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EESK motsätter sig beviljandet av 
marknadsekonomisk status till Kina

EESK varnar för att bevilja Kina status 
som marknadsekonomi, och uppmanar 
EU-institutionerna att aktivt försvara den 
europeiska sysselsättningen och de euro-
peiska värderingarna med hjälp av effek-
tiva handelspolitiska skyddsinstrument. 
I  sitt yttrande, som antogs den 14  juli, 
hänvisar EESK till de potentiellt katastro-
fala följder för Europas näringsliv och 
arbetsmarknad som beviljandet av mark-
nadsekonomisk status för Kina skulle få.

“Den europeiska industrin behöver lika kon-
kurrensvillkor och skydd mot illojal konkur-
rens. Så länge Kina inte uppfyller unionens 
fem kriterier kan landet inte betraktas som 
en marknadsekonomi”, förklarade föredra-
gande Andrés Barceló.

Sektorer som skulle påverkas kraftigt är 
aluminium, cyklar, keramik, glas, motorfor-
donsdelar, papper och stål. EESK uttrycker 
också oro över effekterna på innovation 
och även följderna för Europas konkur-
renskraft. “Hela den industriella förädlings-
kedjan skulle hotas, och Europa riskerar att 
förlora ett oräkneligt antal arbetstillfällen, 
även mycket specialiserade sådana. Vår kon-
kurrenskraft står på spel, eftersom endast en 
stark industri kan investera i forskning och 
utveckling”, framhöll medföredragande 
Gerald Kreuzer (CCMI-delegat – AT).

Utöver sin betydelse för sysselsättning, 
tillväxt och innovation i Europa, skulle 
det också vara ett allvarligt bakslag för 
Europas ambitioner i  fråga om hållbar 
utveckling och kampen mot klimatför-
ändringen att bevilja Kina status som 
marknadsekonomi.

EESK kommer på det organiserade 
civila samhällets vägnar att inrätta ett 
särskilt projekt för att övervaka frågan 
om marknadsekonomisk status för 
Kina. (sma)� l

LEDARE
Bästa läsare!

Jag skulle vilja ta tillfället i akt och blicka tillbaka på 
några av de viktigaste resultaten av EESK:s kommunika-
tionsaktiviteter under det första året av den innevarande 
mandatperioden, och jag kommer också att ta upp några 

av de viktigaste kommunikationsmöjligheterna under de kommande månaderna. Se det som 
en försmak av kommande aktiviteter på väg mot en ännu effektivare kommunikationspolitik 
inom EESK.

Nu senast präglades plenarsessionen i juli av två parallella yttranden som behandlade de käns-
liga frågorna om bevarandet av Europas stålindustri och dess arbetstillfällen, samt frågan om 
huruvida EU bör bevilja Kina ställning som marknadsekonomi eller ej. EESK uttalade klart och 
tydligt att om Kina beviljas status som marknadsekonomi kommer det att utgöra en fara för 
Europas nyckelindustrier. Denna tydliga ståndpunkt från det civila samhällets sida rönte stor 
uppmärksamhet i medierna och avspeglade EU-medborgarnas oro över ett beslut som kan få 
allvarliga konsekvenser för deras liv. Det råder inget tvivel om att vi samtidigt gav uttryck åt 
såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas och konsumenternas farhågor, och jag hoppas att 
referaten av debatterna i denna fråga kommer att vara av intresse även för dig.

Planerad föråldring har fortsatt att vara en central del av EESK:s pressarbete under det gångna 
året. Efter att ha tagit initiativ till en kampanj för att främja EU:s åtgärder genom ett yttrande 
2013, offentliggjorde EESK en banbrytande studie om märkning av produkters livslängd som 
visade att konsumenterna är villiga att betala mer för produkter som har en längre livslängd. 
EESK låg återigen steget före när det gäller arbetet med en oundviklig fråga, nämligen den 
cirkulära ekonomin.

Kommittén har också varit mycket aktiv när det gäller att hävda funktionshindrade personers 
rättigheter. Evenemanget den 14 december för att uppmärksamma den internationella dagen 
för personer med funktionsnedsättning efter EU:s nya tillgänglighetslag bekräftade EESK:s 
åtagande att se till att funktionshindrade ges möjlighet att uttala sig i fråga om alla beslut som 
berör dem. EESK:s pris till det civila samhället 2015 fokuserade också på fattigdomen i Europa 
och premierade bästa praxis bland gräsrotsorganisationer som bekämpar fattigdom i Europa. 
Även EESK:s roll och framgångar när det gäller att främja brottsoffers rättigheter i EU fick stor 
uppmärksamhet i medierna i november förra året med anledning av dagen för införlivandet 
av det EU-direktiv som kommittén förespråkade redan från början.

Migration och integration av migranter och flyktingar inom EU har varit en röd tråd i EESK:s 
verksamhet under 2016. Mycket har gjorts för att främja en hållbar lösning – från de många 
studieresorna till de hårdast drabbade länderna och de konkreta förslag till EU:s beslutsfattare 
som dessa resulterade i, till ungdomsdebatterna i Bryssel i anslutning till Ditt Europa, din mening 
2016. EESK:s pris till det civila samhället 2016, som kommer att delas ut i december till organisa-
tioner som stöder migranter, blir en värdig avslutning på ett år av oförminskade ansträngningar.

