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I år firar vi 60-årsjubileet av Romfördraget och jag befinner mig här i Italiens huvudstad för 
att delta i en konferens som EESK organiserar om inget mindre än EU:s framtid.

När människor säger att det inte finns någon större anledning att fira undrar jag hur de tänker.

Motivet för att skapa ett enat Europa är viktigare än någonsin för medlemsländernas ekono-
miska, sociala och politiska beslut – och till och med för länder utanför EU.

De finns de som säger att EU aldrig har varit mer splittrat, och att invånarna helt saknar intresse 
för det europeiska projektet. Men är det sant?

Räcker verkligen inte decennierna av fred – om än med vissa utbrott av våldsamheter – för 
att övertyga européerna om att sluta upp bakom ett scenario som tidigare föreföll omöjligt 
med tanke på skillnaderna mellan länderna? Är den ekonomiska tillväxten och den stora för-
bättringen av människors välbefinnande inte ett tillräckligt skäl för att uppskatta vad som 
uppnåtts, även om vissa grupper i samhället, särskilt ungdomar och äldre, tveklöst har drabbats 
av verkligt lidande?

Och bör den spektakulära kunskapsutvecklingen, till ”kostnaden” av fri rörlighet för personer 
och varor, inte göra oss stolta och kunna förenkla vårt sociala, kulturella, ekonomiska och 
politiska liv?

Jag anser att svaret på alla dessa frågor bör vara jakande.

Många har ”pekat finger” och öppet hävdat att regeringarna bär skulden för människors misstro 
mot Europa eller ”Bryssel”.

Det är mycket lätt att klandra Bryssel för allt ont i människors liv, och samtidigt framhäva 
regeringarnas påstådda förhandlingsframgångar. ”Brysselbubblan” hålls ofta ansvarig för allt 
negativt och anklagas för varje tragedi.

Jag tycker att denna attityd är djupt orättvis mot dem som skapade denna plan för fred och 
välstånd i Europa. Det gemensamma projekt som dessa män och kvinnor utarbetade drevs 
från början av en önskan att förbättra människornas och nationernas situation.

Jag vill uppmana dem som – ibland med rätta – kritiserar den europeiska integrationen att 
analysera kostnaden av ett Europa utan integration, en nödvändig övning. Ja, vi måste vara 
realistiska: i en situation där en så viktig partner som Förenade kungariket lämnar unionen 
måste vi bedöma följderna för EU:s medborgare om detta fantastiska projekt skulle gå i graven. 
Mitt intryck är att Europas belackare inte har tänkt igenom detta.

Det handlar inte bara om att säga att ”det inte finns något alternativ”. Jag anser att vi måste 
fortsätta att sträva efter en lösning som, trots att den drabbats av en fruktansvärd ”växtvärk”, 
är bäst lämpad att stilla oron hos tusentals medborgare – unga och mindre unga, arbetsgivare 
och fackföreningsmedlemmar, arbetstagare, alla med olika politiska idéer eller åsikter – kort 
sagt hos alla oss som lever här.

I mars kommer EESK att ta emot ungdomar från hela Europa för att tillsammans fira Romför-
dragets 60-årsdag. De kommer att uppmanas att tänka fritt om EU:s framtid. Ditt Europa, din 
mening är ett utmärkt tillfälle för EESK att ta till sig nya, fräscha idéer om EU:s framtid, som vi 
tveklöst kommer att arbeta för.

EU kommer alltid att vara det som dess folk vill att det ska vara. Nu har de en meny som de 
kan välja från. Låt oss hoppas att de väljer klokt, på ett sätt som gynnar fred och välstånd för 
alla. Låt oss nu lyssna på Europas unga. De vill också ha fred och välstånd.

Just det som vi, trots alla problem, har åtnjutit de senaste 60 åren!

Gonçalo Lobo Xavier
EESK:s vice ordförande
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En övergripande politik för att styra 
omvandlingen i bilindustrin

Övergången till elektromobilitet 
och utvecklingen av uppkopplade 
och självkörande bilar kommer att 
kräva en övergripande industripolitik 
i kombination med en balanserad kli-
mat-, miljö- och energipolitik. Detta är 
det centrala budskapet i EESK:s rapport 
Bilindustrin på randen till ett nytt 
paradigm?, där kommittén uppma-
nar GEAR 2030 att utarbeta en ambitiös 
och långsiktig politisk färdplan.

”Bilindustrin befinner sig vid ett vägskäl. 
Utmaningarna är många, inklusive fram-
tiden för förbränningsmotorn och leve-
rantörskedjan, och frågan är till och med 

vem som kommer att köra fordonet, om 
ens någon. Nästan allt som har varit gäl-
lande och allmänt vedertaget inom bilin-
dustrin under årtionden står nu på spel”, 
förklarade föredragandena Georgi 
Stoev  (BG–Arbetsgivargruppen) 
och Monika  Sitarová  Hrušecká 
(SK–CCMI–delegat).

