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LEDARE
Kära läsare!

2015  är möjligheternas år, låt oss 
gemensamt göra något av dem!

I kinesiskan är tecknet för ordet ”kris” det 
samma som för ”möjlighet”. En tillfällig-
het? Knappast. Varje kris rymmer också 
en möjlighet som vi måste ta vara på. 
Det senaste decenniet har i större eller 
mindre utsträckning präglats av kriser 
–  finanskriser, arbetsmarknadskriser, 
ekonomiska kriser och miljökriser.

2015 kommer att bli ännu ett år med 
stora utmaningar, men också stora möjligheter. Mer än någonsin tidigare ställs det 
krav på oss att arbeta ännu närmare och intensivare tillsammans i hela Europa.

Finanskrisen visade hur viktigt det är att fastställa tydliga regler för bankvärlden. Den 
blev också startskottet till en starkare integrering av euroområdet. Den ekonomiska 
krisen visade oss att en kretsloppsekonomi som bygger på återvinning och förlängning 
av produkternas livscykel verkligen kan skapa tillväxt och arbetstillfällen. Det råder 
inget tvivel om att det behövs mer kraft och dynamik i återindustrialiseringen. Även 
på miljöområdet öppnar sig storslagna möjligheter, som t.ex. skulle kunna ge oss ökat 
oberoende på energiområdet. Med innovativa idéer och den senaste tekniken kan vi 
bidra till en hållbar miljö och till att uppnå klimatmålen.

Vi har gemensamt utnämnt 2015 till Europaåret för utvecklingssamarbete. Tredje värl-
den har potential, och den allra största är de många ungdomar som formligen törstar 
efter utbildning. Utvecklingspolitik innebär även att man investerar i den potential som 
fi nns hos den europeiska arbetskraften och marknaden.

Utan tvekan kommer vi inom det civila samhället att lägga särskilt stor vikt vid denna 
fråga och vår politik måste även här bli mer begriplig, konkret och konsekvent.

Framför oss ligger många stora möjligheter och väntar, men för att utnyttja dem krävs 
insatser från alla EU:s 28 medlemsstater.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ser fram emot ett nära samarbete med 
parlamentet, kommissionen och medlemsstaterna.

Hans-Joachim Wilms
EESK:s vice ordförande

KOMMANDE 
EVENEMANG
21 januari–4 februari 2015, 
EESK, Bryssel: 
F-ordet: Bilder av förlåtelse

28 januari 2015, 
EESK, Bryssel: 
Konferens om ”Det civila samhällets 
roll för forskning och innovation”

18–19 februari 2015, 
EESK, Bryssel: 
EESK:s plenarsession

EU 2015: EESK och Europaparlamentet uppmanar 
Junckerkommissionen att vidta snabba 
åtgärder och verka för direkt demokrati

Vid plenarsessionen i december presen-
terade EESK:s ordförande Henri Malosse 
kommitténs bidrag till kommissionens 
arbetsprogram för 2015 i närvaro av Mar-
tin Schulz, Europaparlamentets talman. 
Han välkomnade den nya kommissionens 
vilja att fi nna lösningar för att minska den 
byråkrati som hittills har hämmat lovvärda 
initiativ och att aktivt involvera det civila 
samhället i utformningen av EU:s politik.

”Vi måste lämna navelskådandet bakom oss”, 
sade EESK:s ordförande. ”Vi behöver ome-
delbart konkreta åtgärder för att återställa 
konkurrenskraften och skapa hållbar tillväxt. 
Men för att detta ska fungera krävs en mer 
demokratisk union. Om den nya kommissio-
nen ska lyckas måste den kunna mobilisera 
och involvera det civila samhället.”

Martin Schulz välkomnade EESK:s välbe-
hövliga bidrag till EU:s beslutsprocess, och 
underströk att ”det goda samarbetet mel-
lan Europaparlamentet och EESK är till nytta 
för alla européer, eftersom vi företrädare för 
Europas folk och det europeiska civila sam-
hället är EU:s ögon och öron, och de enda 
som har möjlighet att rapportera om vilka 
praktiska konsekvenser EU:s lagstiftning får 
ute på fältet.”

När det gällde den viktiga frågan om 
skattebedrägerier och skatteundan-
dragande sade Schulz att ”det land där 
vinst uppkommer bör vara det land där 
skatt ska betalas”, en hänvisning till 
det EESK-yttrande om beskattning som 
antogs under plenarsessionen. I  linje 
med Europaparlamentets talmans utta-
lande efterlyser EESK i yttrandet bättre 
samordning av den ekonomiska politi-
ken inom ramen för den europeiska pla-
neringsterminen. Detta för att ”bekämpa 
det återkommande problemet med 
skadlig skattekonkurrens mellan med-
lemsstater, särskilt genom att minska 
och harmonisera olika skatter”, enligt 
Carlos Trias Pintó, EESK:s föredragande 
i frågan.

Martin Schulz efterlyste ambitiösa åtgär-
der för att ta Europa ur krisen: ”Krisen 
i Europa kommer att vara över först när de 
25 miljoner arbetslösa EU-medborgarna 
har hittat ett varaktigt arbete.” Martin 
Schulz lovade att ”’gemenskapsmetoden’ 
kommer att återupptas med deltagande av 
Europaparlamentet som medlagstiftare”, 
och med hänvisning till kommissionens 
investeringsplan på 315  miljarder euro 
framhöll han följande: ”Vi kan inte över-
lämna skuldberg till våra barn. Vi måste 
investera i framtiden.”