I höst kommer EESK även att inleda en ny, omfattande serie studieresor för att undersöka 
situationen för de sociala rättigheterna i EU:s medlemsstater. Den 24–25 november anordnas 
EESK:s medieseminarium för det civila samhället i Wien. Kommittén kommer att fortsätta att 
hålla omfattande samråd om utvecklingen av EESK:s nya webbplats. Genom kommunikations-
avdelningens verksamhet, som omfattar alltifrån viktiga publikationer, sociala medier och press-
meddelanden till anordnandet av ett stort antal evenemang och aktiviteter och mottagande 
av tusentals besökare från hela EU, ser vi fram emot att i ännu högre grad stödja kommitténs 
viktiga rådgivande arbete och att stärka både EESK:s och det civila samhällets röst i EU. Going 
local är ett högt prioriterat område under mandatperioden. EESK:s ledamöter är fast förankrade 
i medlemsstaternas organisationer och har både möjlighet och skyldighet att inte bara förmedla 
dessa organisationers åsikter i Bryssel, utan att också förmedla Europa på hemmaplan.

Kommunikation är naturligtvis en dubbelriktad process och ett gemensamt ansvar, och EESK:s 
kärnverksamhet är det hårda arbete som utförs av ledamöterna och sektionerna när det gäller att 
utarbeta yttranden som bidrar till att utforma EU:s lagstiftning. Kommunikation spelar emellertid 
en viktig roll när det gäller att förmedla detta arbete till allmänheten.

Inför den kommande perioden, då det nya slovakiska ordförandeskapet anordnar en stor mängd 
aktiviteter, kommer vi att fortsätta att fokusera på vårt kvalitetsarbete för att försöka hitta 
europeiska lösningar på de utmaningar som vi står inför. Låt oss göra det tillsammans!

Gonçalo Lobo Xavier
EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation
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Europas stålindustri behöver lika 
spelregler för att kunna överleva

EU:s stålindustri har drabbats hårt av 
den ekonomiska krisen och en uppsjö fall 
av illojal handelspraxis i samband med 
stålimport, vilket har sänkt priset på stål 
och därmed försvagat den europeiska 
ståltillverkningen. “Vi behöver säkerställa 
lika villkor för Europas stålindustri”, fram-
höll Andrés Barceló (Arbetsgivargrup-
pen – ES), föredragande för yttrandet om 
“Stål: bevara hållbar sysselsättning 
och tillväxt i EU”.

Det är anledningen till att EESK också är 
emot beviljandet av marknadsekonomisk 
status till Kina, eftersom det skulle leda till 
“utkontraktering av arbetstillfällen, import 
av föroreningar och slutligen även dödsstö-
ten för Europas stålindustri”.

I stället har EESK lagt fram flera för-
slag på hur man kan återupprätta 
lika konkurrensvillkor, främst genom 

antidumpningsåtgärder, utsläppshan-
delssystemet och investeringar:

�l Att förbättra effektiviteten och ända-
målsenligheten hos handelspoli-
tiska skyddsåtgärder, t.ex. genom 
att avlägsna “regeln om lägsta tull” 
eller genom att registrera import 
innan antagandet av provisoriska 
åtgärder osv.

�l Att bevilja gratis utsläppsrätter 
till de mest konkurrenskraftiga 

stålverken och kompensera den 
europeiska industrin för eventuella 
indirekta kostnader som följer av 
utsläppshandelssystemet.

�l Att främja investeringar: modernise-
ring av anläggningar och utrustning, 
forskning och utveckling av nya och 
bättre produkter eller effektivare 
processer för att hålla sig kvar i tek-
nikens framkant.

EESK efterlyser också ett snabbt åter-
upprättande av högnivågruppen för stål. 
“Stålindustrin utgör grunden för Europas 
industri, och därför behöver den vår fulla 
uppmärksamhet”, underströk medföre-
dragande Enrico Gibellieri (CCMI-de-
legat – IT). (sma)� l

Från vänster till höger: EESK-ledamoten Andrés Barceló, föredragande för yttrandena om 
stål och om Kinas status som marknadsekonomi, och CCMI-delegaterna Enrico Gibellieri 
och Gerald Kreuzer, medföredragande för de respektive yttrandena, vid diskussionen 
under plenarsessionen
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“Konkurrens rör alla” och leder till ett 
rättvist samhälle och en stark ekonomi,  
framhöll kommissionsledamot 
Margrethe Vestager som deltog i EESK:s 
plenarsession

Margrethe Vestager, kommissionsledamot med 
ansvar för konkurrensfrågor, framförde starka argu-
ment för en EU-konkurrenspolitik som bygger på kon-
sumenterna, företagen och social rättvisa, vid EESK:s 
plenarsession den 14 juli. Med hänvisning till färska 
exempel på områdena energi, transport, statsbidrag 
och beskattning, betonade kommissionsledamoten 
att konkurrens får företagen att sänka priserna och 
förbättra produkterna, samtidigt som det leder till 
ekonomiska investeringar och arbetstillfällen.