De oundvikliga strukturella föränd-
ringarna kan komma att ge upphov till 
radikala förändringar i alla delar av den 
befintliga värdekedjan och leda till nya 
affärsmodeller. ”Vi vill betona de enorma 
utmaningar som bil- och fordonsindustrin 
står inför, men också dess stora potential 

i  fråga om ekonomisk tillväxt och nya 
arbetstillfällen om vi tillämpar den rätta 
politiska ramen. En framåtblickande poli-
tisk strategi och EU-omfattande samord-
ning och samarbete är avgörande för att 
hjälpa sektorn att snabbt anpassa sig till 
de föränderliga förutsättningarna”, sade 
Georgi Stoev.

I rapporten undersöks fyra stora utma-
ningar som bilindustrin för närvarande 
står inför: elektrifiering och minskade 
koldioxidutsläpp från transportmedel, 
digitalisering av produktionsproces-
sen, självkörande bilar och uppkopp-
lade bilar. (sma)� l

Endast en stark ekonomi kan 
hjälpa Europa att rida ut stormen

Det är mycket viktigt att främja eko-
nomisk tillväxt – endast med en stark 
ekonomi kan EU bättre hantera de poli-
tiska och sociala utmaningar som vi står 
inför. Detta var ett av de centrala bud-
skapen i de EESK-yttranden som antogs 
i februari. EESK anser inte att Juncker-
planen är tillräcklig och efterlyser mer 
privata och offentliga investeringar.

I yttrandet om Den ekonomiska poli-
tiken för euroområdet framhåller 

föredraganden, Javier  Doz  Orrit 
(ES–Arbetstagargruppen), och med-
föredraganden, Petr  Zahradník 
(CZ–Arbetsgivargruppen), att EU bör 
tillämpa en välavvägd kombination av 
monetära, finanspolitiska och struktu-
rella instrument för att stimulera inves-
teringar och tillväxt. EESK uttrycker 
i  yttrandet stöd för kommissionens 
ursprungliga förslag om en positiv, 
samlad finanspolitisk inriktning i euro-
området och efterlyser ett europeiskt 

insättningsgarantisystem, en gemen-
sam säkerhetsmekanism för bankuni-
onens gemensamma resolutionsfond 
och en gemensam budget specifikt för 
euroområdet.

I sitt yttrande om Årlig tillväxtöversikt 
2017 efterlyser EESK också flexibilitet 
i  EU:s styre och rekommenderar att 
skräddarsydda lösningar används. 
Föredraganden Etele Baráth (HU–
Övriga intressegrupper) anser att EU 
behöver en tillväxtstrategi ”bortom 
BNP”. Detta skulle kräva en resulta-
tinriktad analys med indikatorer för 
sociala, miljömässiga och hållbarhets-
relaterade mål, i kombination med ett 
främjande av sociala framsteg.

Kommittén anser att det krävs en tydlig 
och begriplig sammanfattning av de 
politiska och strategiska riktlinjerna på 
längre sikt, med beaktande av Jean-
Claude Junckers tio prioriteringar och 
EU:s mål för 2030. (mm)� l
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EU:s utbildningssystem är i behov 
att betydande investeringar

Vid sin plenarsession i februari antog EESK ett 
förberedande yttrande om Utbildning av hög 
kvalitet för alla som utarbetats på begäran av det 
maltesiska EU-ordförandeskapet. EESK välkomnade 
ordförandeskapets fokus på denna fråga, men tyd-
liggjorde att om medlemsstaterna fortsatte med 
den åtstramningspolitik som fördes efter krisen, 
skulle de inte kunna göra de investeringar som 
krävs för att i praktiken göra offentlig utbildning 
av hög kvalitet tillgänglig för alla. Detta måste bli en 
topprioritering för att bekämpa den fattigdom som 
snabbt håller på att breda ut sig i Europa, då färska 
studier och rapporter pekar på ett nära samband 
mellan brist på utbildning och låg inkomst.

EESK identifierade ett antal prioriterade åtgärds-
områden, däribland följande:

�l Förbättra stödet för förskoleverksamhet och 
livslångt lärande.

�l Se till att utbildningen svarar mot 
de utmaningar som globalisering, 
digitalisering och förändringar i arbetslivet 
för med sig.

�l Skapa utbildningsmöjligheter för unga 
som har hoppat av skolan, lågutbildade 
arbetstagare och migrerande arbetstagare.

�l Erkänna icke-formellt och informellt  
lärande.

�l Öka investeringarna i lärarutbildningen.
�l Ge lärarna bättre arbetsvillkor och löner.
�l Öka de offentliga investeringarna i utbild-

ning och yrkesutbildning.
�l Investera i utbildningsinfrastruktur och 

verktyg, såsom IKT.

�l Bättre användning av EU-medel för att stödja 
högkvalitativ utbildning, forskning och 
innovation.