I den diskussion som följde underströk de 
tre gruppordförandena, Jacek Krawczyk 
(Arbetsgivargruppen), Georgios Dassis 
(Arbetstagargruppen) och Luca Jahier 
(Övriga intressegrupper) behovet av att 
prioritera utbildning, innovation och före-
tagaranda för Europa samt övergången 
till en hållbar ekonomi i kommissionens 
investeringsplan, eftersom solidaritet 
måste utgöra grunden för ekonomisk 
stabilitet. Många EESK-ledamöter yttrade 
sig och välkomnade Europaparlamentets 
stöd till bättre lagstiftning. De betonade 
också vikten av samarbetsavtalet mellan 
parlamentet och EESK. (cad/sg) ●

20 år i EU: 
Ett varaktigt samarbete som är värt att fi ra
Tiden fl yger i väg! Sverige, Finland och Österrike anslöt sig till EU för 20 år sedan

Den 1 januari 1995 gick tre länder med 
i Europeiska unionen – Sverige, Finland 
och Österrike – vilket innebar att antalet 
medlemsländer utökades från tolv till fem-
ton. Förberedelserna inför medlemskapet 
gick inte alltid så lätt. De länder som redan 
var medlemmar i EU oroade sig över att 
en utvidgning skulle fördröja en vidare 
integration inom unionen, och de tre nya 
länderna hade sina egna tvivel. Skulle ett 
EU-medlemskap skada deras välfärdssys-
tem? Men nervositeten inför anslutningen 
utvecklades till ett stabilt samarbete, som 
har främjat välståndet och säkerheten i de 
tre länderna och i EU som helhet.

”Vi har fri rörlighet. Vi har den inre mark-
naden. Som jordbrukare upplever jag poli-
tiken som mer enhetlig och stabil”, säger 
Staffan Nilsson, tidigare ordförande för 
EESK samt svensk ledamot och medlem 
i Övriga intressegrupper.

”EU-medlemskapet har 
bidragit till att fi nska före-
tag internationaliserats, 
och euron har medfört eko-
nomisk stabilitet och tillväxt 
trots de aktuella utmaning-
arna”, noterar Filip Hamro-
Drotz, finsk ledamot och 
medlem i Arbetsgivargrup-
pen. ”För Finland var anslut-
ningen till EU framför allt 
en fråga om säkerhet och 
ekonomi.”

Medlemskapet gjorde det möjligt för de 
tre länderna – som då var EES-medlem-
mar – att delta mer aktivt i utformningen 
av EU. ”I och med anslutningen kunde 
Österrike äntligen delta i  den europe-
iska beslutsprocessen”, påpekar Oliver 
Röpke, österrikisk ledamot och medlem 
i Arbetstagargruppen.

Handelsflöden och socioekonomiska 
faktorer, bland annat social solidaritet 
och jämlikhet, var bland de frågor som 

Europaparlamentets talman Martin Schulz talar vid 
EESK:s plenarsession i december
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Det lettiska 
EU-ordförandeskapets 
prioriteringar

Under vårt ordföran-
deskap kommer vi att 
fokusera på tre huvud-
områden: ett konkurrens-
kraftigt Europa, ett digitalt 
Europa och ett engagerat 
Europa.

Ett mer konkurrenskraf-
tigt Europa handlar om 
att fi nna rätt balans mel-
lan försiktig fi nanspolitisk 
styrning och tillväxtstimu-
lans. Att utnyttja den inre 

marknadens potential är av avgörande betydelse för 
att uppnå detta mål. Det lettiska ordförandeskapets 
sex månader kommer att präglas av diskussioner 
mellan medlemsstaterna om utformningen av den 
nya investeringspolitiken för Europa, inklusive mobi-
liseringen av investeringar till ett värde av upp till 
315 miljarder euro.

När det gäller det digitala Europa kommer vi att 
arbeta på uppgiftsskyddspaketet och på att tillvarata 
de möjligheter som en gemensam telekommunika-
tionsmarknad skapar. Det är också viktigt att främja 
digital kompetens och att uppmuntra en dialog om 
e-förvaltning för mer delaktighet och insyn i den 
off entliga förvaltningen.

Vår prioritering av ett engagerat Europa kommer att 
syfta till att svara på de globala utmaningarna och 
instabiliteten i Europas grannregioner. Vi kommer 
också att stödja handelsförhandlingarna med EU:s 
partner med särskild inriktning på det transatlantiska 
partnerskapet för handel och investeringar. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas det östliga part-
nerskapet och EU:s förbindelser med Centralasien.

Vår ambition är att arbeta hand i hand med Europe-
iska ekonomiska och sociala kommittén när det gäl-
ler att skapa ett bättre Europa. Det är dags att övergå 
från ord till handling, och vi tar detta ansvar på allvar.

Ambassadör Ilze Juhansone, Lettlands ständiga 
representation vid EU

En publikation om EESK:s bidrag till det lettiska 
ordförandeskapet fi nns på www.eesc.europa.eu. ●

Mot ett effektivare Europa 2020
EESK höll den 4–5  december en högnivå-

konferens i  Rom på temat ”Mot ett effektivare 
Europa 2020: förslag från det civila samhället för 
att stimulera den sociala integrationen och kon-
kurrenskraften i Europa”. Det var ett viktigt tillfälle 
för civilsamhället i stort, politiker och andra opini-
onsbildare att utvärdera strategins genomförande 
och diskutera läget för och översynen av Europa 
2020-strategin.