“EU handlar om dess folk. EU handlar om att tillsammans 
hitta lösningar på de problem som vi har gemensamt”, 
sade Margrethe Vestager. “[I denna kommitté] behand-
las de frågor som påverkar människors dagliga liv [...] 
och ni förstår vad som behöver göras för att hjälpa dem. 
Kommitténs yttrande om den årliga konkurrensrappor-
ten 2014 inleds med en punkt som jag tycker är grund-
läggande: konkurrens är till nytta för alla. Inte enbart för 
konsumenter utan även för företag och arbetstagare.”

EESK-ledamöterna uttryckte sitt stöd för kommis-
sionsledamot Margrethe Vestagers politik och lyfte 
fram aktuella frågor inom stål- och järnvägsindustrin 
i förhållande till Kina. Social dumpning diskuterades 

också, liksom skatteundandragande och snedvrid-
ning av villkoren för egenföretagande, hinder för 
e-handel för små och medelstora företag och miss-
bruk av marknadsställning inom sektorer som tidi-
gare dominerades av nationella monopol.

EESK:s ordförande Georges Dassis tackade kommis-
sionsledamot Margrethe Vestager och välkomnade 
hennes socialt inkluderande strategi för konkur-
rens. Ordföranden uppmuntrade kommissions-
ledamoten att arbeta vidare med och infria sina 
åtaganden. (cad)� l

En ny industristrategi 
för den digitala 
tidsåldern

De möjligheter som den digitala industriella revo-
lutionen innebär kräver en samordnad insats från 
alla berörda parter, ett förnyat fokus på kompetens 
och inrättande av regionala nätverk. I sitt yttrande 
Industri 4.0 och den digitala omvandlingen: 
vägen framåt, efterlyser EESK därför en “EU-stra-
tegi för Industri 4.0” för att komma till rätta med den 
rådande fragmentering som 28 separata digitala 
strategier har lett till.

EESK vill att kommissionen inriktar sig på att öka 
medvetenheten om vikten av att förvärva digitala 
kunskaper, och att den lägger fram samordnande 
initiativ som gäller för hela EU som ett exempel för 
de nationella regeringarna. Digitala innovationsknut-
punkter som centrum för avancerad utbildning 
av arbetskraften skulle kunna vara ett effektivt 
hjälpmedel.

“Samarbete är avgörande”, sade föredraganden Joost 
van Iersel (Arbetsgivargruppen – NL), “nationella och 
regionala 4.0 plattformar måste samla alla relevanta 
aktörer. Inom EU:s ramverk bör varje aktör utveckla 

sina egna särdrag. Partnerskap av alla slag, synergier 
och kluster, gränsöverskridande arrangemang och 
EU-benchmarking bör främjas.”

EESK uppmanar nu kommissionen att fungera som 
en katalysator för att genomföra den strategiska 
planen.

Kommittén vill också se att beslutsfattarna tar hän-
syn till de avsevärda sociala konsekvenserna av den 
digitala industriella revolutionen. En fördjupning av 
den sociala dialogen inom EU kommer att underlätta 
anpassningar av lagstiftningen på det social- och 
arbetsrättsliga området på ett tidigt stadium i syfte 
att skydda arbetstagarna. (sma)� l

EESK efterlyser kraftfulla åtgärder från EU:s sida 
mot olaglig handel med vilda djur och växter

Olaglig handel med vilda djur och växter har blivit 
en av de mest lönsamma olagliga verksamheterna 
i världen på grund av en stark efterfrågan och låg 
risk för upptäckt. I det yttrande som EESK antog vid 
sin plenarsession i juli ser kommittén positivt på för-
slaget till EU:s handlingsplan mot olaglig handel med 
vilda djur och växter och framhåller att detta brott 
måste bekämpas på olika nivåer i försörjningskedjan:
�l På lokal nivå i ursprungsländerna, genom att öka 

medvetenheten och skapa hållbara arbetstillfäl-
len och inkomster som alternativ till tjuvjakt och 
olaglig handel.

�l När det gäller den organiserade brottsligheten 
genom att upprätthålla ett system med gemen-
samma och effektiva påföljder.

�l När det gäller efterfrågan genom att öka före-
tagens och konsumenternas medvetenhet och 
skapa ett system för spårbarhet och märkning.

�l När det gäller rättsväsendet genom att främja 
efterlevnad och genom att fortbilda domare för 
att se till att det råder konsekvens och propor-
tionalitet när påföljderna fastställs.

Europeiska kommissionen tar emellertid inte upp 
hotet mot folkhälsan och mot inhemska djur- och 
växtarter. Det är en mycket relevant fråga och den 
bör absolut inkluderas i EU:s handlingsplan. Märk-
nings- och spårningssystem skulle vara lämpliga 
medel för att motverka utbrott och spridning av 
sjukdomar.