�l Stärka de EU-omfattande möjligheterna till 
rörlighet för studenter, akademiker, lärare, 
utbildare och forskare.

EESK tog också ställning till kommissionens 
nya kompetensagenda. I dag saknar ungefär 
70 miljoner européer tillräcklig läs- och skrivför-
måga och räknefärdigheter, och mer än 20 % 
kan i praktiken inte arbeta med datorer, medan 
över 30 % av högkvalificerade unga människor 
har jobb som inte motsvarar deras kunnande och 
ambitioner och 40 % av arbetsgivarna i Europa 
har svårt att hitta personer med den kompetens 
som behövs för tillväxt och innovation. För att 
komma till rätta med denna kompetensbrist och 
detta kompetensglapp har kommissionen föresla-
git en ny uppsättning åtgärder. EESK anser dock 
att den nya agendan mer innebär ett steg i rätt 
riktning än en verklig förändring. Det behövs mer 
innovativa lösningar: vissa sådana lösningar har 
redan tagits i bruk i några medlemsstater och bör 
spridas till andra. Sociala aspekter och jämställd-
hetsaspekter måste också tas med, icke-formellt 
och informellt lärande måste erkännas och före-
tagande bör främjas som en livskunskap.

EESK föreslår att agendan infogas i en gynnsam 
makroekonomisk ram, där investeringar i männ-
iskors kompetens och färdigheter inte behand-
las som en kostnad utan som en investering 
som kommer att få positiva effekter på lång sikt. 
Dessutom bör bidrag från medlemsstaterna för 
att täcka utgifterna för utbildning och yrkesut-
bildning inte ingå i den ram som används för att 
beräkna deras budgetunderskott. (dm)� l

EESK vill att personer med 
funktionsnedsättning involveras i de 
humanitära insatserna i samband med 
migrationskrisen

Rättigheter för personer med funktionsned-
sättning bör integreras i EU:s alla politiska stra-
tegier och program för migranter och flyktingar, 
i enlighet med artikel 11 i FN:s konvention om rät-
tigheter för personer med funktionsnedsättning, 
som trädde i kraft i EU år 2011. EESK efterlyser 
också ett större deltagande av personer med funk-
tionsnedsättning i planeringen, genomförandet 
och övervakningen av humanitära insatser.

Detta var några av de viktigaste slutsatserna från 
den offentliga hearingen om situationen för flyk-
tingar och migranter med funktionsnedsättning, som 
anordnades av EESK:s permanenta studiegrupp om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
den 14 februari 2017. Syftet med evenemanget var 
att uppmärksamma situationen för flyktingar och 
migranter med funktionsnedsättning, genom att 
öka medvetenheten bland flyktingorganisationer 
om rättigheterna för och de särskilda behoven hos 
personer med funktionsnedsättning.

Under den första arbetssessionen låg fokus på 
situationen i Grekland, som en uppföljning av 
EESK:s besök på Lesbos och i Aten i oktober 2016. 
Vid den andra sessionen diskuterade man vad EU 
och det civila samhället kan göra för att hantera 

flyktingkrisen, särskilt med hänsyn till sårbara 
flyktingar och migranter.

”Vi måste göra allt för att välkomna flyktingarna, 
särskilt dem med funktionsnedsättning. Att tro att 
de kommer att ta våra jobb är helt enkelt felaktigt”, 
sade Georges Dassis, EESK:s ordförande, i sitt 
inledningsanförande. ”Medlemsstaterna har en 
juridisk och moralisk skyldighet att ta emot flyk-
tingar på ett solidariskt och humant sätt.”

”Det behövs en gemensam ram för mottagande av 
personer med funktionsnedsättningar, samt åtgär-
der och program för att integrera dem i samhället”, 
tillade Ioannis  Vardakastanis (EL–Övriga 
intressegrupper), EESK-ledamot och ordförande 
för Europeiska handikappforumet.

De mest rörande vittnesmålet var utan tvekan att 
det från den syriske flyktingen Ibrahim Al Hus-
sein, som förlorade ett ben när han försökte rädda 
en vän under ett bombattentat, och som senare 
flydde till Grekland där han blev paralympisk fri-
idrottare. ”Jag var som en skadad fågel som försö-
ker flyga iväg utan att längre kunna använda sina 
vingar. I Grekland fick jag ett nytt liv, tack vare det 
grekiska folkets solidaritet”. (va)� l

Lokalbefolkningen är den viktigaste 
drivkraften för landsbygdsutveckling

Vision och ledarskap är de viktigaste förutsätt-
ningarna för landsbygdsutveckling. Riktade och 
lättförvaltade system för offentliga stöd kommer 
att trygga dess framgång. Detta var den viktigaste 
lärdomen av EESK:s hearing om Byar och små 
städer som katalysatorer för landsbygdsut-
veckling, som ägde rum i Bryssel den 14 februari. 
De främsta slutsatserna från hearingen kommer att 
ligga till grund för EESK:s initiativyttrande i frågan.

