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Jag är självklart mycket glad över 
att vår församling i februari så gott 
som enhälligt antog en resolution till 
stöd för den europeiska integratio-
nen, den fria rörligheten för personer, 
varor och tjänster och Schengen-
avtalet. Våra tre grupper fann de 
rätta orden för att ge uttryck för det 
organiserade civila samhällets tan-
kar. Företag, arbetstagare och civil-
samhällesorganisationer förklarade 
gemensamt sin inställning, precis 

i enlighet med det uppdrag som fördraget tilldelar vår kommitté, vårt ändamål 
och vårt största mervärde, på typiskt europeiskt vis.

Vi lovade att ingående analysera den situation som ligger till grund för en kris 
som hotar våra rättigheter, vår ekonomi och själva det europeiska projektet. Vi 
kommer att uppfylla detta löfte genom att denna månad anordna en diskussion 
med högt uppsatta gäster om de fl yktingströmmar som vi upplever och om vad 
som behöver göras för att hantera dem med värdighet, eff ektivitet och solidaritet, 
dvs. också på ett typiskt europeiskt sätt.

Jag hoppas att vi får möjlighet att gemensamt ta avstånd från reaktioner som 
härrör från irrationella idéer, propaganda, dålig förvaltning och en samman-
blandning mellan fl yktingar, migranter och rentav terrorister. Jag hoppas att vi 
får möjlighet att gemensamt fastställa vad som behöver göras för att reagera 
på ett korrekt, realistiskt och rationellt sätt.

Storbritanniens förhållande till EU har också varit en högaktuell fråga den senaste 
tiden. Personligen anser jag att Storbritannien hör hemma i EU och att det vore 
beklagligt om landet gick ur. Storbritannien bör i stället integrera sig mer i unio-
nen, i allas intresse – inte minst dess eget – men det intresset måste förstås 
ordentligt och bygga på en fredlig och rationell geopolitisk och ekonomisk vision.

Om emellertid den frustration som närs av populistiska uttalanden – och av 
politiker som fastnat i fällan att försöka överträff a varandra – är av en sådan 
karaktär att den brittiska befolkningen föredrar att lämna EU måste vi självklart 
och fullt ut respektera deras önskan. Å andra sidan är det helt uteslutet att ett 
land förblir medlem i unionen men i gengäld bedriver en form av sabotage mot 
den europeiska integrationsprocessen, t.ex. genom att öppet bryta mot grund-
läggande europeisk lagstiftning genom att börja diskriminera arbetstagare från 
andra medlemsstater i fråga om sociala förmåner.

I vart fall kan jag konstatera att de företrädare för det civila samhällets organisa-
tioner i Storbritannien som sitter i vår kommitté inte har ställt sig upp och sagt 
adjö – tvärtom, jag har hört många av dem uttrycka synpunkter som är korrekta, 
återigen i en typiskt europeisk anda. Här vill jag passa på att uttrycka min sympati 
och min beundran för samt mitt tack till dem.

Georges Dassis
EESK:s ordförande

KOMMANDE EVENEMANG
16 mars–22 april 2016, 
EESK, Bryssel: 
Utställning: ”Hållbarhet”

20 april 2016, 
EESK, Bryssel: 
Europeiska 
medborgarinitiativets dag

27–28 april 2016, 
EESK, Bryssel: 
EESK:s plenarsession

EESK antar en resolution och inleder sin kampanj för 
att stödja Schengen vid plenarsessionen i februari

Vid sin plenarsession i februari antog 
EESK en resolution till stöd för Schengen-
avtalet med rubriken ”För fri rörlighet – 
stöd Schengen”. I resolutionen uttrycker 
företrädarna för det europeiska civila 
samhället sin oro över det tryck som 
Schengenavtalet utsätts för och använd-
ningen av det som en enkel syndabock 
för alla brister i  förvaltningen av EU:s 
gränser. Texten utgör en stark uppma-
ning från det europeiska civila samhäl-
let till EU:s regeringar om att inte ge vika 
för populistiska påtryckningar och rädsla 
utan i stället försvara de rättigheter som 
européerna har strävat efter under de 
senaste 30 åren.

När han inledde kampanjen för att stödja 
EESK:s resolution förklarade EESK:s ordfö-
rande Georges Dassis att ”om solidari-
teten stärks genom att hinder undanröjs 
så lär den försvagas när de återinförs. Om 
friheten att korsa gränserna och den fria 
rörligheten är ett uttryck för en ’allt 

fastare sammanslutning’ mel-
lan folken, då visar allt som 
hindrar denna frihet på delning 
mellan folken.”

Jacek Krawczyk, ordfö-
rande för Arbetsgivargruppen 
vid EESK, sade att ”Schengen 
innebär mycket mer än att det 
är enkelt att resa för miljontals 
EU-medborgare. Det innebär 

ytterligare försvaga många arbetstagares 
förtroende och stöd och i slutändan leda 
till ett svagare Europa.”

Luca Jahier, ordförande för Övriga 
intressegrupper vid EESK, sade att ”det 
symboliska, politiska och ekonomiska 
priset för en återgång till inre gränser 
i Europa är för högt: Det skulle snabbt 
kunna rasera hela EU. Vad vi behöver 
är mer Europa – i kontrollen av de yttre 
gränserna, i  den inre säkerheten och 
i  flyktingkrisen – och sannerligen inte 
avskaff andet av vår fria rörlighet. Åter-
införda gränskontroller skulle innebära 
ett misslyckande för solidariteten, sam-
manhållningen, förhandlingarna, kom-
promisserna och samförståndet i Europa. 
Så rör inte mitt Schengen!”