För att stödja målen i denna handlingsplan uppma-
nar kommittén EU att inta en stark ställning under 
det kommande 17:e mötet i  partskonferensen 
(COP 17) för konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur och växter 
(Cites). Framför allt uppmanar EESK kommissionen 
att stödja förslaget om att stänga de inhemska mark-
naderna för elfenben, eftersom det på ett avgörande 
sätt skulle bidra till att avvärja hotet om utrotning av 
afrikanska elefanter.

EESK upprepar sin beredvillighet att stödja alla EU- 
initiativ i detta sammanhang. (sma)� l

EESK SETT INIFRÅN

Årlig verksamhetsrapport 2015

Broschyren The EESC from the inside out har just publicerats. Detta 
är den officiella versionen av 2015 års verksamhetsrapport riktad till 
allmänheten.

Den innehåller diagram och annan grafik som illustrerar EESK:s arbete och 
finns tillgänglig på tre språk: engelska, franska och tyska. Broschyren kan 
beställas i pappersform från: vipcese@eesc.europa.eu.

Rapporten finns tillgänglig på: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications&itemCode=40141 (jp)� l

Digitala e-seniorer och silverekonomin
I sitt yttrande om “Tillväxtens digitala pelare: 

e-seniorer, en potential som utgör 25  % av 
Europas befolkning”, som antogs vid plenarsessio-
nen i juli, framhäver EESK att det ökade antalet äldre 
kan vara en möjlighet för den kommersiella sektorn. 
Omkring 25 % av EU:s befolkning är äldre människor, 
som utgör en växande marknad av ekonomiska och 
sociala aktörer i den digitala tidsåldern.

Den nya utmaningen för EU består i att fortsatt invol-
vera dessa 125 miljoner människor i det dagliga livet 
och uppmuntra dem att ta till sig den utbredda digi-
taliseringen. Det är viktigt att förändra vår syn på 
“silverekonomin”, anser EESK.

Senast 2060 kommer det att finnas två äldre perso-
ner för varje ung person, och antalet mycket gamla 
människor kommer att överstiga antalet barn under 
fem år.

EESK:s föredragande Laure Batut konstaterar att 
“informationsteknik måste bli lika mycket en del av 
livet för Europas 125 miljoner äldre medborgare som 
för andra, och inte begränsas till tekniskt eller medi-
cinskt stöd”.

Ett möjligt tillvägagångssätt skulle kunna vara att 
tillhandahålla offentliga platser där människor 

erbjuds gratis tillgång till internet och får hjälp av 
den lokala förvaltningen, och att inrätta särskilda 
frivilliga medborgartjänster. För att säkerställa 
tillgång krävs att det utvecklas ett övergripande 
styrsystem för att inkludera de äldre i den digitala 
världen. Utöver detta rekommenderar EESK att 
Erasmus+ utvidgas med en “seniordel”, som kunde 
kallas t.ex. Seneca: ett “Erasmusprogram för senio-
rer”, som skulle kunna vara en utmärkt plattform 
för att utbyta bästa praxis och främja förvärvande 
av digitala kunskaper. (cad)� l

Investeringar, integration och social dialog 
för en lönsam europeisk luftfartssektor

Det övergripande målet i EU:s luftfartsstrategi 
bör enligt EESK vara att skapa ett företagsklimat 
som uppmuntrar europeiska investerare att satsa 
på luftfartssektorn.

Såsom EESK anger i sitt yttrande “Luftfartspake-
tet 1” vill kommittén se europeiska investeringar av 
den modell som finns i andra stater runtom i världen, 
där man strategiskt investerar i sina luftfartsindu-
strier. För närvarande upplever sektorn hård kon-
kurrens från företag utanför EU, och den europeiska 
marknaden är mycket attraktiv för externa flygbolag 
och tillverkare.

“Vi måste övertyga de europeiska investerarna om 
att flygindustrin fortfarande kan vara lönsam”, sade 
Jacek P. Krawczyk, EESK:s föredragande och ordfö-
rande för Arbetsgivargruppen. “Den europeiska luft-
farten måste vara proaktiv när den konkurrerar med 
globala aktörer. Om andra är villiga att dra nytta av 
den stora europeiska marknaden bör de uppfylla de 
europeiska standarderna i fråga om säkerhet, miljö-
skydd, arbetsrätt och statsstöd.”

EESK konstaterar att strategin endast kan bli fram-
gångsrik om det råder lika konkurrensvillkor och 

det finns ett brett stöd från många olika intressen-
ter, samt om den tacklar de hinder som finns både 
i luften och på marken och främjar innovation. Kom-
mittén är fast övertygad om att framstegen måste 
vara tätt sammankopplade med en öppen, rättvis 
och rättfram social dialog. (mm)� l

©
shutterstock/frank peters

©
shutterstock/Fernando Cortes

©
shutterstock/Nem

anjaM
iscevic

©
shutterstock/aldorado

Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar 
för konkurrensfrågor, och Georges Dassis, EESK:s 
ordförande
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Kampen mot klimatförändringarna kräver ett 
starkt engagemang från medborgarna

EESK har antagit ett yttrande om att skapa en 
koalition för att genomföra åtagandena i Paris-
avtalet, där man undersöker hur man bättre skulle 
kunna involvera det civila samhället i genomföran-
det av avtalet. Det civila samhällets potential i fråga 
om klimatskydd måste utnyttjas fullt ut, och framför 
allt inom energisektorn finns det stora möjligheter. 
“Byråkratiska förfaranden avskräcker många från att 
realisera sina projekt. Ett annat hinder är tillgången 
till finansiering”, förklarade föredragande Lutz Ribbe 
(Övriga intressegrupper – DE), och efterlyste en fler-
nivåkoalition som ska blåsa nytt liv i principen “tänk 
globalt, agera lokalt”.