Att ge nytt liv åt landsbygden är ett stort pro-
jekt som Europa måste åstadkomma genom 
en gemensam insats. ”Landsbygden tillhör alla 
medborgare och därför måste alla vara delaktiga. 
Vi vill utveckla rätt koncept med människor lokalt 
och höja byars och små städers profil, förkla-
rade Tom Jones (UK–Övriga intressegrupper), 
föredragande för yttrandet. Piroska  Kállay 
(HU–Arbetstagargruppen), studiegruppens ord-
förande, tillade: Byarna är sociala nav där sociala 
värderingar och färdigheter lärs ut och där vi ser ett 
sammanhållet samhälle.”

Utmaningarna är överväldigande. Landsbygdsom-
rådenas tillbakagång har pågått i 30-40 år och har 
lett till dålig grundläggande infrastruktur, brist på 
arbetstillfällen, en underutvecklad kollektivtrafik, 
en åldrande befolkning m.m. Innovation kan dock 
erbjuda lösningar på nästan alla problem. Under 
hearingen presenterades exempel på bästa praxis 
från två byar på landsbygden: Tre’r Ddôl (Wales, 
Storbritannien) och Kozárd (Ungern). Dessutom 
visade ECOVAST, med goda exempel från Kroatien 
och Österrike, på sin framgångsrika strategi som går 
ut på att upprätta partnerskap med byar. (sma)�l

Forma Europa – hur EESK:s arbete formar vår vardag

Ett nytt sex minuter långt videoklipp 
har offentliggjorts, som visar hur EESK 
genom sina ledamöter utgör en unik 
kanal för det civila samhällets aktiva 
medverkan i EU:s politik och lagstift-
ningsprocess. Med utgångspunkt i sin 
expertis från det verkliga livet har EESK 
antagit tusentals yttranden för att för-
bättra livet för vanliga medborgare 
i EU.

Dessa yttranden har format Europa 
genom att främja sysselsättning och god praxis inom områden som miljö, energipolitik, luftfart 
och den sociala ekonomin. De har främjat principerna om demokrati, frihet och mänskliga rättig-
heter i hela världen och kampen för lika rättigheter för alla EU-medborgare, särskilt de mest utsatta.

Företag inom den sociala ekonomin, fattigdom och EU:s luftfartssektor är några exempel på områ-
den där EESK:s arbete har format vår vardag. Ordförandena för EESK:s tre grupper diskuterar hur 
de intressen som deras ledamöter företräder har försvarats på EU-nivå. (mm)� l

Nytt videoklipp
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EU måste inta 
en ledande roll 
när det gäller 
kopplingen mel-
lan handeln med 
jordbruksproduk-
ter och målen för 
hållbar utveckling

Handeln med jordbruksprodukter har aldrig tidi-
gare varit så viktig – eller så kontroversiell. Den står 
återigen i fokus efter Europaparlamentets omröst-
ning nyligen där man sade ja till CETA, och nu upp-
märksammas WTO:s ministerkonferens senare i år 
på ett globalt plan. Återigen förväntas denna fråga 
dominera, och EU måste spela en avgörande roll.

Men handeln med jordbruksprodukter är också 
avgörande för genomförandet av de flesta av 
målen för hållbar utveckling. EU har goda för-
utsättningar att leda denna process, eftersom 
man är världens största exportör och importör 
av jordbruksprodukter och har ett dokumenterat 
intresse för handel och hållbar utveckling, samt 
den trovärdighet som krävs för att spela en effek-
tiv roll när det gäller att överbrygga gapet mellan 
industriländer och utvecklingsländer.

”Det är dags för EU att ta ledningen och föra detta 
arbete vidare på global nivå”, sade Jonathan Peel 
(UK–Arbetsgivargruppen), föredragande för 
EESK:s yttrande om Jordbrukets roll i handels-
förhandlingar, som antogs den 22 februari. ”EU 
bör bygga vidare på de senaste reformerna av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Det framgick 
redan vid WTO:s föregående ministerkonferens att 
EU har förmåga att komma med nya idéer och att 
tänka balanserat – mycket viktigt när så få förvän-
tade sig ett positivt resultat. Återigen vill vi gärna 
se att EU ligger ett steg före våra handelspartner”.

I sitt yttrande ger EESK rekommendationer om 
multilaterala framsteg, och kommissionen upp-
manas att göra en konsekvensbedömning av de 
möjliga effekterna på handeln med jordbrukspro-
dukter av målen för hållbar utveckling, Parisavta-
let och EU:s senaste handelsavtal. (sma)� l
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En rättvis fördelning av ansvaret i samband med 
migration

Det 3:e migrationsforumet, ett evenemang som 
organiseras gemensamt av kommissionen och EESK, 
samlade över 200 experter från det civila samhällets 
organisationer i EU28. Dessa företrädare uppma-
nade medlemsstaterna att infria sin gemensamma 
överenskommelse om att omplacera migranter och 
att ändra skildringen av migration för att motverka 
den ängsla och oro som sprids av högerpopulister.