Det skulle stå arbetstagarna, företagen 
och det civila samhället som helhet 
mycket dyrt: De sju miljoner EU-med-
borgare som bor i  ett annat EU-land 
skulle gå miste om vissa av de mest 
praktiska aspekterna av den fria rör-
ligheten, lastbilarna skulle fastna vid 
gränsen i timtal vid rusningstrafi k, åter-
förenade gränssamhällen skulle splittras 
igen, och man förutspår en minskning av 
BNP på 110 miljarder euro under tio år. 
Den europeiska integrationen skulle ta 
två steg tillbaka om den solidaritet som 
Schengen representerar tilldelas ett så 
hårt slag. (cad) ●

EESK stöder en effektiv kapitalmarknadsunion men uttrycker 
oro över relevansen för små och medelstora företag

Investeringar och ett fritt flöde av 
kapital är avgörande för Europas tillväxt. 
EU:s kapitalmarknader är dock fortfa-
rande underutvecklade och splittrade. 
Därför antog kommissionen 2015 en 
handlingsplan för en kapitalmarknads-
union, som syftar till att skapa en verklig 
inre marknad för kapital i Europa. EESK 
uppmanar EU att mobilisera kapital på 
ett mer eff ektivt sätt och att kanalisera 
det till företag, infrastruktur och håll-
bara projekt som skapar sysselsättning 
och tillväxt.

Vid sin plenarsession antog EESK ett 
yttrande om kommissionens handlings-
plan som stöder dess mål och föresprå-
kar en utökning och diversifiering av 
fi nansieringskällorna på en gemensam 
kapitalmarknad som bygger på maximal 
harmonisering av regler. Det är ytterst 

viktigt att alla medlemsstater inför, till-
lämpar och övervakar de föreslagna 
åtgärderna i handlingsplanen på samma 
sätt.

I sitt yttrande föreslog EESK också vissa 
justeringar för små och medelstora före-
tag, eftersom kommittén har allvarliga 
farhågor om kapitalmarknadsunionens 
relevans och effektivitet för små och 
medelstora företag.

”Finansieringen av små och medelstora 
företag, som är en drivande kraft för 
Europas ekonomi, bör stå i centrum för 
den framtida kapitalmarknadsunionen. 
Den aktuella informationsbristen måste 
åtgärdas och ramen för utlåning måste 
bli mer gynnsam för små och medelstora 
företag”, sade Daniel Mareels, EESK:s 
föredragande i ärendet.

Med detta yttrande uttrycker EESK på 
nytt sitt stöd för bankfi nansiering som 
ett centralt inslag i  finansieringen av 
ekonomin, och förordar att man ytterli-
gare utforskar nya marknader, även för 
nödlidande lån (lån vid konkurs eller nära 
förestående konkurs). (cad) ●

mycket mer än att det är betydligt lättare 
att handla för tusentals europeiska före-
tag. Schengen är ett av de viktigaste och 
mest ambitiösa resultaten av det stora 
EU-projektet. Det är en symbol, en land-
vinning som inte får slösas bort. De euro-
peiska arbetsgivarna stöder Schengen 
och uppmanar beslutsfattarna att inte ta 
ett steg tillbaka. Det Europa som vi kän-
ner kan inte överleva utan Schengen!”

Gabriele Bischoff, ordförande för 
Arbetstagargruppen vid EESK, förkla-
rade att ”EU-medborgarnas rätt att söka 
arbete, att arbeta och att utöva etable-
ringsfriheten i en annan medlemsstat 
fastställs i EU:s stadga om de grundläg-
gande rättigheterna. För medborgarna 
är Schengen något konkret. Det är nyck-
eln som öppnar dörren, som ger dem 
möjlighet att utnyttja dessa rättigheter 
i praktiken och dra nytta av fördelarna 
med ’Europa’ i det dagliga livet. Att för-
svaga eller nedmontera Schengen skulle 
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Europa måste utrota fattigdomen, 
barnen löper störst risk

Vid sin plenarsession i februari antog EESK ett 
yttrande där vi uppmanade rådet att stå fast vid 
sitt åtagande om att minst 20 miljoner människor 
ska lyftas ur fattigdom fram till 2020. Yttrandet 
om fattigdomsbekämpning (föredragande: 
Seamus Boland, medföredragande: Marjolijn 
Bulk) lades fram på begäran av det nederländska 
ordförandeskapet. För att uppnå EU:s mål måste 
medlemsstaterna inrätta egna nationella strategier 
för att bekämpa fattigdom, social utestängning 
och diskriminering, med stöd av en gemensam 
europeisk ram. Dessa strategier bör inriktas på ade-
kvat inkomststöd, inkluderande arbetsmarknader, 
högkvalitativa arbetstillfällen och lika tillgång till 
högkvalitativa tjänster som alla har råd med, även 
invandrare och personer som beviljats asyl.