Koalitionen ska
�l bilda sig en tydlig uppfattning om vad det civila 

samhällets aktörer planerar och har möjlighet/
rätt att utföra,

�l kartlägga de hinder som de ställs inför och 
undanröja dem,

�l förmedla framgångshistorier i syfte att motivera 
andra,

�l förklara hur man får saker att fungera genom att 
fastställa de avgörande förutsättningarna och 
faktorerna bakom lyckade satsningar,

�l ta fram en politisk ram som ger nödvändiga 
förutsättningar att agera.

EESK efterlyser ett ramverk för dem som arbetar med 
klimatåtgärder och socialt skydd som fungerar enligt 
principen “nedifrån och upp”. “Den sociala dialogen 
och kollektivförhandlingarna mellan arbetsgivarorga-
nisationer och fackföreningar måste skapa en sådan 
ram för nya yrken och nya arbetssätt”, framhöll Isabel 
Caño Aguilar (Arbetstagargruppen – ES), medföre-
dragande för yttrandet.

EESK har redan börjat bygga denna koalition i sam-
arbete med ReK, Comité 21 och andra partner. 
(sma)� l

STÅNDPUNKT

EU och Turkiet – En förnuftig dialog för förnuftiga lösningar
Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s facksektion för yttre förbindelser, Övriga intressegrupper

Under det senaste året har Turkiet befunnit sig 
i rampljuset på den globala politiska arenan i sam-
band med den syriska krisen, den massiva tillström-
ningen av flyktingar till Europa och den nyligen 
misslyckade statskuppen.

Efter statskuppen utlystes undantagstillstånd i Tur-
kiet, och européerna fruktar att president Erdoğan 
kan använda kuppförsöket som en förevändning 
för att ytterligare stärka sitt grepp, samtidigt som 
den turkiska regeringen protesterar mot EU:s brist 
på empati.

EU-medborgarna är djupt oroade över den senaste 
tidens utveckling i Turkiet, som kännetecknas av 
en hög grad av statlig kontroll över och involve-
ring i det organiserade civila samhället, och sätter 
ett stort frågetecken när det gäller framtiden för 

oberoende civilsamhällsorganisationer och det 
civila samhällets generella roll i Turkiet.

Vi fördömde alla det misslyckade kuppförsöket 
och framhåller att ett “undantagstillstånd” inte 
kan användas för att inskränka demokratin, de 
mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. 
Det misslyckade kuppförsöket bör vara ett skäl till 
att värna om, och inte kränka, ILO:s konventioner 
och internationella och europeiska konventioner 
om mänskliga rättigheter.

Därför måste EU nu anpassa sig och bli mer mot-
ståndskraftigt mot snabba geopolitiska föränd-
ringar. Vi måste utveckla effektiva strategier för 
krishantering i takt med att kriser blir en del av vår 
vardag. Vi behöver rimliga lösningar på de utma-
ningar som vi som union möter.

Vilka lösningar finns?

Kostnaden för att utesluta Turkiet från den europe-
iska integrationen är mycket höga för både EU och 
Turkiet. Om Turkiet hade varit till fullo engagerat 
i anslutningsprocessen sedan förhandlingarna bör-
jade 2005 – i allt från utrikespolitik, rättsstatsprin-
cipen och flyktingar till ekonomisk tillväxt och 
energipolitik – skulle situationen ha varit en helt 
annan i dag.

EU måste hitta mycket kreativare och smartare sätt 
att förhålla sig till Turkiet. Vi kan inte ändra det 
geopolitiska läget, men vi kan bli mer innovativa 
i våra kontakter med grannländerna. Vi behöver fred 
och stabilitet längs våra gränser. Turkiet och EU bör 
dämpa sin retorik och stärka samarbetet i politiska 
frågor som berör båda sidor. Turkiet är fortfarande 

en viktig geostrategisk granne, och ingen enskild 
medlemsstat kan på egen hand framgångsrikt 
förhandla med detta land. EU måste ha en tydlig, 
gemensam strategi för att möta utmaningarna 
i samband med migration och gränskontroll samt en 
metod för att styra flykting- och migrationsflödena. 
Det är hög tid att agera som partner tillsammans 
med Turkiet för att få till stånd en förnuftig dialog 
med förnuftiga lösningar.