Kommissionsledamot Dimitris  Avramopou-
los höll inledningsanförandet tillsammans med 
EESK:s ordförande Georges Dassis som förkla-
rade att ”vi har inte bara en moralisk utan också 
en juridisk skyldighet att ta emot flyktingar enligt 

Genèvekonventionen”. Talarna menade att integra-
tionsinsatserna måste stärkas och staden Mechelen 
lyftes fram som en förebild för ett framgångsrikt 
migrationsarbete.

Deltagarna efterlyste också säkra och lagliga vägar 
för att underlätta familjeåterförening. EESK:s 
ledamot José Antonio Moreno Díaz (ES–Arbe-
tagargruppen) kommenterade problemet med 
arbetsmarknadspolitisk segmentering, och efter-
lyste en enhetlig europeisk strategi för att under-
lätta migranters tillträde till arbetsmarknaden och 
till utbildning och yrkesutbildning.

En syrisk flykting, Muhannad Bitar, hade bjudits 
in för att berätta om sin resa till Europa – en resa 
kantad av våld, rädsla och förlust, som han sam-
manfattade på följande vis: ”under min resa upp-
levde jag Europas bästa och värsta sidor”. (sma)� l

EESK firar sextio år av EU med siktet inställt 
på framtiden

Den 13 mars 2017 anordnade EESK en högnivåkon-
ferens i Rom för att fira 60-årsdagen av EU:s grund-
fördrag. Konferensen, under rubriken Sextio år av 
europeisk gemenskap – Låt oss forma framti-
den!, ägde rum i den italienska deputeradekammaren. 
I sitt öppningsanförande redogjorde Georges Das-
sis för EU:s främsta landvinningar och nuvarande 
svårigheter, och underströk att ”Denna 60-årsdag bör 
markera starten för något nytt, ett mer enat Europa som 
hyllar solidaritet och verkligen bryr sig om människors 
välfärd i Europa. Framtiden måste ligga i händerna på 
de krafter som strävar efter sociala framsteg, och i hän-
derna på företagen, arbetstagarna och alla dem som vill 
leva i fred och värdighet. Jag hoppas att EESK, genom 
att hjälpa till att forma EU:s framtid, kommer att bidra 
till att förverkliga denna europeiska vision”.

Det hölls tre arbetssessioner, där följande frågor 
togs upp:
�l Ett socialt Europa som ett verktyg mot 

ojämlikheten

�l Fullbordande av Ekonomiska och monetära 
unionen för ett starkare Europa

�l  Integrationspolitik och invandring

Efter dessa sessioner gav Georges Dassis en sär-
skild eloge å EESK:s vägnar åt läkaren Pietro Bar-
tolo som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänster 
på Lampedusa och som blivit känd genom sin 
prisbelönta film Bortom Lampedusa (originaltitel: 
Fuocammare), för det fantastiska exempel på 
medmänsklighet som han visar i arbetet med att 
bistå flyktingar och migranter som kommer via 
den farliga centrala Medelhavsrutten.

Under de kommande månaderna kommer slut-
satserna från konferensen bidra till EESK:s arbete 
med Vitboken om EU:s framtid. Mer information om 
evenemanget finns på http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-years. 
(dm)� l

Ditt Europa, din mening:  
EESK-ledamöter besökte skolor

I februari och mars besökte ledamöter av Euro-
peiska ekonomiska och sociala kommittén skolor 
i sina hemländer för att förbereda dem inför eve-
nemanget ”Ditt Europa, din mening” (YEYS). Det 
är ett europeiskt ungdomsforum som samlar 33 
skolor från EU och kandidatländerna för att disku-
tera EU:s framtid. Evenemanget äger rum i EESK:s 
lokaler i Bryssel den 30-31 mars 2017.

Ledamöterna arbetade tillsammans med eleverna 
och en lärare inför mötet i mars för att förbereda 
svar på några av de viktigaste frågorna för Europa 
i dag:
�l Europeiska unionens fördelar, framgångar 

och misslyckanden.
�l Utmaningar och möjligheter för Europeiska 

unionen.

�l Hur unga européer ser på Europas framtid 
och vad de skulle vilja göra för att förbättra 
situationen.

EESK-ledamöterna förklarade för eleverna hur 
debatten i Bryssel kommer att genomföras och 
informerade dem om EESK:s verksamhet och hur 
kommittén företräder det civila samhällets röst 
i Europa.