Evenemanget gav på ett utmärkt sätt tillfälle till 
en konstruktiv debatt på hög nivå om hur Europa 
2020-strategin för smart, hållbar, inkluderande och 
sysselsättningsintensiv tillväxt skulle kunna förbätt-
ras på olika sätt i syfte att få fart på ekonomin och 
sysselsättningen och förbättra det allmänna välbe-
fi nnandet bland medborgarna i Europa.

I Rom lade EESK också fram sin rapport om översy-
nen av Europa 2020-strategin. Rapporten innehåller 
konkreta rekommendationer och förslag som riktar 
sig till EU:s beslutsfattare. EESK lämnade följande 
rekommendationer:

 ● För att EU ska bli mer motståndskraftigt bör 
översynen av Europa 2020-strategin inrikta sig 
på en nystart för konkurrenskraften och den 
sociala sammanhållningen.

 ● Europa behöver en ambitiös plan för materiella 
och immateriella investeringar i infrastruktur 
samt sociala investeringar som uteslutande 
syftar till att återupprätta EU:s konkurrenskraft.

 ● Det är viktigt att utgifterna för denna inves-
teringsplan inte tas med i  beräkningen av 
medlemsstaternas skulder och offentliga 
underskott.

 ● Investeringsplanen skulle kunna finansieras 
genom medverkan av Europeiska investe-
ringsbanken, emissioner av särskilda europe-
iska obligationer och införande av en skatt på 
fi nansiella transaktioner.

 ● Medlemsstaterna bör omgående och på ett 
mer eff ektivt sätt bekämpa korruption, skat-
tefl ykt och den svarta ekonomin.

Rapporten sändes till det italienska ordföran-
deskapet för Europeiska  unionens  råd inför de 
kommande temainriktade rådsmötena och EU-
toppmötena. (js) ●

Euromed-toppmötet – de ekonomiska och 
sociala aktörernas viktiga roll i ekonomisk 
och social utveckling

Pedro Narro, ordförande för EESK:s uppföljningskommitté 
för Euromed, vid Euromed-toppmötet på Cypern 2014

Georgios Dassis, ordförande i Arbetstagargruppen, Juan Mendoza Castro, EESK-
ledamot, Renato Natale, borgmästare i Casal di Principe och Umberto di Maggio, 
regional samordnare i organisationen ”Libera”

Euromed-toppmötet 2014 hölls den 26–27 novem-
ber i Nicosia och avslutades med en gemensam förkla-
ring från deltagarna. De viktigaste kapitlen fokuserar 
på bekämpningen av fattigdom och socialt utanför-
skap, särskilt arbetslösheten bland ungdomar och 
kvinnor, samt utsikterna för ekonomiska och sociala 
organisationer och framtida samarbete.

Medelhavsområdets potential ligger 
i dess folk

Investeringar i bra utbildning för alla, stöd till unga 
och kvinnliga företagare i synnerhet och arbetsförhål-
landen som erbjuder ett eff ektivt socialt skydd är de 
viktigaste vägarna till ett nytt klimat av förtroende och 
samarbete som skapar arbetstillfällen och en värdig 
framtid framför allt för ungdomar. Deltagarna var 
eniga om att regionens utveckling, tillväxt och kon-
kurrenskraft är beroende av ett fullt utnyttjande av 
dess humankapital på alla nivåer och i alla sektorer 
av ekonomin.

Det organiserade civila samhället 
– den pelare som demokratin 
bygger på

Vid öppnandet av toppmötet betonade EESK:s ord-
förande Henri Malosse den avgörande roll som det 
civila samhällets organisationer spelar i utformningen 
av politiken: ”Det civila samhället måste bana väg 
för regeringarna när det gäller att erbjuda möjliga 

lösningar på de utmaningar som våra samhällen står 
inför.” Det är därför viktigt att regeringarna i regionen 
respekterar grundläggande demokratiska principer 
och framför allt skyddar och främjar ekonomiska och 
sociala organisationer.

Gemensamma utmaningar på båda 
sidor av Medelhavet

Nya sysselsättningsmöjligheter måste utnyttjas, till 
exempel i landsbygdsområden, i både traditionella 
och nya sektorer, såsom turism, förnybar energi och 
miljö. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna 
måste underlätta utnyttjandet av denna potential 
– Medelhavsområdet måste ges den plats det förtjänar 
i den europeiska politiken. (sma) ●

Bekämpa den kriminella ekonomin: 
Extra sammanträde i EESK:s arbetstagargrupp 
(Grupp II) (4 december 2014)

För att skapa sig en överblick över den explosions-
artade ökningen av brottslig verksamhet i en tid av 
ekonomisk kris ägnade EESK:s arbetstagargrupp sitt 
extra sammanträde i december åt att gå igenom vilka 
åtgärder och insatser som behövs på europeisk nivå 
för att bekämpa den kriminella ekonomin och orga-
niserad brottslighet.

Förstahandsrapporterna från personer som dagligen 
deltar i detta bekämpningsarbete ledde till en rad 
rekommendationer om praktiska åtgärder, inte bara 
på det politiska området och i arbetet inom lokala 

föreningar, utan även inom 
musik- och underhållningsbran-
schen. En övergripande samhälls-
inriktad strategi för att hjälpa de 
samhällen som håller på att kvä-
vas av den kriminella verksamhe-
ten är mer än nödvändighet: En 
sådan strategi behövs för att akut 
lösa denna nödsituation.

