på produkters livslängd”, som gav en stor grupp ekonomiska 
och politiska beslutsfattare tillfälle att bekanta sig med EESK:s 
arbete. Yttrandet ”För en hållbarare konsumtion: industripro-
dukters livslängd och konsumentupplysning för att återställa 
förtroendet” (föredragande: Thierry Libaert, medföredra-
gande: Jean-Pierre Haber) är det första EU-dokumentet som 
behandlar kampen mot planerat åldrande. Det första europe-
iska forumet om planerat åldrande kommer att äga rum vid 
EESK den 17 oktober 2014. (ab) ●

GOING LOCAL

“De berörda parterna 
i Grekland, Italien och Kroatien 
stöder utan undantag mer 
och bättre arbetsplatsförlagd 
utbildning och ökade kopplingar 
mellan utbildning och företag. 
Detta är uppenbart en väg 
framåt.”

“Omkring 79 miljoner 
EU-medborgare lever nu under 
fattigdomsgränsen och 16 miljoner 
är beroende av livsmedelsbistånd, 
samtidigt som 89 miljoner ton 
livsmedel går förlorade.”
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SAMMANFATTNING AV PLENARSESSIONEN

En ny EU-skogsstrategi

EESK välkomnar EU:s nya skogsstrategi. Med tanke 
på de ökande kraven på och hoten mot skogarna 
samt de många EU-politikområden och tillhörande 
bestämmelser som påverkar skogsbruket och sko-
garna är den nya strategin ytterst välbehövlig. EESK 
uppmanar därför både kommissionen och medlems-
staterna att se till att strategin genomförs på ett 
eff ektivt och ändamålsenligt sätt och att fortsätta 
förhandlingarna för att nå samförstånd om ett rätts-
ligt bindande avtal om skogar i Europa. (hb) ●

Omröstningsresultat: 111 för, 0 emot, 5 nedlagda 
röster

Det digitala samhället

Detta yttrande på eget initiativ fokuserar på två cen-
trala aspekter: Den första aspekten gäller bl.a. att 
överbygga den så kallade digitala klyftan, ge kvin-
nor större utrymme i det digitala samhället, främja 
tillgången till IKT, och fokusera på människor med 
inlärningssvårigheter. EESK vill se EU-omfattande 
åtgärder för att säkerställa att människor med funk-
tionshinder har tillgång till ny teknik under likvär-
diga förutsättningar. Den andra aspekten, tillgången 
till sysselsättning och digital integration, handlar om 
att åstadkomma en bättre förståelse av arbetslivets 
digitala aspekter. (hb) ●

Omröstningsresultat: 128 för, 0 emot, 0 nedlagda 
röster

Gräsrotsfi nansiering i Europeiska unionen

Gräsrotsfi nansiering är en av de nya framväxande 
finansieringsmodeller som bidrar alltmer till att 
hjälpa nyetablerade företag att klättra uppåt och till 
att skapa en pluralistisk och motståndskraftig social 
marknadsekonomi. EESK välkomnar kommissionens 
meddelande och betonar gräsrotsfi nansieringens 
möjligheter att växa som alternativ fi nansierings-
källa i EU. EESK vill också betona att de små och med-
elstora företagen är beroende av banklån och att de 
även fortsättningsvis kommer att vara det, trots att 
det fi nns alternativa, men ibland svårtillgängliga, 
fi nansieringskällor. Gräsrotsfi nansiering bör därför 
erkännas specifi kt i medlemsstaternas lagstiftningar 
som en ny form av stödverksamhet. (hb) ●

Omröstningsresultat: 195 för, 1 emot, 5 nedlagda 
röster

Djupare EU-integration är en förutsättning 
för en trygg energiförsörjning

INOM KORT PÅ EESK

”Europeisk samordning och samarbete är 
oumbärligt för att hålla priserna i  schack och 
säkerställa vår energiförsörjning”, sade Stephane 
Buff etaut vid konferensen ”Begränsa ökningen 
av energipriser: samordning, europeisering, 
engagemang”, som anordnades av Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel i juni. 
Alla berörda parter på plats ställde sig med kraft 
bakom hans uttalande, men ståndpunkten har 
ännu inte fullt erkänts av alla EU-medlemssta-
ter. Deltagarna vid konferensen klagade över att 
genomförandet av Europas energipolitik saknade 
enhetlighet och samordning.