En av de frågor som omgående måste uppmärksam-
mas är fattigdomen bland barn. Med en andel på 
27,1 % hör barn under 18 år till de grupper som löper 
större risk än befolkningen i stort att drabbas av fat-
tigdom och social utestängning. Förutom bland barn 
är risken för fattigdom särskilt hög bland ungdomar 
på grund av den rekordhöga ungdomsarbetslöshe-
ten (uppgifter från Eurostat för oktober 2015).

EESK anser att brådskande åtgärder bör vidtas för att 
bekämpa fattigdomen i Europa, såsom en adekvat 
minimiinkomst och inrättande av allmänna, heltäck-
ande och ändamålsenliga sociala trygghetssystem. 
EESK välkomnar det nederländska ordförandeska-
pets avsikt att organisera inbördes utvärderingar 
av nedifrån-och-upp-strategier på gräsrotsnivå 
som används för att bekämpa fattigdom på nationell 
nivå, men upprepar att det är välfärdsstaten som bär 
det huvudsakliga ansvaret för fattigdomsbekämp-
ningen och att man inte enbart kan förlita sig på 
samhällsbaserade initiativ.

I december 2015 delade EESK ut 2015 års pris till 
det civila samhället till fem gräsrotsorganisatio-
ner som arbetar för att minska fattigdomen i Tysk-
land, Irland, Frankrike, Polen och Finland. (sg) ●

Mer forskning och innovation 
inom energisektorn och ett behov 
av en EU-omfattande offentlig 
dialog om energi

Den strategiska EU-planen för energiteknik 
är nödvändig för att påskynda omställningen 
av Europas energisystem, vilket EESK påpekade 
i sitt yttrande om SET-planen, som antogs vid ple-
narsessionen i  februari. EESK anser att den nya 
energipolitiken bör bygga på att utveckla sektorer 
som är avgörande för forskning och innovation 
och på att uppmuntra nya idéer och koncept, 
såsom teknik för energiproduktion från förnybara 
energikällor och annan koldioxidsnål teknik. EU 
måste vara innovativt när det gäller hur energin 
produceras och transporteras och hur den leve-
reras till kunderna.

SET-planen måste återspegla den faktiska situatio-
nen i Europa. Om ny energiteknik leder till högre 
slutpriser på energi anser EESK att man kan förvänta 
sig korrigeringar. Konsumenterna bör vara delaktiga 
i processen, och energifattigdom måste bekämpas 
genom socialpolitiska åtgärder, utbildning och 
yrkesutbildning. Det behövs en europeisk energi-
dialog med allmänheten och det civila samhället, 
så att de kan ta eget ansvar för energiomställningen 
och kostnaderna för olika tekniker. EESK kan fungera 
som katalysator i denna dialog, eventuellt genom ett 
europeiskt civilsamhällesforum.

EESK stöder en EU-strategi för energiförsörj-
ningen och skapandet av verklig solidaritet på 
detta område. Gasens betydelse i energimixen för 

energitryggheten i Europa får inte glömmas bort. 
Investeringar och forskning och utveckling när det 
gäller lagring måste uppmuntras så att medlems-
staterna har gemensamma energireserver.

Energiunionens mål är en säkrare och mer håll-
bar energi till rimliga priser för slutkonsumenten. 
Den kommer att bana väg för ett fritt fl öde av energi 
över gränserna och leda till en trygg energiförsörj-
ning i alla medlemsstater och för alla EU-medbor-
gare. SET-planen spelar en avgörande roll i denna 
process. (sg) ●

EESK:s prioritering: Låt oss få fl er människor i arbete igen!
Kommittén efterlyser snabba åtgärder och kreativitet för att lösa sysselsättningskrisen

Mot bakgrund av den oroande sysselsättnings-
situationen och de sviktande investeringarna i många 
delar av Europa antog Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén vid sin plenarsession den 17 febru-
ari ett yttrande om den årliga tillväxt översikten 
för 2016. Kommittén är särskilt bekymrad över den 
höga arbetslösheten, som innebär att 22,5 miljoner 
människor står utan arbete och 122 miljoner riskerar 
fattigdom eller social utestängning. Detta är oaccep-
tabelt och den slutliga väckarklockan för både kom-
missionen och EU:s ledare.

I EESK:s yttrande välkomnas beslutet att stärka 
Europa 2020-strategins mål inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen. För en verklig och 
hållbar återhämtning behövs en ökad inhemsk efter-
frågan, och långsiktiga off entliga investeringar skulle 
skapa denna efterfrågan. Myndigheterna bör där-
för ges utrymme att göra nödvändiga investeringar 
i infrastruktur och få tillgång till billigare kapital.

I sina rekommendationer efterlyser EESK
 ● ytterligare insatser för att fullborda den europe-

iska inre marknaden och modernisera Europas 
ekonomi,

 ● användning av Parisavtalet om energiomställ-
ning som en källa till ekonomisk utveckling,

 ● bättre samordnade insatser för att bekämpa 
aggressiv skatteplanering, skatteundandra-
gande och skattebedrägeri, vilket kommer att 
generera uppskattningsvis en biljon euro per 
år för statskassorna.