Sammanträdet leddes av Geor-
gios Dassis, och följande talare 
deltog: Renato Natale, borg-
mästare i Casal di Principe och 
tidigare ledamot i  Casertapro-
vinsens ”Don Diana”-kommitté 
för maffiabekämpning, Daniele 
Sanzone, författare och musi-
ker, fl erfaldigt prisbelönt för sitt 

arbete om maffi  akulturen och samarbetspartner med 
författaren Roberto Saviano, Claudio Metallo, fi lmre-
gissör och producent för fi lmer och dokumentärer om 
den svarta ekonomin, Umberto di Maggio, regional 
samordnare i organisationen ”Libera”, som arbetar 
för att främja en kultur av laglydighet gentemot maf-
fi an, och samordnare av projektet ”Libera Terra”, som 
handlar om mark som återtagits från maffi  an, samt 
Juan Mendoza Castro, direktör för fackföreningsin-
stitutet för utvecklingssamarbete (USCOD-UGT) och 
EESK-ledamot. (cad) ●

urop

Lettland tar i januari 2015 över det sex månader 
långa ordförandeskapet för Europeiska unionen från 
Italien. Med mottot ”Ett konkurrenskraftigt Europa, ett 
digitalt Europa och ett engagerat Europa” har Lettland 
fastställt tre vägledande principer för ordförandeska-
pet: att alla berörda aktörer deltar (vilket återspeglar 
EU:s egen princip om delaktighet), tillväxt (framför allt 
genom kunskaper) och hållbarhet. Detta är också EU:s 
målsättningar.

För kontinuitetens, samverkanseff ekternas och kom-
plementaritetens skull ingår Lettlands program i en 
18 månader lång ”ordförandeskapstrio”. Lettland har 
utarbetat sitt arbetsprogram tillsammans med det ita-
lienska (andra halvåret 2014) och luxemburgska (från 
juli 2015) ordförandeskapen.

Lettland kommer att inrikta sina ansträngningar på 
tre prioriterade områden: konkurrenskraften och till-
växten, användningen av EU:s digitala potential för 
att främja utveckling och stärkandet av EU:s roll som 
global aktör.

När det gäller den tredje prioriteringen torde Lettland 
– som tidigare var en del av Sovjetunionen – vara väl 
lämpat att jämna ut ökade spänningar och främja ökad 
förståelse mellan Ryssland och EU.

Ordförandeskapet är också ett 
utmärkt tillfälle för denna lilla 
baltiska stat med två miljoner 
invånare att höja sin profi l. 
”Som ordförandeland kom-
mer Lettland att hamna på 
den politiska kartan för EU:s 
medborgare och för reger-
ingar från länder utanför 
EU”, sägs det avslutningsvis 
i  en bedömning gjord av 
Tepsa, en Europatäckande 
tankesmedja.

I praktiken planerar det let-
tiska ordförandeskapet att stå som värd för cirka 
200 evenemang, bl.a. toppmötet för det östliga part-
nerskapet, femte upplagan av Asien–Europa-mötet 
(Asem) för utbildningsministrar från respektive region 
och konferensen om europeisk standardisering. Cirka 
1 500 möten kommer också att äga rum i Bryssel och 
Luxemburg under dessa sex månader.

För mer information se: http://www.es2015.lv/en/in-
english ●

Lettlands ordförandeskapsambitioner
Att avspegla EU:s egna prioriteringar – delaktighet, tillväxt 
och hållbarhet – är honnörsorden för det förestående lettiska 
ordförandeskapet

diskuterades i Österrike, Finland och Sverige i sam-
band med anslutningen.

”Det är mycket viktigt att EU:s medlemsstater prio-
riterar att bevara och förbättra förtroendet och ett 
öppet, dynamiskt samarbete sinsemellan, eftersom 
en missnöjd EU-familj skulle lamslå unionens förmåga 
att spela en roll både internt och globalt”, framhåller 
Filip Hamro-Drotz, som också anser att EU bör efter-
sträva en integration med fl era hastigheter genom 
”fördjupat samarbete”.

Staffan Nilsson anser att EU måste hantera de EU-
skeptiska strömningarna genom en uppriktig off entlig 
debatt och tydlig kommunikation om de fördelar som 
ett medlemskap medför.

För att Europa verkligen ska uppfylla medborgarnas 
förväntningar, efterlyser Oliver Röpke en ökad med-
verkan av arbetsmarknadens parter. ”Förhoppnings-
vis är den nya kommissionen inställd på att fortsätta 
arbeta i denna riktning”, avslutar han. ●

Ilze Juhansone, 
Lettlands ständiga 
representation vid EU

Det lettiska 
EU-ordförandeskapets 
logo, källa: 
http://www.es2015.lv
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SAMMANFATTNING 

AV PLENARSESSIONEN
Det civila samhället i Ryssland
(föredragande: Mall Hellam)
I och med att situationen avseende de mänskliga rättighe-
terna och det civila samhället i Ryssland håller på att för-
sämras är det viktigare än någonsin att se till att det civila 
samhället i EU och Ryssland kan interagera fritt. EESK upp-
muntrar till dialog, särskilt om mänskliga rättigheter, med 
oberoende organisationer i det civila samhället i Ryssland.