Europeisk energidialog – en viktig 
uppgift för den nya kommissionen

Trots vissa framsteg på området, t.ex. vad 
gäller samordningsgruppen för gas och el och 
det europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystem för el (Entso-E) samt dess sys-
terorganisation för gas, förblir dessa gruppers 
arbete fragmenterat. ”Energi-, klimat- och indu-
stripolitiken måste anpassas bättre och baseras 
på realistiska tekniska framsteg och statistiska 
uppgifter”, betonar Pierre-Jean Coulon (Arbets-
tagargruppen, Frankrike).

Dessutom måste man involvera det civila sam-
hället för att säkerställa större allmän acceptans 

för övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 
”Vi uppmanar till ett långtgående, ambitiöst 
och samordnat program med allmänhetens 
engagemang och deltagande, alltså en genuin 
europeisk energidialog. Detta kommer att 
möjliggöra en handlingsinriktad dialog både 
inom och mellan alla medlemsstater och förse 
beslutsfattare med den input som behövs”, 

menar Richard Adams (Övriga intressegrupper, 
Storbritannien), föredragande för yttrandet 
om ”Att utreda behovet av och metoderna för 
allmänhetens deltagande och engagemang på 
energipolitikens område”. EESK fortsätter sina 
ansträngningar för att övertala den nya kommis-
sionen att ta ledningen i upprättandet av detta 
avgörande samarbete. (sma) ●

Från och med den 10 september kommer sommarens alla 
färger att lysa under ytterligare en månad tack vare de 
verk som ingår i utställningen ”Made in Italy. Dario 
Brevis färger”. Utställningen anordnas med 
anledning av det italienska rådsordförande-
skapet och kommer att ge tillfälle att lära 
känna en av de internationellt mest upp-
skattade företrädarna för samtida konst 
och design, vars uttrycksformer är både 
nyskapande och originella och samti-
digt avspeglar den förnämsta italien-
ska traditionens samlade kunskaper.

I hans målningar i akryl på MDF, instal-
lationer och skulpturer syns ett tydligt 
arv från futuristerna, dessa mästare som 
hörde till 1900-talets djärvaste och ville 
omskapa allt i konstens tecken: Dario Brevi 
delar deras ande, men också deras ironi och 
smak för lekfulla experiment. Han har ett unikt 
sätt att med perfekta synteser av form och färg 

förmedla komplexa budskap om vår tids mest brännande 
frågor, och han gör det utan skrytsamhet, i ett gladlynt 

samförstånd med besökaren. I  den konstnärliga 
dimensionens harmoni är det nämligen tillsam-

mans som man tänker efter som bäst.

Made in Italy. Dario Brevis färger, JDE-
byggnaden, foajén på sjätte våningen, 
mellan den 10 september och den 
10 oktober 2014.

Utställningen är öppen för allmänhe-
ten måndag till torsdag kl. 9.00–17.30 
och fredag kl. 8.30–15.30.

Obligatorisk förhandsanmälan (events@
eesc.europa.eu) för personer utan passer-

kort. ●

Utställningen ”Made in Italy”

Vilka utvecklingsmöjligheter innebär det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar för Europa?

Den 2 oktober kommer EESK:s arbetsgivargrupp att leda en diskus-
sion om möjligheterna kring det transatlantiska partnerskapet för han-
del och investeringar (TTIP). Evenemanget kommer att vara en del av det 
europeiska forum för nya idéer som äger rum i Sopot i Polen.