Det behövs omedelbara åtgärder för att ta itu med 
långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten. 
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de många 
ungdomar som varken arbetar eller studerar (Neets). 
”Investeringar i humankapital genom utbildning, 
särskilt för ungdomar, kan inte skjutas upp längre”, 
varnade Juan Mendoza Castro, EESK:s föredragande för 
yttrandet om den årliga tillväxtöversikten. (sma) ●

Observationsgruppen för arbetsmarknaden: Flyktingarna 
utgör en möjlighet för den europeiska arbetsmarknaden

Vid en off entlig debatt vid EESK den 22 februari 
hördes starka röster till försvar för bättre integra-
tion av fl yktingar i de europeiska samhällena, sär-
skilt genom arbete. EESK:s observationsgrupp för 
arbetsmarknaden kallade evenemanget ”Att inte-
grera fl yktingar på arbetsmarknaden: att göra kri-
sen till en möjlighet”, och det gav upphov till fl era 
viktiga politiska rekommendationer.

”Erfarenheterna visar att integrationen av fl yk-
tingar är till nytta för samhället, och det civila 
samhället spelar uppenbart en nyckelroll för att 
underlätta detta”, sade Krzysztof Pater (Övriga 
intressegrupper, PL), vice ordförande för EESK:s 
observationsgrupp för arbetsmarknaden. Med-
lemsstaterna står inför en massiv tillströmning av 
fl yktingar och är till stor del oförberedda. Lagarna 
och stödet för integration varierar från land till 
land, enligt Klára Fóti, företrädare för Eurofound. 
Geertrui Lanneau, IOM-delegat, framhöll vikten av 
att investera i utbildning, eftersom många av mig-
ranterna fortfarande är mycket unga och behöver 
färdigheter.

EESK-ledamoten Christa Schweng (Arbetsgivargrup-
pen, AT) sade att det behövs ”ett verkligt europeiskt 
migrationssystem” och att ”man bör utveckla en 
integrationspolitik speciellt för kvinnliga fl yktingar 
för att bidra till att öka familjernas inkomster och 
undvika koncentration i getton”. Hon underströk 
att man måste fokusera på företagande och egen-
företagande som ett viktigt led i processen för att 
integrera fl yktingarna på arbetsmarknaden.

I diskussionen om de faktorer som underlättar fl yk-
tingars sysselsättning, som anställda eller företagare, 
framhölls vid observationsgruppens seminarium 
goda exempel från Österrike (den österrikiska fede-
rala handelskammaren), Belgien (projektet ”Duo 
for a Job”) och Sverige (projektet ”Snabbspår för 
integration”). (cad) ●

Offi ciella besök av Georges Dassis 
i Grekland, Nederländerna och Spanien

I februari gjorde EESK:s ordförande Georges 
Dassis tre officiella besök i  Grekland, Neder-
länderna och Spanien. Tisdagen den 9 februari 
träff ade han Greklands president Prokopis Pavlo-
poulos. Denne förklarade att EESK har en särskild 
och historisk roll, och noterade att kommittén 
”inrättats som en påminnelse om EU:s sociala 
sida och utgör en grundpelare för hela det euro-
peiska bygget”. Han fortsatte med att uttrycka sin 
tillfredsställelse över att en grek än en gång ledde 
arbetet inom EESK. Georges Dassis tackade den 
grekiske presidenten och framhöll att EESK antar 
sina yttranden med mycket stor majoritet. Han 
betonade också att åtstramningsåtgärder inte är 
en lösning på den ekonomiska krisen. Han hänvi-
sade särskilt till EESK:s initiativ som svar på krisen, 
bl.a. dess yttranden om skatt på fi nansiella trans-
aktioner och ömsesidigt ansvar för den off entliga 
skulden i länder med problem – inklusive Grek-
land. Han lade även fram kommitténs ståndpunkt 
beträff ande fl ykting- och migrationskriserna och 
redogjorde för alla åtgärder som EESK vidtagit, 
inklusive Going Local-besöken i tolv olika länder.

Onsdagen den 10 februari besökte Georges Dassis 
Haag inom ramen för det nederländska ordföran-
deskapet. EESK:s ordförande träff ade i synnerhet 
Jetta Klijnsma, statssekreterare för sociala frågor 
och arbetsmarknadsfrågor, som också närvarade 
vid EESK:s plenarsession i februari. Han fi ck möj-
lighet att redogöra för kommitténs prioriteringar 

under det nederländska ordförandeskapet och 
framhöll vikten av att besluta att EU bör införa en 
europeisk minimilön för att bekämpa fattigdomen 
i Europa. Senare mötte han också Brigitte van der 
Burg, ordförande för det nederländska parlamen-
tets utskott för sociala frågor och sysselsättning, 
och Mariëtte Hamer, ordförande för Nederlän-
dernas ekonomiska och sociala råd (SER). Vid 
dessa möten hade Georges Dassis möjlighet att 
diskutera möjliga förslag till hur EU skulle kunna 
minska arbetslösheten och underlätta tillträdet 
till arbetsmarknaden. Han framhöll även vikten av 
att stödja människors fria rörlighet och Schengen-
området och hänvisade till EESK:s kampanj.