Omröstning: antaget med 118 röster för, 6 röster emot 
och 5 nedlagda röster

Europeisk fi lm i den digitala tidsåldern
(föredragande: Anna Maria Darmanin)
EESK välkomnar kommissionens meddelande om ”Euro-
peisk fi lm i den digitala tidsåldern – Att förena kulturell 
mångfald och konkurrenskraft”. Kommittén betonar dock 
att det måste fi nnas en balans mellan den audiovisuella 
sektorns värde i aff ärsmässig och kommersiell mening och 
dess värde för Europa ur ett kulturarvsperspektiv. Finan-
siering är ett område som måste undersökas. Man måste 
eftersträva konkurrenskraft, men inte på bekostnad av den 
kulturella dimensionen hos fi lm i Europa. EESK understry-
ker också att den snabbt föränderliga miljö som skapas av 
den digitala världen innebär en mängd möjligheter för 
fi lmindustrin, men att den också är en stor utmaning för 
sektorn.

Omröstning: 190 röster för, 9 röster emot och 1 nedlagd 
röst

Mot ett kretsloppssamhälle:
Program för ett avfallsfritt Europa
(föredragande: An Le Nouail Marlière)
Kommittén välkomnar kommissionens förslag att 
påskynda övergången till en mer cirkulär ekonomisk 
modell. Kommissionen bör fortsätta att lägga fram lag-
stiftningsförslag i syfte att förbjuda deponering av återvin-
ningsbart avfall och öka återvinningsmålen. De föreslagna 
åtgärderna är dock inte tillräckligt inkluderande, fokuserar 
för mycket på avfallspolitik och bortser från den enorma 
potentialen hos åtgärder för att minska förbrukningen av 
naturresurser under hela livscykeln för produkter.

Omröstning: 129 röster för, 2 röster emot och 5 nedlagda 
röster

Kretsloppsekonomin: Skapande av 
arbetstillfällen och en grön handlingsplan 
för små och medelstora företag
(föredragande: Antonello Pezzini)
En möjlig övergång till en kretsloppsekonomi är av stor 
betydelse för EU:s systemiska konkurrenskraft, och kan bli 
en drivkraft för tillväxt och skapa nya gröna arbetstillfällen 
och grön kompetens, om den baseras på en gemensam 
europeisk strategisk vision och om arbetslivet, regeringar, 
arbetsgivare och arbetstagare, konsumenter samt lagstif-
tande och reglerande myndigheter på olika nivåer aktivt 
deltar.

Omröstning: 135 röster för, 1 röst emot och 1 nedlagd röst

Fullbordande av Ekonomiska och 
monetära unionen – skattepolitikens roll
(föredragande: Carlos Trias Pintó, 
medföredragande: Petru Sorin Dandea)
I detta initiativyttrande efterlyser kommittén större sam-
ordning av skattesystemen för att säkerställa att EMU 
fungerar korrekt. Bättre skattesamordning i EMU kan 
bidra till tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Dess-
utom måste mekanismerna för samarbete och informa-
tionsutbyte stärkas för att bekämpa skattebedrägeri och 
skatteundandragande.

Omröstning: 164 röster för, 53 röster emot och 11 ned-
lagda röster

Programmet om lagstiftningens 
ändamålsenlighet och resultat (Refi t)
(föredragande: Denis Meynent)
EESK röstade om ett yttrande där kommittén uppmanar 
till att göra Refi t-programmet ambitiöst, enkelt och öppet. 
Med tanke på de senaste konsekvensanalyserna betonar 
kommittén behovet av en integrerad och väl avvägd ana-
lys av de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna 
av programmet.

Omröstning: 136 röster för, 2 röster emot och 4 nedlagda 
röster ●

INOM KORT PÅ EESK

F-ordet: 
Bilder av förlåtelse

EESK:s uppmaning till den nya kommissionen:
”Er uppgift är att skapa sysselsättning”
EESK anser att kommissionen under Jean-Claude Juncker måste prioritera skapandet av 
arbetstillfällen i sitt arbetsprogram för 2015 för att ta itu med arbetslösheten och jobbfl ykten

”Européerna förväntar sig att man ska blåsa nytt 
liv i Europa och vidta åtgärder som svarar mot deras 
farhågor i fråga om arbetslöshet, avindustrialisering, 
stagnerad tillväxt och kampen mot klimatföränd-
ringarna”, framför EESK till kommissionen, som leds 
av Jean-Claude Juncker.

I sitt bidrag till kommissionens arbetsprogram för 
2015  konstaterade EESK att sysselsättningen är 
den viktigaste och mest brådskande prioriteringen. 
Mot denna bakgrund välkomnade kommittén Jean-
Claude Junckers förslag om att genomföra en plan 
som omfattar 315 miljarder euro i off entliga och 
privata investeringar för att stimulera tillväxt och 
sysselsättning. Man menade att investeringspla-
nen främst bör ”inriktas på utbildning och förvär-
vande av färdigheter, innovation, entreprenörskap, 
övergången till andra energislag och den gröna 
ekonomin”.

EESK:s ordförande Henri Malosse anser att ”det fi nns 
ett akut behov av att mobilisera alla instrument som 
står till buds för att åstadkomma en återgång till kon-
kurrenskraft och hållbar tillväxt. Den ekonomiska 
och sociala unionen bör inte längre vara bara ett 
tomt uttryck och den inre marknaden bör konsolide-
ras för att Europa ska kunna behålla sitt industriella 
ledarskap. Den globala konkurrensen är hård, men vi 
måste också sätta stopp för de former av konkurrens 
inom EU som förvärrar situationen.”

EESK uppmanade också kommissionen att hitta sätt 
att undvika byråkrati och att aktivt involvera det 
civila samhället i EU:s beslutsprocess. I dokumentet 
betonas det att ”utan samförstånd och deltagande 
är det inte möjligt att genomföra några reformer”.

EESK lade fram specifi ka förslag för de tio områden 
som framhålls i kommissionens arbetsprogram. 