Försämrade arbetsmarknadsrelationer och 
arbetstagarrättigheter i Storbritannien: ny 
rapport från Arbetstagargruppen vid EESK

EESK:s Arbetstagargrupp har gett en oberoende 
forskningsorganisation med säte i Storbritannien – 
Labour Research Department – i uppdrag att utar-
beta en rapport om krisen och utvecklingen av 
arbetsmarknadsrelationerna i Storbritannien (The 
crisis and the evolution of labour relations in the United 
Kingdom). Rapportens huvudsakliga slutsatser är att 
arbetsmarknadsrelationerna och arbetstagarrättig-
heterna i Storbritannien i allmänhet har försämrats 
sedan finanskrisen 2008–2009.

Efter denna period av kreditåtstramningar och 
recession har fackföreningarnas ställning, roll och 
inflytande urholkats, de har förlorat medlemmar, och 
fackföreningslagen (Trade Union Act) från 2016 har 
ytterligare begränsat möjligheten till strejkåtgärder.

Rapporten belyser särskilt de åtgärder som vidtagits 
sedan 2010 för att genomföra fler åtstramningar, 
skära ner på fördelar och främja tillfälliga kontrakt, 
inklusive arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej 

avtalats, där arbetstagarna inte garanteras någon 
minimiinkomst. Rapporten noterar dock även vissa 
positiva tendenser, till exempel insatser för att 
minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
samt införandet av en frivillig nationell levnadslön.

Även om rapporten offentliggjordes före Storbri-
tanniens beslut att lämna EU, visar den att både 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna i Stor-
britannien motsatte sig Brexit.

“Trots Brexit eller dess konsekvenser kommer fack- 
föreningarna i EU att fortsätta sitt nära samarbete med 
brittiska fackföreningar för att skapa ett rättvisare och 
mer socialt Europa”, sade Gabriele Bischoff, ordförande 
för EESK:s arbetstagargrupp. “Vi behöver en social 
AAA-kreditvärdering över hela linjen”, betonade hon.

Rapporten finns tillgänglig på: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081 
(cad)� l

EESK-ledamöter deltar i EU-omfattande 
debatter om den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter

I mars 2016 lade Europeiska kommissionen fram 
ett initiativ till en europeisk pelare för sociala rättig-
heter för att inleda genomförandet av Jean-Claude 
Junckers åtagande att säkra en “rättvis och verkligt 
alleuropeisk arbetsmarknad” som en del av det pågå-
ende arbetet med att uppnå en djupare och mer rätt-
vis ekonomisk och monetär union. EESK vill se till att 
det civila samhället deltar fullt ut i detta viktiga ini-
tiativ. Kommittén organiserar därför debatter med 
det organiserade civila samhället i samtliga med-
lemsstater. De EU-omfattande debatterna kommer 
att fungera som en plattform för utbyte och insamling 
av idéer om de mest brådskande sociala och ekono-
miska utmaningarna på nationell och europeisk nivå 
och om hur en europeisk pelare för sociala rättigheter 
skulle kunna bidra till att lösa dessa.

Debatterna kommer att äga rum från september till 
mitten av oktober 2016, och rekommendationerna 
kommer att ligga till grund för EESK:s yttrande om 
den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som ska 

antas vid plenarsessionen i december. EESK:s yttrande 
kommer att bidra till Europeiska kommissionens vitbok 
om den framtida ekonomiska och monetära unionen 
som förväntas offentliggöras under 2017.

EESK:s yttrande kommer att omfatta en rad frågor, 
bland annat arbetets framtid mot bakgrund av de 
föränderliga förutsättningarna inom arbetslivet, 
såsom övergången till en digital ekonomi i EU, hur 
arbetsmarknaden bättre kan tillgodose behoven 
hos företag, arbetstagare och arbetssökande, hur 
man ska trygga ett hållbar socialt skydd av god 
kvalitet och sociala tjänster av hög kvalitet, samt 
hur man ska främja och bevara sammanhållna 
samhällen i Europa. Som ett tecken på den so-
ciala pelarens betydelse för kommittén kommer 
ordförandena för EESK:s tre grupper att vara 
föredragande för EESK-yttrande: Jacek Krawczyk 
(Arbetsgivargruppen), Gabriele Bischoff (Arbetsta-
gargruppen) och Luca Jahier (Övriga intressegrup-
per). (cad/dm)� l
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EESK uppmanar kommissionen 
att stärka den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen och 
medborgarnas delaktighet i EU
Ett år med nya impulser och större solidaritet i Europa

EESK:s ordförande Georges Dassis 
sammanträdde den 18  juli med Euro-
peiska kommissionens förste vice 
ordförande Frans Timmermans för att 
presentera EESK:s bidrag till kommis-
sionens arbetsprogram för 2017. Kommit-
tén rekommenderar att den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen liksom 
EU:s roll som global aktör stärks samt att 
medborgarna ska ges en större känsla av 
delaktighet i EU.

I sitt bidrag betonar kommittén att 2017 
ska bli ett år med nya impulser och mer 
solidaritet i  Europa. EESK:s dokument 
rekommenderar konkreta åtgärder relaterade till 
kommissionens strategi för 2017. Kommittén ber om 
att få bli fullt ut delaktig i Brexit-förhandlingarna och 
uppmanar kommissionen att ompröva sina tio priori-
terade områden med beaktande av Storbritanniens 
utträde ur EU.