I slutet av februari besökte EESK:s ordförande 
slutligen Spanien, där han träff ade företrädare för 
fackföreningarna CCOO och UGT, konsument- och 
användarrådet och företagarförbundens central-
organisation. Diskussionerna var givande, särskilt 
beträff ande det sociala Europa. Han tog även upp 
frågan om migration i Europa i ett tal inför Spa-
niens ekonomiska och sociala råd den 24 februari. 
Följande dag deltog han under ett besök i Extre-
madura i en debatt om ”Framtiden för Europa 
och dialogen mellan arbetsmarknadens parter” 
som anordnats av universitetet i Extremadura, 
och träffade ordföranden för det ekonomiska 
och sociala rådet i Extremadura, Maria Mercedes 
Vaquera. (pa) ●
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EU:s och Ukrainas civila samhällen tar itu 
med korruption och energipolitiska frågor

Det andra sammanträdet inom plattformen 
för det civila samhället EU–Ukraina fokuserade 
såväl på välbehövliga reformer inom korrup-
tionsbekämpningen och energipolitiken som på 
hur långt man kommit i genomförandet av asso-
cieringsavtalet mellan EU och Ukraina och det 
djupgående och omfattande frihandelsavtalet. 
EESK:s ordförande Georges Dassis betonade EU:s 
åtagande att sträva efter ett gott samarbete med 
alla EU:s grannländer. ”Plattformen kommer att 
tillföra associerings processen mervärde och ge 
ett värdefullt bidrag från det civila samhället. 
Processen får dock inte begränsas till en teknisk 
dialog mellan regeringar”, tillade han.

”Detta markerar en ny fas i det institutionella sam-
arbetet mellan våra civila samhällen”, betonade 
medordföranden för plattformen från Ukrainas sida, 

mötet om att inte alla svårigheter hade sitt ursprung 
i konfl ikten mellan Ryssland och Ukraina utan att 
vissa, såsom avsaknaden av tillförlitlig lagstiftning, 
insatserna mot korruption, reformen av den civila 
förvaltningen och privatiseringen, helt enkelt hade 
inhemska orsaker.

Plattformens medlemmar var överens om att en 
av de främsta prioriteringarna var att ta itu med 
bristen på politisk vilja att genomföra reformer 
i Ukraina, samt att verka för ett fullständigt genom-
förande av Minskavtalen. En gemensam dekla-
ration antogs, där man efterlyste ett fullständigt 
oberoende rättsväsen, lagstiftning om partifi nan-
siering och partireklam, pressfrihet, fungerande 
konkurrenslagstiftning och beaktande av Ukrainas 
framtida deltagande i den europeiska energiunio-
nen. (mm) ●

Det europeiska 
medborgarinitiativet – större 
genomslag, enklare bestämmelser

EESK:s off entliga hearing om översynen 
av medborgarinitiativet

EU har länge kritiserats för sitt demokratiska under-
skott. Syftet med det europeiska medborgarinitiativet var 
att göra det möjligt för medborgarna att aktivt delta i EU:s 
lagstiftningsprocess.

Över 6 miljoner européer har hittills undertecknat ett europe-
iskt medborgarinitiativ. Av de totalt 56 initiativen har emel-
lertid bara 36 registrerats av kommissionen, och endast tre av 
dem har lyckats samla det nödvändiga antalet underskrifter, 
dvs. en miljon. Och inte ens dessa tre initiativ har fått någon 
inverkan, eftersom kommissionen inte är skyldig att omsätta 
ett medborgarinitiativ i EU-lagstiftning.

EESK utarbetar för närvarande ett yttrande om det europeiska 
medborgarinitiativet i syfte att göra det mer användarvänligt, 
praktiskt och verkningsfullt. Vid en hearing om medborga-
rinitiativet i Bryssel den 23 februari efterlyste Antonio Longo, 
som är föredragande för yttrandet, ett mer användarvänligt 
verktyg som gör det möjligt för alla EU-medborgare att delta. 
”I tider där människor i allt högre grad håller på att förlora 
förtroendet för EU måste det europeiska medborgarinitiati-
vet bli det instrument som verkligen låter människor komma 
till tals”, betonade han.

Den huvudsakliga kritiken mot initiativet omfattar bland 
annat följande:

 ● En alltför snäv tidsram för att hinna få det nödvändiga 
antalet namnteckningar.

 ● Organisatörerna utsätts för enorma ansvarsrisker, efter-
som de personligen är ”ansvarsskyldiga för skador de 
orsakar under organiserandet av ett medborgarinitiativ”, 
och detta har en avskräckande verkan.

 ● Den överdrivet stora mängd uppgifter som behövs för 
att stödja ett medborgarinitiativ.

 ● A v s a k n a d e n  a v  e n  r ä t t s l i g  s t ä l l n i n g  f ö r 
medborgarkommittéerna.

 ● Den överdrivet strikta tillämpningen av godtagbarhets-
kriterierna för ett medborgarinitiativ.

 ● Olika krav när det gäller uppgifter i olika medlemsstater.

EESK anordnar Europeiska medborgarinitiativets 
dag 2016 i Bryssel den 20 april (se webbplatsen http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society). (sma) ●

Nya delegater för industriell omvandling ansluter sig till EESK

Den 25 februari deltog 51 nya och återutnämnda 
delegater i det första sammanträdet i EESK:s rådgi-
vande utskott för industriell omvandling (CCMI) 
under EESK:s nya mandatperiod. CCMI-delegaterna 
representerar de olika ekonomiska och sociala sek-
torer och organisationer i det civila samhället som 
påverkas av eller verkar för att få till stånd en indu-
striell omvandling. De utgör hälften av CCMI:s med-
lemmar och kommer att arbeta tillsammans med 
samma antal EESK-ledamöter som ingår i CCMI. 
Deras mandatperiod löper till den 31 december 
2020.