”Debatten i Sopot är en fortsättning av EESK:s arbete med TTIP, som 
påbörjades när vårt yttrande antogs i  juni”, förklarade Jacek Krawc-
zyk, ordförande för Arbetsgivargruppen och föredragande för EESK:s 
yttrande om TTIP.

Deltagarna kommer bland annat att diskutera följande frågor: Vilka 
aspekter av avtalet mellan USA och EU innebär de största möjligheterna 
och utmaningarna för europeiska företag, och hur kan vi dra fördel av 
TTIP för att ta oss ur krisen, minska arbetslösheten och göra Europas 
ekonomi mer konkurrenskraftig?

Panelen består av Markus Beyrer, generaldirektör för BusinessEu-
rope, Tim Bennett, generaldirektör för det transatlantiska affärsrådet, 
Peter Chase, vice ordförande med ansvar för Europafrågor vid USA:s 
handelskammare och Jacek Krawczyk, ordförande i Arbetsgivargrup-
pen. (lj) ●

© Dario Brevi – Grazie al cielo, 2014
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Ungdomar fastställer Europas prioriteringar

Vid Europeiska ekonomiska och soci-
ala kommitténs 500:e plenarsession den 
9 juli 2014 presenterade och försvarade 
en delegation med fem studenter från 
evenemanget Ditt Europa: Din mening 
sina prioriteringar för Europas framtid, 
inför en publik av 500 uppmärksamma 
politiker, EESK-ledamöter och anställda. 
De fem gymnasieeleverna hade deltagit 
i 2014 års upplaga av Ditt Europa: Din 
mening, som anordnades i Bryssel den 
26–28 mars 2014. Nu kom de tillbaka till 
Bryssel för att göra sina röster hörda.

Eleverna hade utsett följande initiativ till 
sina prioriteringar:

 ● Jämställdhet på 
utbildningsområdet

Theseas Efstathopoulos (Cypern), som 
presenterade detta initiativ, betonade 
att tillgången till bra utbildning för alla är 
avgörande för sysselsättningen, tillväx-
ten och välståndet. Regeringarna måste 
erkänna att vårt samhälles framtid är 
beroende av att ungdomar med lämplig 
utbildning deltar, annars kommer hoppet 
om jämställdhet bara att förbli en dröm.

 ● Vidareutveckla 
språkundervisningen

Enligt detta initiativ, presenterat av 
Jakob Weiss (Tyskland), är utbildning 

en prioritering. Han betonade att det är 
viktigt att kunna olika språk för att kunna 
kommunicera och knyta kontakter med 
andra européer. Därför påpekade han att 
undervisning i främmande språk redan 
i ett tidigt stadium i skolan är viktig för 
att skapa en bra grund för rörlighet och 
utbytesprogram mellan europeiska 
länder.

 ● Forskning och innovation

Detta initiativ presenterades av Anna 
Gletthofer (Österrike). Hon erinrade 
om att vi endast har en planet och att vi 
därför måste ta bra hand om den. Forsk-
ning på områdena förnybar energi och 
återvinning ger oss möjlighet att hitta 
innovativa sätt att skydda vår miljö och 
göra vår planet till en hälsosam plats att 
leva på, och detta är mycket viktig för 
vårt liv, vår hälsa och vår överlevnad.

 ● Erkänn arbetslivserfarenhet, 
oavsett dess form och längd

Detta initiativ presenterades av Karin 
Olofsson (Sverige). Hon underströk att 
den ökande ungdomsarbetslösheten 
sannolikt är EU:s viktigaste problem. 
Inom ramen för detta initiativ uppma-
nar man följaktligen EU att bidra till att 
skapa garantier för eff ektiv utbildning, 
vilket innebär att utbildning bara ska 

tillhandahållas på områden där kompe-
tens efterfrågas, samt att man bör stödja 
företag som ger ungdomar arbetslivser-
farenhet och hjälpa de nationella reger-
ingarna att skapa nya arbetstillfällen för 
unga.