Till exempel rekommenderade kommittén att 
man ska fi nna mekanismer för att säkerställa att 
kapitalmarknaderna bättre tjänar realekonomin, 
samt utveckla en integrerad och sammankopplad 
digital inre marknad.

För mer information:

Kommissionens arbetsprogram för 2015: http://
ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

EESK:s bidrag till kommissionens arbetsprogram 
för 2015: http://www.eesc.europa.eu/resources/
docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Kooperativa banker: En fi nansieringsmodell för den reala ekonomin

Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
tén (EESK), International Confederation of Popular 
Banks (CIBP), European Association of Cooperative 
Banks (EACB), bankkoncernen UNICO och Europe-
iska sammanslutningen för hantverksföretag och 
små och medelstora företag (UEAPME) anordnade 
den 1 december 2014 en konferens om koopera-
tiva banker i kommitténs lokaler. Martin Siecker, 
ordförande i EESK:s facksektion för inre markna-
den, produktion och konsumtion, har talat med 
EESK info.

EESK info: Vilka var de viktigaste 
slutsatserna från den konferens 
om kooperativa banker som EESK 
anordnade?

Martin Siecker: De två viktigaste slutsatserna från 
konferensen var dels att ett antal instrument redan 
har inrättats på EU-nivå och ger goda resultat, dels 
att samarbete mellan olika aktörer är mycket viktigt. 
Det påpekades fl era gånger under konferensen att 
tillsammans når vi bättre resultat.

Varför är kooperativa banker viktiga 
för fi nansieringen av små och 
medelstora företag?

Folkbanker och kooperativa banker skapades 
ursprungligen av små och medelstora företag och av 
detta skäl prioriteras utlåning till den reala ekonomin, 
särskilt små och medelstora företag och enskilda, som 
är centrala för deras aff ärsmodell. Ett av tre små och 
medelstora företag i Europa fi nansieras av en koope-
rativ bank. De bildar tillsammans Europas ekonomiska 
struktur och kan spela en viktig roll när det gäller att 
få fart på tillväxt och sysselsättning lokalt.

Bör de kooperativa bankerna 
omfattas av samma bestämmelser 
som resten av banksektorn?

De kooperativa bankerna begär ingen särbehandling, 
men det är viktigt att den nya lagstiftningen inte hin-
drar fi nansiering av små och medelstora företag.

Varför är det viktigt för EESK att 
stödja den pågående dialogen 
mellan banker, företrädare för 
små och medelstora företag och 
tillsynsmyndigheter, och att 
sammanjämka deras ståndpunkter?

EESK har alltid följt utvecklingen inom banksektorn 
med intresse, i synnerhet i samband med den fi nan-
siella krisen. Samtidigt är de små och medelstora före-
tagen – ryggraden i EU:s ekonomi – av avgörande 
betydelse för att säkerställa Europas ekonomiska åter-
hämtning. Men små och medelstora företag behöver 
pengar för att växa. Eftersom bankerna i många EU-
länder är ovilliga att tillhanda de krediter som krävs, 
behövs andra former av innovativ fi nansiering. En 
sådan form är kooperativa banker. (sg) ●

EESK och klimatförhandlingarna

Den 8–12 december deltog EESK-ledamöterna 
Ulla Sirkeinen, Isabel Caño Aguilar och Lutz Ribbe 
i den 20:e konferensen mellan parterna till FN:s ram-
konvention om klimatförändringar (COP 20) i Lima, 
Peru. Under den första dagen av uppdraget träff ade 
EESK:s och ReK:s ledamöter Miguel Arias Cañete, 
kommissionsledamot med ansvar för klimatåtgär-
der och energi.

EESK anser att klimatförhandlingarna bör leda till 
rättvisa och bindande avtal som ska gälla för alla 
länder. Den slutliga överenskommelsen ”Lima-upp-
maningen till klimatåtgärder” saknar delvis ambi-
tioner (t.ex. kommer ingen systematisk översyn av 
utsläppsminskningsåtaganden att äga rum), men 
där konstateras att alla länder har en roll att spela 

när det gäller att minska utsläppen – i enlighet med 
sina nationella förutsättningar – och den innebär 
framsteg när det gäller att förse den gröna klimat-
fonden med resurser.

Utöver de många bilaterala mötena anordnade EESK 
även två sidoevenemang. Vid det första, i samarbete 
med Regionkommittén, framhölls de möjligheter 
som öppnats för den lokala utvecklingen genom för-
nybar energi som produceras av aktörer i det civila 
samhället. Som vi i EESK fl era gångar har hävdat 
måste man, för att kunna uppnå klimatförändrings-
målen, införa gynnsamma rättsliga ramar så att det 
civila samhället kan bli en aktiv aktör i produktionen 
av förnybar energi. Det andra evenemanget, i samar-
bete med det italienska ordförandeskapet och ILO, 
lyfte fram olika sätt att stärka arbetskraftsaspekten 
i det framtida klimatavtalet.