Delegaten Jacques Glorieux, som företräder kate-
gorin Övriga intressegrupper, valdes till CCMI:s med-
ordförande och kommer att leda utskottets arbete 
tillsammans med dess ordförande, EESK-ledamoten 
Lucie Studničná (Arbetstagargruppen, CZ), under 
de kommande två och ett halvt åren. EESK-ledamö-
terna Gundars Strautmanis (Arbetsgivargruppen, 
LV) och Carlos Trias Pintó (Övriga intressegrup-
per, ES) samt CCMI-delegaterna Patrizio Pesci 
(Arbetsgivarkategorin, IT) och Enrico Gibellieri 
(Arbetstagarkategorin, IT) utgör det nya presidiet. 

Vid välkomstceremonin närvarade Günther Oet-
tinger, kommissionsledamot med ansvar för den 
digitala ekonomin och det digitala samhället.

CCMI är en arvtagare till Europeiska kol- och stålge-
menskapen (EKSG). Utskottet inrättades när EKSG-
fördraget upphörde att gälla 2002 i syfte att bibehålla 
den värdefulla sakkunskap som byggts upp under 
50 års verksamhet och fortsätta den strukturerade 
dialogen inom de ursprungliga områdena kol och 
stål, men också gradvis utöka EKSG:s ursprungliga 
arbetsområde till att omfatta samtliga aspekter av 
industriell omvandling och dess konsekvenser för 
sysselsättning, social- och strukturpolitiska åtgärder, 
stöd- och konkurrenspolitik, forskning och teknisk 
utveckling, hållbar utveckling, handelspolitik och 
andra områden.

CCMI:s delegater utnämns av EESK och kommer 
från sammanslutningar som företräder det civila 
samhället på europeisk nivå. De delas in i tre olika 
kategorier (arbetsgivare, arbetstagare och övriga 
intressegrupper), vilket återspeglar EESK:s egen 
struktur. I likhet med EESK:s facksektioner utarbetar 

CCMI yttranden och informationsrapporter på begä-
ran av EU:s beslutsfattande organ samt på eget ini-
tiativ, och kan uppmanas att komplettera övriga 
facksektioners yttranden genom att undersöka vilka 
konsekvenser specifi ka frågor får för den industriella 
omvandlingen (kompletteringsyttranden).

CCMI har utarbetat många viktiga yttranden och 
studier under de senaste åren. Dess pionjärarbete 
i fråga om planerad föråldring är ett led i ett bredare 
pågående projekt inom vars ram en banbrytande 
studie kommer att off entliggöras i mars. Under 2015 
tog man upp den komplicerade frågan om kampen 
mot korruption inom EU och undersökte utma-
ningarna med att uppnå ett asbestfritt Europa, 
med dess mycket stora ekonomiska konsekvenser 
och inverkan på folkhälsan. Under 2014 undersökte 
man företagstjänsters inverkan på industrin 
och de potentiella socioekonomiska konsekven-
serna av den fj ärde industriella revolutionen och 
internet. CCMI kommer att fortsätta sitt arbete med 
industri 4.0 i syfte att uppmuntra den europeiska 
industrin att dra full nytta av de strategiska möjlig-
heter som internet erbjuder. (dm) ●

Ditt Europa, din mening 2016: Eleverna förbereder sig 
för en alleuropeisk ungdomsdebatt om migration

Under de senaste sex veckorna har många 
EESK-ledamöter varit aktivt engagerade i besök 

vid skolor både i och utanför EU för att förbereda 
elever för Ditt Europa, din mening, som är en 

alleuropeisk ungdomsdebatt som kommer att äga 
rum i Bryssel den 17–19 mars 2016. EESK anordnar 
detta evenemang för sjunde året i rad för att se till 
att ungdomars synpunkter, erfarenheter och idéer 
tas i beaktande vid utformningen av EU:s politik.

Under besöken vid skolorna arbetade ledamöterna 
med eleverna och lärarna i förberedelserna inför 
evenemanget, som i år fokuserar på migration 
i Europa. De berättade om EESK:s verksamhet och 
roll som det civila samhällets röst i Europa och gav 
dem tips inför debatten. Elever från hela Europa 
får i uppgift att föreslå konkreta åtgärder som kan 
vidtas i skolor och föreningar m.m. för att hjälpa 
unga invandrare att integreras eff ektivt i det euro-
peiska samhället.

Bland över 400 ansökningar har 33 skolor valts ut, 
en från var och en av EU:s 28 medlemsstater och för 
första gången också från de fem kandidatländerna 
(Albanien, Turkiet, Montenegro, Serbien och f.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien).

Elever från de utvalda skolorna kan redan kontakta 
varandra på Facebook och Twitter för att utbyta 
idéer och information. (dm) ●

Håller du dig uppdaterad 
om EESK:s verksamhet?

Med nio plenarsessioner varje år, för att inte 
nämna hearingar, konferenser, möten för dialog 
med det civila samhället och mycket mer, kan man 
med rätta säga att det alltid är något som sker vid 
kommittén!

Håll dig uppdaterad och gå framför allt inte miste om 
de evenemang och diskussioner som är relevanta för 
ditt intresseområde! Du kan följa oss nästan i real-
tid via våra sociala mediekanaler. Besök vår karta 
över sociala medier för att få en överblick över 
våra informationskällor och välja din favorit.