Ordförande Georges Dassis förklarade att “kommis-
sionen måste arbeta för att återupprätta en anda av 

solidaritet och ansvarstagande inom Europa och vinna 
tillbaka allmänhetens stöd. Den måste också göra sitt 
yttersta för att lösa den nuvarande osäkerheten kring 
EU:s framtid så snabbt som möjligt. Resultatet av den 
brittiska folkomröstningen är en sorglig påminnelse 
om att det europeiska projektet endast kan gå framåt 
om medborgarnas farhågor – som framför allt handlar 
om ökande social och ekonomisk osäkerhet – bemöts 
med snabba och effektiva svar.” (mm)� l

Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s sektion för 
yttre förbindelser
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Bekämpningen av fattigdom och 
social utestängning måste prioriteras

“Ingen får stå passiv”, framhöll Gabriele 
Bischoff när hon besökte vinnaren av 
EESK:s pris till det civila samhället 2015, 
Armut und Gesundheit in Deutschland, 
en organisation med uppgift att tillhan-
dahålla medicinsk behandling till fattiga 
och socialt missgynnade. Syftet med 
besöket var att få ett förstahandsintryck 
av hur priset, som delas ut till projekt 
som främjar solidaritet, hade kommit till 
användning och hjälpt organisationen 
att förverkliga sina projekt. Hon beto-
nade EESK:s engagemang för kampen 
mot fattigdom och social utslagning: “Vi 
har en hel armé entusiastiska människor 
i  vårt civila samhälle”, påpekade Gab-
riele Bischoff och redogjorde för EESK:s 
strategi. “Dessa människor förtjänar vår 
uppskattning och nödvändigt politiskt 
stöd.”

Fattigdom tar sig många uttryck: arbets-
löshet, hemlöshet, dåliga eller inga 
utbildningsmöjligheter alls, materiella 
begränsningar, dålig hälsa osv. Att hjälpa 
fattiga att återvända till ett hälsosamt liv – 
det är vad grundaren och direktören för 
sammanslutningen i  Mainz, professor 
Gerhard Trabert, har gett sig själv i upp-
drag. Han kör runt i en vårdmobil och 
besöker hemlösa och socialt missgyn-
nade personer. Sammanslutningen är 
också mycket aktiv i fråga om rådgivning 
i samhällsfrågor, särskilt när det gäller 
försäkringsfrågor och (åter)integrering 
i samhället. Gabriele Bischoff fick ta del 
av åtskilliga sorgliga berättelser. Många 
av dem handlade om arbetstagare som 
anställts under falska förespeglingar om 
att arbeta som “falska egenföretagare” 
och som inte visste att de saknade försäk-
ringsskydd. “Fri rörlighet för arbetstagare 

är en av de viktigaste principerna i  EU”, 
påpekade hon. “Men det är inte accep-
tabelt att utländska arbetstagare anställs 
som ‘falska egenföretagare’. EU kan och 
måste vidta åtgärder för att sätta stopp 
för denna praxis.” Hon fick också ta del 
av de många framgångar som samman-
slutningen hade kunnat uppnå tack vare 
dess medlemmars engagemang och 
också tack vare EESK:s erkännande och 
ekonomiska stöd. (sma)� l

Det civila samhällets roll i den 
europeiska energiunionen:
Att trygga säker, hållbar och konkurrenskraftig energi till ett 
överkomligt pris

Den 27 oktober 2016 kommer Övriga 
intressegrupper att anordna en konferens 
om “Det civila samhällets roll i den euro-
peiska energiunionen: Att trygga säker, 
hållbar och konkurrenskraftig energi till 
ett överkomligt pris” i Bratislava.

Syftet med konferensen är att få en bättre 
förståelse för den roll som det civila sam-
hället bör spela för energitryggheten och 
övergången till förnybara energikällor 
både på nationell och på regional nivå. 
Utmaningen består i att kanalisera det 
civila samhällets deltagande och sak-
kunskap för att skapa fler kontakter, 
partnerskap och en dialog mellan lokala, 
nationella och regionala aktörer.

Maroš Šefčovič, Europeiska kommis-
sionens vice ordförande med ansvar för 
energiunionen, har redan bekräftat sitt 
deltagande som huvudtalare vid öppnan-
det. Maroš Šefčovič kommer att redogöra 
för kommissionens ståndpunkt i fråga om 
det civila samhällets roll i den europeiska 
energiunionen.

Mer specifikt kommer man vid konferen-
sen att behandla följande teman:

�l Energit rygghet  och ef fekt iv 
försörjning.

�l Effektiv hantering av övergången till 
förnybar energi.

�l En energiunion med en framåtblick-
ande klimatpolitik.

�l På vilka sätt energipolitiken kan leda 
till nationell och regional utveckling.