Parallellt med de offi  ciella klimatförhandlingarna 
under COP 20 anordnades en stor konferens med 
deltagare från det civila samhället och berörda par-
ter, där det ingick hundratals evenemang om många 
praktiska aspekter av klimatförändringarna. Engage-
manget från dessa aktörer är mycket viktigt, efter-
som regeringar och myndigheter inte på egen hand 
kommer att kunna hantera klimatförändringarna. 
Det kommer att krävas gemensamma och samlade 
insatser från myndigheter, det civila samhället, före-
tagen, samhällsgrupper, icke-statliga organisationer 
och enskilda medborgare över i hela världen. (fda)
 ●

F-ordet: Bilder av 
förlåtelse är en tanke-
väckande samling av 
fängslande bilder och 
personliga berättelser 
där förlåtelse utfors-
kas mot bakgrund av 
det ohyggliga. Utställ-
ningen berättar om 
människor vilkas liv 
har ödelagts av våld, 
tragedier och orättvisa 

och som lär sig att förlåta, försonas eller gå vidare. 
Idén till utställningen kommer från den brittiska 
journalisten Marina Cantacuzino och fotografen 
Brian Moody som har samlat in en mängd berät-
telser från Storbritannien, Sydafrika, USA, Nord-
irland, Israel och Palestina.

Den hade premiär i London 2004 och har visats 
på över 300 platser i hela världen. Utställningen 
i EESK:s lokaler är öppen för allmänheten från den 
21 januari till den 4 februari 2015. (ab/ms) ●

Invigningen av klimatkonferensen i Lima (COP 20), 
källa: Europeiska kommissionen

Martin Siecker, ordförande i EESK:s facksektion för inre 
marknaden, produktion och konsumtion
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Europeiska medborgarinitiativet: ett verktyg på frammarsch
 I EESK:s viktiga uppgift som brobyggare mellan det civila samhället och EU-institutionerna ingår att stödja 

det europeiska medborgarinitiativet. Medborgarinitiativet är ett instrument som gör det möjligt för en miljon 
EU-medborgare, som kommer från minst en fj ärdedel av medlemsstaterna, att direkt uppmana kommissionen 
att lägga fram ett lagförslag på ett område där medlemsstaterna har överfört befogenheter till EU-nivå. Det är 
därför ett viktigt verktyg som gör det lättare för det civila samhället att påverka EU:s beslutsprocess.

EESK är nu rätt forum när det gäller att ge råd om anpassningar och ändringar i den framtida politiken. Den tillfäl-
liga arbetsgruppen håller för närvarande på att se över förfarandet för medborgarinitiativet i syfte att göra det 
mer lättillgängligt för medborgargrupper. Arbetsgruppen avser att föreslå en helpdesk för medborgarinitiativet, 

som ska fungera som mentor och kontaktpunkt för initiativets olika nätverk och stödja samarbete mellan EU:s 
institutioner, i syfte att skapa ett verkligt interinstitutionellt stödnätverk för medborgarinitiativet. Mot denna 
bakgrund besökte Europeiska ombudsmannen EESK den 10 december för att presentera slutsatserna från sin 
undersökning på eget initiativ om medborgarinitiativet.

Som Madi Sharma, medlem i EESK:s tillfälliga arbetsgrupp, har påpekat ”står EU i dag inför problemet att med-
borgarna inte känner att de är en del av verksamheten i Bryssel. Det europeiska medborgarinitiativet är ett viktigt 
rättsligt instrument som ger EU:s medborgare möjlighet att yttra sig och föreslå lagstiftning i frågor som de tror 
kommer att stärka EU och stödja de förändringar som ’folket’ vill se.” (ppm) ●

Europeiska städers innovationspotential

I KORTHET

Den 10 november 2014 höll EESK en 
konferens på temat ”Smarta städer – mot 
ekonomisk återhämtning i Europa genom 
medborgerlig innovation”. Med över 
hundra deltagare förde evenemanget 
samman politiker och företrädare för stä-
der och det civila samhället i en debatt om 
smarta städers roll i återindustrialiseringen 
av EU:s ekonomier.

I sitt öppningsanförande redogjorde 
EESK:s ordförande Henri Malosse för 
europeiska städers innovationspotential 
och betonade att en smart stad är en stad 
där alla drar sitt strå till stacken. Agendan 
för smarta städer kan bara bli framgångsrik 
om alla aktörer i det civila samhället har 
befogenheter att utveckla och tillämpa 

innovativa lösningar så att smarta städer 
blir en realitet. Detta budskap återuppre-
pades i de tre paneldiskussionerna, som 
syftade till att fastställa vilka väsentliga 
delar som ingår i en smart stad och den 
nya teknikens roll när det gäller att anpassa 
våra städer och göra dem till smarta och 
hållbara miljöer.

Evenemanget avslutades av Daniela Ron-
dinelli, som menade att ”Vi måste utforma 
en smart stadsplanering som ställer med-
borgarna i centrum och som tillgodoser 
verkliga mänskliga behov och kan lösa 
samhällsutmaningar genom teknikba-
serade former av deltagande och samar-
bete.” En av de viktigaste slutsatserna var 
att projekten för smarta städer måste öka 
sin industriella styrka genom innovativa 
modeller för samarbete mellan företag, 
lokala stadsförvaltningar och medbor-
garna. Detta kan åstadkommas genom 
att man förbättrar intressenternas digitala 
kompetens och färdigheter, hjälper nystar-
tade företag i städer att blomstra och ökar 
investeringarna i  infrastruktur genom 
off entlig-privata partnerskap. (ap) ●

Hushållens överskuldsättning

Den 12 december 2014 stod EESK värd för en konferens 
om hushållens överskuldsättning. Den anordnades tillsam-
mans med det europeiska nätverket för konsumentskulder 
(ECDN) och det europeiska nätverket för ekonomisk inte-
gration (EFIN), och sammanförde politiska beslutsfattare, 
konsumentorganisationer, företrädare för den fi nansiella 
sektorn och akademiker som diskuterade åtgärder för att 
begränsa och hantera överskuldsättning.