På detta sätt får du inte bara förstahandsinformation 
om yttranden under utarbetande samt debatter av 
intresse, utan får också veta när du bör logga in för 
att följa våra streamade webbutsändningar i realtid.

Vill du veta mer om våra ledamöter? Du kan följa 
dem också på https://twitter.com/EU_EESC/lists/
ourmembers/members

Kartan över våra sociala mediekanaler hittar du på 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.take-part-
social-media (sb) ●

Oleksandr Susjko. Fernando Andresen Guimaraes, 
direktör vid Europeiska utrikestjänsten, framhöll på 
nytt Europeiska utrikestjänstens stöd till forumets 
arbete som en av de viktigaste förutsättningarna för 
genomförandet av associerings avtalet. Peter Wag-
ner, chef för stödgruppen för Ukraina, påminde vid 

Andra sammanträdet i plattformen för det civila 
samhället EU–Ukraina

EESK-ledamöterna Roman Haken, Ronny Lannoo och Ionuţ Sibian under besök vid skolor i Belgien (vänster), 
i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (uppe till höger) och i Albanien (nere till höger).
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Genomförandet av EU:s luftfartsstrategi – 
hur kan vi få de berörda parterna ombord?
av Arbetsgivargruppen

Detta är en stormig tid för den euro-
peiska luftfarten. Vi bevittnar snabba 
marknadsförändringar, en  dynamisk 
omvandling av affärsmodellerna och 
en dynamisk förändring i kundernas syn 
på luftfartsnäringen. En sammanhållen 
och övergripande hållning saknas, och 
den europeiska luftfarten är i desperat 
behov av en konsekvent strategi.

Det civila samhällets företrädare spelar 
en aktiv roll i debatten om den euro-
peiska luftfartens framtid. I september 
2015 antog EESK ett förberedande 
yttrande om ”En integrerad europeisk 
luftfartspolitik” med ett antal förslag till 
den luftfartsstrategi som kommissionen 
då arbetade på. Dess ”luftfartsstrategi 
för Europa” off entliggjordes i december, 
och EESK utarbetar nu ett yttrande om 
detta dokument.

Som ett led i denna process anordnar 
EESK den 21 april en off entlig hearing 
om EU:s luftfarts strategi. Ett stort antal 
aktörer som representerar många 
aspekter av luftfartsnäringen kommer 

Fri rörlighet och Schengen: att 
skydda arbetstagares rättigheter
av Arbetstagargruppen

Den 1 februari 2016 höll Arbetsta-
gargruppen ett extra sammanträde 
i  Bryssel på temat ”Fri  rörlighet och 
Schengen: att skydda arbetstagares rät-
tigheter”. Gabriele Bischoff , ordförande 
i  Arbetstagargruppen, öppnade sam-
manträdet och berättade om de kom-
mande utmaningarna: angrepp mot 
kollektivförhandlingar och fri rörlighet, 
de pågående åtstramnings åtgärderna, 
Brexit-hotet, EU-ledarnas oförmåga att 
hantera fl yktingkrisen osv. Hon varnade 
för att David Camerons förslag äventyrar 
arbetstagarnas rättigheter, och uppma-
nade fackföreningarna och det civila 
samhället att gemensamt agera för att 
bibehålla de befi ntliga rättigheterna, stå 
upp för den fria rörligheten i Schengen-
området utan gränser och stärka EMU.

Andra utmaningar som gruppen disku-
terade var bl.a. kommissionens Refit-
program. Denis Meynent, föredragande 
för yttrandet om Refit, förklarade att 
ansträngningarna för att förenkla EU:s 
lagstiftning inte får leda till avregle-
ring som kan ha negativa följder för 
arbetstagarna.

Från jordbruks- till livsmedelspolitik
av Övriga intressegrupper

Torsdagen den 21 april håller EESK:s 
grupp Övriga intressegrupper ett extra 
sammanträde vid Nederländernas 
ekonomiska och sociala råd (Sociaal-
Economische Raad – SER) i Haag. Temat 
för sammanträdet är Från jordbruks- 
till livsmedelspolitik – i riktning mot 
hälsosam och hållbar produktion och 
konsumtion.

Gruppen vill fortsätta att fokusera på frå-
gan om en hållbar livsmedelspolitik 
och inleda en dialog med nationella aktö-
rer inom institutionerna och det civila 
samhället i syfte att utarbeta slutsatser 
som ska överlämnas till rådsordförande-
skapet och övriga EU-institutioner.

Evenemangets titel och innehåll har 
i hög grad inspirerats av rapporten från 
det nederländska vetenskapliga rådet 
för regeringspolitik med titeln I riktning 
mot en livsmedelspolitik (http://www.
wrr.nl/en/publications/publication/
article/naar-een-voedselbeleid/), som 
det nederländska ekonomiministeriet 
har gett stöd och främjat på nationell och 
europeisk nivå. Rådsordförandeskapet 

Off entlig hearing om den externa dimensionen av EU:s 
energipolitik den 30 mars

Den 30 mars kommer EESK:s facksektion för yttre förbindelser (REX) att 
anordna en off entlig hearing om den externa dimensionen av EU:s energipo-
litik i kommitténs lokaler (Jacques Delors-byggnaden) i Bryssel.

Experter och företrädare för det civila samhället och EU-institutionerna kommer 
att diskutera viktiga frågor som rör EU:s energipolitik, inbegripet diversifi eringen 
av energikällor och fullbordandet av den inre marknaden för energi.