Den 30-31 mars 2017 kommer eleverna ges till-
fälle att framföra sina rekommendationer om 
Europas framtid till EESK:s ledamöter. I slutet av 
det två dagar långa evenemanget kommer alla 
elever sedan att rösta för de tre förslag som de 
tror kommer att vara de effektivaste när det gäller 
att förändra Europas framtid. (ks)� l

Nya ekonomiska 
modeller och social 
innovation: en 
möjlighet till ett 
bättre Europa

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(EESK) har gjort gemensam sak med det globala 
forumet för ny ekonomi och social innovation (New 
Economy and Social Innovation, NESI) och det globala 
centrumet för det gemensamma bästa (Global Hub 
for the Common Good). Avsikten är att berika den 
europeiska debatten med bidrag från samhällsgrup-
per som är direkt involverade i delningsekonomin, 
den cirkulära ekonomin och funktionsekonomin. 
Den 16 februari sammanförde de företrädare för den 
offentliga och den privata sektorn till ett evenemang 
i Bryssel med namnet New Economy Models and 
Social Innovation: an opportunity for a better Europe 
(Nya ekonomiska modeller och social innovation: en 
möjlighet till ett bättre Europa).

Enligt ABI Research kommer antalet internetan-
slutna enheter att öka från 10 000 miljoner år 2015 
till 30 000 miljoner år 2020. Den digitala revolutio-
nen håller på att förändra vårt sätt att leva, göra 
inköp och till och med arbeta, och 15 % av egen-
företagarna i USA och EU-15-länderna har tjänat 
pengar genom digitala peer-to-peer-plattformar. 
Samtidigt fortsätter EU att gå i bräschen för kam-
pen mot klimatförändringarna: städer som Paris 
och Madrid vidtar konkreta åtgärder för att minska 
CO
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-utsläppen och länder åtar sig att minimera 

sina – och sina nyckelindustriers – miljöpåverkan. 

Kan dessa två trender – den digitala revolutionen 
och kampen mot klimatförändringarna – fås att 
samverka? Kan Europa ta vara på sin samlade 
potential och utnyttja den på bästa sätt?

EESK är det civila samhällets röst i Europa, och har 
konstaterat att de nya ekonomiska modellerna 
ger nya möjligheter men också att de medför out-
forskade sociala och rättsliga utmaningar. Vid eve-
nemanget i Bryssel analyserades konsekvenserna 
av dessa förändringar, och en praktisk dimension 
infördes genom att små och medelstora företag 
och andra intressenter inbjöds att dela med sig av 
sina erfarenheter och utbyta bästa praxis.

De viktigaste resultaten av evenemanget kom-
mer att bidra till diskussionerna vid NESI:s globala 
forum i ett uppföljningsevenemang i Malaga, Spa-
nien, den 19-22 april. Syftet är att gemensamt ta 
fram riktlinjer för regeringar och företag och arbeta 
för ett nytt synsätt som bygger på värderingar och 
skydd av människors välbefinnande. (dm)� l

Plattformen för det civila samhället  
EU–Georgien: uppmaning att stärka mediernas 
frihet och lika möjligheter till arbete

Bland länderna i det östliga partnerskapet har 
Georgien uppnått bäst resultat när det gäller med-
iernas frihet. Det krävs dock ytterligare insatser för 
att öka kvaliteten, objektiviteten och etiken i jour-
nalistiken och för att trygga mediernas oberoende 
och finansieringskällor.

Detta var ett av de främsta budskapen från det 
andra sammanträdet i plattformen för det civila 
samhället EU-Georgien, som hölls i EESK:s loka-
ler den 16 februari. Plattformen rekommenderade 
också att den georgiska regeringen skulle integrera 
jämställdhet i de statliga handlingsplanerna och 
stärka insatserna för att säkerställa ett fullständigt 
genomförande av arbetslagstiftningen och inter-
nationella arbetsstandarder.

Företrädare för plattformen bedömde läget när 
det gäller genomförandet av associeringsavtalet 

mellan EU och Georgien. De vädjade till georgiska 
offentliga institutioner att öka sitt interna samar-
bete och till EU:s medlemsstater att stödja Georgien 
i arbetet med att utveckla sina offentliganställdas 
kommunikationsförmåga.

Artjil Qaraulasjvili, Georgiens förste biträdande 
minister, välkomnade de framsteg som gjorts 
i Georgien under det senaste året men tillade att 
regeringen inte hade någon ”rätt att vila, eftersom 
korruptionen inte sover”.

”Georgien har varit och är fortfarande en utmärkt 
samarbetspartner, och vi hoppas att folket mycket 
snart kommer att kunna känna de konkreta förde-
larna med associeringsavtalet”, förklarade Dirk Schü-
bel från Europeiska utrikestjänsten. EU förväntas 
denna månad avskaffa visumkravet för georgiska 
medborgare med biometriska pass. (mm)� l
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Ny CESlink-portal på nätet

CESlink-portalen är en mötesplats 
på nätet för de ekonomiska och sociala 
råden i EU och vid EESK.