 ● Skapa lika möjligheter

I detta initiativ, presenterat av Leo Filip 
Kovačic (Kroatien), underströks att det 
saknas en EU-identitet i  Europa och 
framhålls att utbytesprogram inom 
sektorer som utbildning, sysselsättning, 
sport och musik, kan skapa en mer kon-
kret känsla av europeisk samhörighet. 
Faktum är att utbytesprogram kan spela 
en viktig roll när det gäller att skapa lika 
möjligheter för alla och därmed ge alla 
möjlighet att ta del i ett givande kultu-
rellt och socialt utbyte.

De fem studenternas presentationer vid 
plenarsessionen övertygade politikerna 
och EESK-ledamöterna om de unga 
européernas potential, entusiasm och 
intresse för EU-frågor, vilket inger hopp 
om Europas framtid, särskilt i dessa tider 
av skepticism. (fgr) ●

När EESK gör sin röst hörd

Vid sitt besök i Alger i juni framhöll 
EESK:s delegation betydelsen av det 
arbete som företrädarna för det civila 
samhället gör på fältet. I samband med 
detta förklarade kommitténs ordförande 
Henri Malosse att den algeriska lag om 

sammanslutningar som antogs för två 
år sedan är alldeles för begränsande: ”Vi 
förstår att regeringen vill kontrollera var 
pengarna kommer ifrån, men samman-
slutningarna behöver fl exibilitet för att 
kunna verka på fältet.”

Lagen i  fråga förbjuder nämligen alla 
direktkontakter mellan algeriska sam-
manslutningar och utländska organi-
sationer. För att ingå avtal och för alla 
andra transaktioner måste de gå via 
administrationen.

EU har genom olika kanaler försökt 
verka för en reform som ska leda till 
större fl exibilitet för sammanslutningar 
och icke-statliga organisationer i Alge-
riet. Bland annat besökte Pier Antonio 

Panzeri, ordförande för Europaparla-
mentets delegation för förbindelser 
med Maghreb-länderna, Alger i novem-
ber 2013 för att förespråka större fl exi-
bilitet. Det verkar som om man med de 
insatser som gjorts på alla olika håll till 
slut har lyckats övertyga de algeriska 
myndigheterna om hur berättigad 
denna begäran är. Presidiet för det alge-
riska parlamentets andra kammare lär 
ha godkänt att förslaget till ändring av 
lagen i fråga läggs fram för regeringen. 
Ett första steg har tagits i riktning mot 
en förbättring av bestämmelserna för 
sammanslutningarna och EESK hoppas 
att det nya förslaget bättre ska motsvara 
det algeriska civila samhällets förvänt-
ningar. (ghc/mm) ●

I KORTHET

Fria yrken: potential för både tillväxt och konsumentskydd

EESK efterlyser reglering: 
Det behövs uppförandekoder 
och etiska krav

De fria yrkesutövarna, t.ex. läkare, advo-
kater och arkitekter, omfattas för det 
mesta av de särskilda bestämmelserna 
i de enskilda medlemsstaterna, där reg-
leringens omfattning till stor del beror 
på yrket i fråga. Därför efterlyser Arno 
Metzler (Övriga intressegrupper, Tysk-
land) en EU-omfattande definition av 
begreppet ”fritt yrke” som innehåller de 
allmänna kännetecknen för fria yrken och 
en förteckning över vilka yrken det gäl-
ler. För Luca Jahier, ordförande i Övriga 
intressegrupper, är det viktigt att det 
civila samhället kan förlita sig på en hög 
tjänstekvalitet. För att garantera detta 
”måste det fi nnas likvärdiga yrkesmäs-
siga och höga etiska krav i hela Europa, 
vilket även kommer att göra det lättare 
för fria yrkesutövare att komma in på 
marknaden”. (sma) ●

I juni lade EESK fram resultaten av 
en undersökning utförd av universitetet 
i Köln om situationen för de fria yrkena 
när det gäller deras uppgifter och rele-
vans för det europeiska civila samhället 
med titeln ”The state of the Liberal Pro-
fessions concerning their functions and 
relevance to European civil society”, som 
i huvudsak bekräftade rekommendatio-
nerna och kraven i EESK:s yttrande om 
”De fria yrkenas roll och framtid inom det 
europeiska civila samhället 2020”, som 
antogs i mars 2014.