Den off entliga hearingen anordnas inom ramen för utarbetandet av EESK:s ytt-
rande i detta ärende, som begärts av det nederländska rådsordförandeskapet 
(januari–juni 2016). EESK:s tidigare yttrande om detta ämne (januari 2009) måste 
ses över för att ta hänsyn till den geopolitiska utvecklingen under de senaste sju 
åren (bl.a. den arabiska våren, de tilltagande spänningarna med Ryssland kring det 
östliga partnerskapet, kriserna i Mellanöstern och de fl uktuerande oljepriserna) 
och andra ekonomiska och tekniska faktorer (oljepriserna, nya terminaler för 
fl ytande naturgas (LNG) och debatten om hydraulisk spräckning). (mm) ●

Europeiska energiunionen och dess inverkan på civilsamhället 
i Bulgarien

Den 22 mars anordnar EESK en off entlig hearing i Sofi a tillsammans med Bulgariens eko-
nomiska och sociala råd. Högt uppsatta företrädare för de viktigaste EU-institutionerna, natio-
nella regeringar och tillsynsmyndigheter, organisationer i det civila samhället och sakkunniga 
kommer att diskutera Bulgariens specifi ka situation: hur landets energisektor kan komma att 
påverkas av energiunionen och hur den skulle kunna dra nytta av det politiska programmet.

Energiunionen har identifi erats som en av den nuvarande kommissionens främsta priori-
teringar. Detta ambitiösa politiska program syftar till att skapa ett europeiskt energisystem 
som levererar trygg, hållbar och konkurrenskraftig energi till överkomligt pris för Europas 
medborgare. Det lanserades i februari 2015 och har redan lett till olika politiska initiativ, och 
genomförandetakten förväntas öka ytterligare under de kommande åren. Med tanke på 
omfattningen av de utmaningar som beslutsfattarna inom energisektorn konfronteras med, 
från att fasa ut fossila bränslen i ekonomin till att minska importberoendet, och de högt satta 
målen för energiunionens program, anser EESK att det är viktigt att främja en öppen dialog 
i frågan mellan regeringarna, EU-institutionerna, medborgarna och det organiserade civila 
samhället. (sg) ●

att få tillfälle att framföra sina synpunk-
ter om kommissionens förslag i närvaro 
av EU:s transportkommissionär Violeta 
Bulc. ”Såsom betonades i det föregå-
ende yttrandet är det enbart genom 
att övervinna särdragen i den euro-
peiska luftfartens värdenätverk som 
den kan få upp farten igen och åter 
börja ge nya värdefulla ekonomiska 

och sociala bidrag till EU:s utveckling. 
Vi uppmanar alla berörda parter på 
luftfartsområdet att engagera sig för 
genomförandet av en ny EU-strategi 
för luftfart”, säger Jacek Krawczyk, ord-
förande för Arbetsgivargruppen och 
EESK:s föredragande för luftfartsstrate-
gin. (lj) ●

Målen för hållbar utveckling, som ingår 
i FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling, 
stod också på dagordningen. Isabel Caño 
Aguilar, vice ordförande för observations-
gruppen för hållbar utveckling, framhöll 
behovet av ett nära samarbete mellan EFS 
och Arbetstagargruppen för att säkerställa 
framsteg när det gäller fackföreningarnas 
prioriteringar i detta sammanhang.

Den efterföljande debatten kretsade kring 
de gemensamma prioriteringarna för 
Arbetstagargruppen och fackförenings-
rörelsen, och Luca Visentini, generalsekre-
terare för EFS, insisterade på att Schengen 
har högsta prioritet, eftersom Schengen-
regelverket för närvarande hotas av 
fl yktingkrisen och förhandlingarna med 
Storbritannien. En annan prioritering, 
sade han, var att bekämpa inskränkningen 
av sociala rättigheter och försöken att 
förstöra den europeiska sociala modellen 
mot bakgrund av Brexit-förhandlingarna. 
Han betonade också att arbetarrörelsen 
måste agera för att förhindra alla försök att 
avskaff a etablerade rättigheter som t.ex. 
strejkrätten, som för närvarande är under 
attack i fl era länder. (mg) ●

kommer att anordna ett informellt möte 
mellan jordbruksministrarna den 29–31 
maj 2016, delvis i syfte att påbörja dis-
kussionerna om den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020, och har 
redan begärt ett förberedande yttrande 
från EESK om Mer hållbara livsmedels-
system, som bör vara klart strax före 
mötet i maj.

Ett hundratal personer förväntas delta 
i konferensen (EESK-ledamöter, lokala 

organisationer i  det civila samhäl-
let och företrädare för media). Bland 
talarna finns framstående nationella 
och europeiska aktörer från olika insti-
tutioner, jordbruket, konsument- och 
miljöskyddsområdet, forskningsvärlden 
samt näringslivet. Mer information om 
evenemanget fi nns på  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.group-3-events-and-activities. (cl)
 ●

Jacek Krawczyk, ordförande för Arbetsgivargruppen, och Violeta Bulc, kommissionsledamot 
med ansvar för transport, vid den föregående off entliga hearingen om EU:s luftfartsstrategi

Gabriele Bischoff , ordförande för Arbetstagargruppen, och Luca Visentini, generalsekreterare för EFS
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