Portalen förvaltas av EESK och är en 
gemensam kontaktpunkt för nyheter 
om initiativ och evenemang som anord-
nas av EESK och de nationella ekono-
miska och sociala råden. Den innehåller 

information om de ekonomiska och soci-
ala råden och deras webbplatser, bl.a. 
en förteckning över rådens ordförande 
och generalsekreterare. Användarna kan 
hämta dokument som utfärdats av de 
ekonomiska och sociala råden genom 
en särskild databas, där man hittar ytt-
randen, rapporter, resolutioner, under-
sökningar, avtal, nyhetsbrev och andra 
dokument som offentliggjorts av de 
deltagande organisationerna.

Portalen finns på engelska och franska, 
och innehåller nu även gemensamma 
Twitter- och RSS-flöden som gör det 
lättare att hänga med i allt nytt som 
händer. (kf) 

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en; 
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr�l

EESK:s UTSTÄLLNING OM AUTISM

Den 3 april 2017 kommer facksektio-
nen för sysselsättning, sociala frågor och 
medborgarna (SOC) att hålla en debatt 
om autism i  anknytning till Världsau-
tismdagen den 2 april. I samband med 
denna debatt kommer EESK att anordna 
en fotoutställning om autism i partner-
skap med Autism Europe, en organisa-
tion vars huvudsakliga målsättning är att 
främja rättigheterna för personer med 
autism och hjälpa dem att förbättra sin 
livskvalitet. Utställningen visar fotogra-
fier av tre fotografer från Storbritannien 
(Graham Miller), Polen (Michał Awin) och 
Luxemburg (Andre  Weisgerber) samt 
ett antal fotografier från unga autistiska 
konstnärer från Skottland.

Utställningen pågår fram till den 
21 april 2017 i foajén på sjätte våningen 
i JDE-byggnaden. (jp)� l

Filmvisning vid EESK: EN RESA I HISTORIEN:  
Antikens Nemea och de nemeiska spelen

”... Och där, i slutet av tunneln, det 
efterlängtade ögonblicket – nu börjar 
resan i historien. På ett mycket personligt 
sätt fångar man tråden till historien och 
samtidigt som ålder, nationalitet, ras och 
hudfärg plötsligt saknar betydelse förs 

man in i något som verkar vara både ett 
ögonblick och en evighet.”

Enligt myten om Hercules och det 
nemeiska lejonet anordnades berömda 
idrottstävlingar, liknande de olympiska 
spelen, i Nemea. I filmen berättas historien 
om en övergiven arkeologisk fyndplats, 
bortglömda antika spel – och arkeologen 
Stephen Miller. Allteftersom vi upptäcker 
detta fascinerande centrum för idrotts-
tävlingar och religion under den grekiska 
antiken genom Stephen illers ögon samlas 
människor från hela världen för att återupp-
liva de nemeiska spelen. Vi får följa deras 
unika erfarenheter av en ”resa i historien”.

Filmen visas den 29 mars 2017 kl. 19.00 
i  foajén på sjätte våningen i  JDE-bygg-
naden, följt av en frågestund med 
Joanna Tachmintzis, som varit med och 
producerat filmen. (jp)� l

I KORTHETEn EU-strategi för internationella 
kulturella förbindelser
av Övriga intressegrupper

EESK håller på att utarbeta ett ytt-
rande med titeln Mot en EU-stra-
tegi för internationella kulturella 
förbindelser, med ordföranden för 
Övriga intressegrupper, Luca Jahier, 
som föredragande.

Som en del av det föreberedande 
arbetet inför detta yttrande anordna-
des en hearing den 1 mars för att ta 
del av synpunkter från det civila sam-
hället, multilaterala organisationer och 
andra aktörer. Hearingen öppnades 
av Luca Jahier, tillsammans med Sil-
via Costa och Elmar Brok, ledamöter 
av Europaparlamentet och medfö-
redragande för Europaparlamentets 
initiativbetänkande i samma ärende.

I sitt utkast till yttrande efterlyser EESK 
ett kliv framåt, från ett dokument om en 
EU-strategi till antagandet och sedan 
genomförandet av en tydlig strategi 

och handlingsplan. Handlingsplanen 
bör fylla fyra strukturella behov:
�l Ge klarhet om styrningen på 

EU-nivå.
�l Sträva efter att samordna och 

tillhandahålla extra stöd på 
medlemsstatsnivå.

�l Förtydliga de finansiella aspekterna.
�l Främja nätverk av sammanlänkade 

aktörer inom kultursektorn, som 
företräder ett blomstrande kultu-
rellt civilt samhälle.

För att kulturens betydelse för håll-
barhet ska erkännas fullt ut uppmanar 
EESK till att kultur erkänns som en 
fjärde pelare för hållbar utveckling, 
jämsides med de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga pelarna.