De fria yrkena utgör en viktig 
pelare i den europeiska 
ekonomin

Var sjätte egenföretagare är verksam i en 
bransch som präg-
las av fria yrken, 
och mer än en 
fj ärdedel av de fria 
yrkesutövarna har 
minst en anställd. 
Deras andel av 
EU:s BNP översti-
ger 10 %, och deras 
andel av lönerna 
i EU uppgår också 
till ca 10 % (2012).

Presentationsevenemang för berörda parter i det 
transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Jacek Krawczyk (PL), ordförande för 
Arbetsgivargruppen och föredragande 
för EESK:s yttrande om det transat-
lantiska partnerskapet för handel och 
investeringar (TTIP), samt Sandy Boyle 
(UK), medföredragande från Arbetsta-
gargruppen, presenterade tillsammans 
EESK:s yttrande vid presentationsevene-
manget och debatten i EESK:s lokaler den 
16 juli 2014 som kommissionens generaldi-
rektorat för handel stod som arrangör för.

Bland deltagarna fanns EU:s och USA:s 
chefsförhandlare samt andra berörda 
parter.

Detta var ett tillfälle att påminna åhö-
rarna om att EESK:s yttrande om TTIP 
hade antagits med överväldigande majo-
ritet i juni av EESK:s ledamöter från de tre 
intressegrupperna (Arbetsgivargruppen, 

Arbetstagargruppen och Övriga intres-
segrupper). Jacek Krawczyk informerade 
också de närvarande om att EESK stöder 
införandet av ett kapitel om små och 
medelstora företag i TTIP-avtalet och om 
EESK:s beslut att utarbeta ett yttrande på 
eget initiativ om förfarandet för tvistlös-
ning mellan investerare och stat (ISDS). 
Både föredraganden och medföredra-
ganden fäste särskild uppmärksamhet 
på kapitlet om hållbar utveckling i TTIP-
avtalet och underströk vikten av ett brett 
stöd från det civila samhällets organisa-
tioner. Under kvällen stod EESK värd 
för en debatt där USA:s och EU:s chefs-
förhandlare deltog, i närvaro av USA:s 
ambassadör vid EU. Debatten anord-
nades gemensamt av facksektionen för 
yttre förbindelser (REX) och Arbetsgivar-
gruppen, som en uppföljning av EESK:s 
yttrande om TTIP-avtalet. (hb) ●

Karin Olofsson presenterar initiativet 
”Erkänn arbetslivserfarenhet, oavsett 
dess form och längd”

Jacek Krawczyk, ordförande i Arbetsgivargruppen, Ignacio Garcia Bercero, EU:s chefsförhandlare, 
Sandy Boyle, EESK-ledamot och medföredragande för EESK s yttrande om det transatlantiska 
partnerskapet för handel och investeringar, samt Dan Mullaney, USA:s chefsförhandlare

Algeriets premiärminister Abdelmalek 
Sellal tog under besöket emot 
EESK:s ordförande Henri Malosse och 
Pedro Narro, ordförande för EESK:s 
uppföljningskommitté för Euromed

En delegation om fem elever från 
evenemanget Ditt Europa, Din mening!

Theseas Efstathopoulos presenterar 
initiativet ”Jämställdhet på 
utbildningsområdet”

Luca Jahier, 
ordförande i Övriga 
intressegrupper
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