�l Den nya utformningen av elmark-
naden och konsekvenser för utsatta 
konsumenter. (cl)� l

En EESK-delegation besökte Moskva för att stödja en fortsatt dialog med organisationerna 
i det civila samhället i Ryssland

EESK anordnade en studieresa till 
Ryssland den 30–31 augusti. Tvådagars-
besöket gav EESK-ledamöterna tillfälle 
att träffa både Rysslands medborgar-
kammare och andra civila samhällsorga-
nisationer i Ryssland. EESK-delegationen 
diskuterade den aktuella situationen för 
det civila samhällets organisationer, sär-
skilt på området för mänskliga rättighe-
ter och miljö.

Som det EU-organ som företräder det 
organiserade civila samhället i EU:s lag-
stiftningsprocess är kommittén, i linje med 
de vägledande principerna för EU:s politik 
gentemot Ryssland, övertygad om vikten 
av att dialogen mellan det civila samhäl-
let i EU och Ryssland förblir öppen vid alla 
tidpunkter, och genom sitt besök i Moskva 
bekräftade EESK sitt fortsatta intresse för 
att engagera sig i direkta kontakter mellan 
människor och stödja organisationer i det 

ryska civila samhället som företräder olika 
och skilda intressen och åsikter.

Delegationen bestod av ledamöterna 
i uppföljningskommittén EU–Ryssland 
Markus  Penttinen (Arbetstagargrup-
pen, Finland) och Ulrika  Westerlund 
(Övriga intressegrupper, Sverige) samt 
Dilyana Slavova (ordförande för EESK:s 
REX-sektion, Övriga intressegrupper, 
Bulgarien). (mm/dm)� l

Fotoutställning
Minnenas skog: Marcinelle efter tragedin

EESK står värd för en utställning med 
fotografier av fotografen Max  Pela-
gatti. Utställningen, som pågår från 
den 21 september till den 14 oktober 
2016, bär titeln Le bois des souvenirs: 
Marcinelle au-delà de la tragédie och 
skildrar det dagliga livet för de italien-
ska gruvarbetarfamiljer som bodde i Bel-
gien under perioden 1946–1956. Denna 
period präglades av bilaterala avtal mel-
lan Belgien och Italien samt av den svåra 
olyckan i kolgruvan i Bois du Cazier den 
8 augusti 1956.

Evenemanget anordnas i anslutning till 
60-årsminnet av Bois du Cazier-kata-
strofen och 70-årsdagen av de bilaterala 
avtalen.

I anslutning till vernissagen den 21 sep-
tember kommer en icke-politisk debatt 
att anordnas i samarbete med SOC-sek-
tionen. Syftet med denna debatt är att få 
till stånd en diskussion om arbetstagar-
nas säkerhet och om invandringsfrågan 

i dag samt att främja en känsla av aktivt 
europeiskt medborgarskap, solidaritet 
och tolerans. (jp)� l

Arbetsgivargruppen på Europeiskt forum för nya idéer
På vilket sätt kommer industri 4.0 

att utmana det befintliga systemet för 
arbetsmarknadsrelationer? Vilka åtgärder 
bör de politiska beslutsfattarna, företagen 
och arbetstagarna vidta för att dra nytta 
av den pågående digitala revolutionen? 
Hur kommer arbetsmarknaden att för-
ändras under de kommande åren och 
hur kommer den sociala dialogen att se ut 
i framtiden? Detta är frågor som bör stäl-
las under den paneldebatt som Arbets-
givargruppen anordnar vid Europeiskt 
forum för nya idéer, som kommer att äga 
rum i Sopot, Polen, i slutet av september.

“Den pågående 4:e industrirevolutionen 
kommer inte bara att helt och hållet för-
ändra organisationen av produktionen 
utan kommer även att få en enorm inver-
kan på arbetsmarknaden och därmed 
även den sociala dialogen”, sade Jacek 
Krawczyk, ordförande för Arbetsgivar-
gruppen. “Eftersom årets upplaga av 
Europeiskt forum för nya idéer kommer 
att ägnas åt framtidens arbete, beslutade 
vi att undersöka denna inverkan i detalj.”

I diskussionen med titeln “Kommer den 
4:e industrirevolutionen att radikalt 
förändra både arbetsgivarorganisation-
ernas och fackföreningarnas roller och 
betydelse?” kommer arbetsmarknadens 
parter på europeisk och nationell nivå 
att delta, bland annat representanter för 
BusinessEurope och Europeiska fackliga 
samorganisationen.

Europeiskt forum för nya idéer är en 
internationell kongress för företags-
världen där viktiga representanter från 
de politiska, kulturella och vetenskap-
liga sfärerna samt medievärlden deltar. 
Forumet har anordnats sedan 2011 av det 
polska förbundet Lewiatan i samarbete 
med BusinessEurope och Sopot stad samt 
polska och utländska företag och institu-
tioner. (lj)� l

Jacek P. Krawczyk, ordförande för Arbetsgivargruppen, vid Europeiskt forum för nya 
idéer 2015

Gabriele Bischoff, ordförande för 
Arbetstagargruppen, besöker vinnaren av 
EESK:s pris till det civila samhället 2015, 
“Armut und Gesundheit in Deutschland”
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