EESK välkomnar erkännandet av att 
kulturen är en viktig grund för fred och 
stabilitet och därför har en nyckelroll 
när det gäller att främja EU:s huvud-
sakliga mål om att främja freden, sina 

värden och folkens välfärd. Genom sitt 
utkast till yttrande uppmanar EESK där-
för EU att med utgångspunkt i Europas 
egna erfarenheter inta sin plats som 
global ledare i praktiken och att trygga 
och främja freden i världen.

Övriga deltagare i hearingen var Euro-
parådet, Unescos sambandskontor 
i  Bryssel, EU:s nätverk av nationella 
kulturinstitut (Eunic), Europeiska regi-
onkommittén, kultursektionen inom 
United Cities and Local Governments, 
stiftelsen Interarts, Culture Action 
Europe och Roberto Cimetta-fonden. 
(cl)� l

Att förklara de verkliga fördelarna 
med Ceta: en viktig uppgift för 
företagen
av Arbetsgivargruppen

Omröstningen om Ceta i Europapar-
lamentet innebär ett nytt kapitel med 
närmare förbindelser mellan Kanada 
och EU. Ändå har vi fortfarande en 
svår väg framför oss eftersom avtalet 
måste ratificeras i alla EU:s medlems-
stater. Ceta är ett progressivt avtal för 
inkluderande tillväxt som innebär stora 
fördelar för små och medelstora före-
tag. Företagen har en viktig uppgift 
när det handlar om att främja det och 
visa på fördelarna med exempel ur det 
verkliga livet. Detta var bara några av 
de åsikter som framfördes under den 
debatt med Kanadas EU-ambassadör, 
Daniel  Costello, som ägde rum vid 

Arbetsgivargruppens sammanträde 
den 22 januari 2017.

Som ambassadör Costello påpekade har 
Ceta strategisk betydelse och gör det möj-
ligt för oss att forma den globaliserade 

handelns framtid i  stället för att följa 
utvecklingstendenser som initierats av 
andra. Han noterade att den provisoriska 
tillämpningen av avtalet bör inledas 
under våren. På så sätt skulle man kunna 
göra skeptikerna uppmärksamma på för-
delarna. En gemensam studie har visat att 
den bilaterala handeln förväntas öka med 
23 % när avtalet trätt i kraft fullt ut.

Under diskussionen med deltagarna tog 
Arbetsgivargruppens medlemmar upp 
ett antal frågor om Ceta och frihandel rent 
generellt. Jacek Krawczyk, ordförande för 
Arbetsgivargruppen och för EESK:s upp-
följningskommitté för transatlantiska 
förbindelser, föreslog en gemensam 
rundabordskonferens om Ceta för före-
tag. ”Det är rimligt att säga att Ceta i ett 
globalt sammanhang nästan fått sym-
bolisk betydelse som ett tillfälle att stärka 
världshandeln rent generellt”, förklarade 
han. (jl)� l

Om internationella kvinnodagen 2017
av Gabriele Bischoff, ordförande för 
Arbetstagargruppen

”Lika lön för kvinnor och män är en 
grundläggande EU-princip som skrevs 
in i Romfördraget 1957. När vi firar för-
dragets 60-årsdag måste vi också fira 
de framsteg som gjorts på jämställd-
hetens område: rättigheter i samband 
med moderskap och likabehandling 
i  fråga om tillgång till arbete, utbild-
ning, befordran och arbetsvillkor. Vi har 
nu fler kvinnor på arbetsmarknaden och 
i beslutsfattande ställning än någonsin 
tidigare. Krisen har dock visat att vi aldrig 
får ta dessa framsteg för givna. Åtstram-
ningsåtgärderna i krisens kölvatten har 
undergrävt jämställdheten och kvinnors 

rättigheter. Ofta är det de fattigaste och 
mest sårbara kvinnorna som drabbas 
hårdast. Ensamstående mödrar hör till 
dem som löper störst risk att drabbas 

av fattigdom och social utestängning. 
Jämställdhet är inte bara en fråga i goda 
tider – man kan nog hävda att den är 
ännu viktigare när ett samhälle står 
under press. 60 år efter det att principen 
om lika lön skrevs in i fördraget är löne-
gapet mellan könen fortfarande stort. 
Att överbrygga det måste fortfarande 
stå högt på dagordningen. Europeiska 
unionen kan endast blomstra om den 
erkänner och stöder allas talanger. 
Europeiska arbetstagare behöver en 
löneförhöjning och vi måste förnya 
våra ansträngningar för att se till att 
kvinnor får sin rättmätiga andel.”

Läs mer om Arbetstagargruppens ini-
tiativ på kvinnodagen på: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-
news.41724� l

Q
E-AA-17-003-SV-N

Dessutom finns EESK info tillgänglig på 23 språk i pdf-format på kommitténs webbplats: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-opinions.40767
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-opinions.40767
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-opinions.40767
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-news.41724
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-news.41724
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-news.41724