Problemet med hushållens överskuldsättning har stått på 
EESK:s dagordning i fl era år. Som ordföranden för facks-
ektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion 
Martin Siecker påpekade i sitt inledningsanförande var det 
redan 2000 som EESK för första gången uppmanade kom-

missionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bekämpa överskuldsättning 
i EU. Fjorton år senare är det uppenbart att inte mycket har hänt och att situationen 
faktiskt blivit ännu värre.

Fyra olika paneldebatter under konferensen visade att det redan fi nns olika lösningar 
som går att tillämpa, men att mycket återstår att göra. I yttrandet om konsumentskydd 
och överskuldsättning, som antogs förra året, framhöll EESK att åtgärder måste antas 
på EU-nivå och uttryckte på nytt sitt stöd för tanken på ”ansvarsfull kreditgivning”, vilket 
förutsätter att både kreditgivarna och kredittagarna handlar ärligt och etiskt. (dz) ●

Mer information fi nns på http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-
household-over-indebtedness

EU och ME(dia) – Hur går vi vidare?

Det civila samhällets medieseminarium i Milano den 27–28 november

Den 12 december 2014 anordnade 
EESK en off entlig utfrågning i Chania på 
Kreta på temat ”Smarta öar – en modell 
som leder till tillväxt, sysselsättning och 
hållbar utveckling” i  samarbete med 
Insuleur och Chanias handelskammare, 
och i anslutning till EESK:s yttrande på 
eget initiativ i samma ämne med Anna 
Maria Darmanin som föredragande.

I sitt öppningsanförande framhöll 
EESK:s ordförande Henri Malosse att 
öarna inom Europeiska  unionen har 
försummats i  den nationella lagstift-
ningen och EU-lagstiftningen, trots att 
de drabbas av särskilda hinder när det 
gäller anslutningar till elnät, transporter 
och uppkoppling till internet. Han beto-
nade vikten av dialog mellan öbor och 
EU:s institutioner, eftersom unionens 
lagstiftning måste anpassas efter deras 
situation.

De mest diskuterade förslagen på hur 
öar kan stärka sin egen utvecklings-
potential kom från professor Godfrey 

Baldacchino, specialist på ö-studier vid 
Maltas universitet och ordförande för 
Isisa (International Small Islands Studies 
Association). Han föreslog en nischad 
strategi för den mogna turistnäringen, 
som går ut på att små öar utvidgar sin 
verksamhet inom specifi ka och distinkta 
områden inom turistmarknaden. Exem-
pel på detta är den medicinska turismen 
i Barbados, sportdykning i Malta och 

bröllopsresor till Maldiverna. Professor 
Baldacchino avslutade med att kon-
statera att en decentralisering av den 
ekonomiska politiken är en nödvän-
dig förutsättning för att utveckla små 
ö-ekonomier. (lvg) ●

Smarta öar – en modell som leder till tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling

Reine-Claude Mader, EESK-
ledamot och föredragande för 
det förberedande yttrandet 
om Konsumentskydd 
och lämplig hantering av 
överskuldsättning för att 
undvika socialt utanförskap

Det civila samhällets medieseminarium 
2014, som anordnades i samarbete med 
EBU, fokuserade på EU och ME(dia). 
I  centrum för diskussionen stod frågan 
om välinformerade medborgare i EU och 
dess grannländer. Vid seminariet i Palazzo 
Reale – som staden Milano generöst ställt 
till förfogande – närvarade även fl era EESK-
ledamöter, och ordförande var EESK:s vice 
ordförande Hans-Joachim Wilms.

Nästan 150  deltagare deltog i  de fyra 
paneldiskussionerna om aktuella utma-
ningar, mediernas oberoende, de möj-
ligheter som sociala medier erbjuder och 
slutligen en granskning av 2014 års kam-
panj inför valet till Europaparlamentet.

En del resultat var mycket intressanta:
 ● Trots miljontals dagliga nyheter om 

EU och andra ämnen, saknar med-
borgarna fortfarande djupgående 
kunskap om EU-frågor. EU:s positiva 
eff ekter försummas ofta i rapporte-
ringen om nationella frågor. Medierna 

har en central roll när det gäller infor-
mation och interaktion. Public ser-
vice-bolagen behövs fortfarande för 
rapportering om vardagshändelser.

 ● Finansieringskällan har en direkt 
inverkan på innehållet. Vid semina-
riet gavs konkreta exempel på hur 
medierna potentiellt skulle kunna 
utnyttjas för att manipulera och 
sprida felaktig information och propa-
ganda. Att medier och journalister är 
oberoende är en grundförutsättning 

trots allt den direkta kontakten med 
medborgarna.

 ● När det gäller valet till Europaparla-
mentet var tv-debatten en nyhet, och 
det decentraliserade angreppssättet 
slog väl ut.

Mer information fi nns på vår webbplats: 
http://www.eesc.europa.eu/ under Events 
& Activities, och i januari 2015 kommer vår 
broschyr om evenemanget att fi nnas till-
gänglig. (sma) ●

för att medborgarna ska vara 
välinformerade.

 ● Medborgarna konfronteras 
med en mängd olika infor-
mationskällor. EU:s institutio-
ner kan inte låta marknaden 
ensam styra innehållet i soci-
ala medier, utan måste tillhan-
dahålla input och samtidigt 
ställa frågan ”Vad kan jag 
erbjuda mina följare?” Sociala 
medier är ett viktigt komple-
ment, men det viktigaste är 
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