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EU:s framtid
Såsom kommittén lovat kommissionens ordförande har vi inlett vårt arbete om 

EU:s framtid, och vi satsar stort på detta. Många av oss har åtagit sig att på plats 
samråda med det civila samhället i hemlandet, inte bara för att kommittén bör ha 
så god kännedom som möjligt om allas förväntningar, utan också för att kommittén 
har föresatt sig att genomföra det som kommissionen önskat: att medborgarna 
gör debatten till sin egen. Det är för övrigt kärnan i kommitténs uppdrag enligt 
fördragen.

Vi har blygsamma medel till vårt förfogande. Vi har ingen möjligt att anordna 
lokala debatter om alla frågor som vi ombeds att uttala oss om. Det skulle kosta 
för mycket, även med hjälp från nationella ekonomiska och sociala råd och andra 
nationella institutioner eller stöd från EU-institutionernas lokala representationer 
och de stora organisationer som våra ledamöter direkt företräder. Vi måste dock 
vara djärva, engagera oss och investera vid rätt tidpunkt och i de frågor där det 
finns goda skäl att göra det.

Kommittén har för övrigt ofta uppmanat de beslutsfattande EU-institutionerna att 
agera på samma sätt och våga investera resurser och medel för våra medborgare och 
vår ekonomi. Det är inte bara moraliskt rättfärdigat, utan även ekonomiskt lönsamt.

Investeringarna är också politiskt lönsamma. Jag tror att man gått mycket långt när 
det gäller att avveckla den europeiska solidariteten och det europeiska bygget, och 
jag hoppas innerligt att allt fler nuvarande eller potentiella ledare i våra länder till 
slut ska förstå att taktiken att ge EU skulden för allt inte har lönat sig, inte ens för 
dem själva. Det ligger i deras intresse, även för att bli omvalda, att göra det motsatta: 
framhålla de av EU:s framgångar som de har bidragit starkt till. Det stora flertalet 
medborgare är nämligen inte alls intresserade av äventyr, och även en stor del 
av dem som populismen kunnat vinna skulle antagligen kunna övertygas om att 
stödja det europeiska projektet, förutsatt att de får riktig information om det, att 
det fungerar korrekt och att de inte känner sig utestängda från det.

Till att börja med kommer kommittén att sträva efter att förmedla ett viktigt budskap 
till kommissionen om det organiserade civila samhällets ståndpunkt, så att kom-
missionen kan använda sig av det omedelbart efter sommaruppehållet. Processen 
tar naturligtvis inte slut där. Jag kan inte föregripa innehållet i detta budskap, men 
jag hoppas att det på ett eller annat sätt kommer att bekräfta viljan att vända extre-
mismens och populismens framgångar genom att just driva på unionens framsteg 
igen i en ny anda och genom att återställa dess verkliga mål: fred, våra värderingar 
och befolkningens välfärd.

Georges Dassis
EESK:s ordförande
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Artificiell intelligens: Europa måste tillämpa en strategi 
som grundar sig på att människan har kontrollen
EU måste anta strategier för att 
utveckla och sprida artificiell intel-
ligens (AI) i Europa på ett sådant 
sätt att den fungerar för, snarare 
än mot, samhället och det sociala 
välbefinnandet. Detta förklarar 
EESK i ett yttrande på eget initia-
tiv om AI:s inverkan på samhället.

”Vi behöver en strategi för AI som grun-
dar sig på att människan har kontrollen, 
där maskiner fortfarande är maski-
ner och människan alltid bibehåller 
kontrollen över dessa maskiner”, sade 
föredraganden Catelijne  Muller 
(NL–Arbetstagargruppen).

Storleken på AI-marknaden är ungefär 
664 miljoner US-dollar, och denna siffra 
förväntas fram till 2025 öka till 38,8 mil-
jarder US-dollar. Det råder inga större 
meningsskiljaktigheter om att AI kan 
medföra stora fördelar för samhället: 
AI kan användas för att göra jordbruket 
mer hållbart och produktionsproces-
serna mer miljövänliga, öka säkerhe-
ten i  transporterna, arbetet och det 
finansiella systemet, leda till bättre 
medicinsk behandling m.m.

Men fördelarna kan endast uppnås 
om man också tar itu med utmaning-
arna med AI. EESK har identifierat elva 

samhällsområden där AI ger upphov till 
betänkligheter, alltifrån etik, säkerhet, 
insyn, personlig integritet och standarder 
till arbete, utbildning, inkludering, regler 
och bestämmelser, styresformer, demo-
krati, krigföring och superintelligens.

Dessa utmaningar kan inte överlåtas 
åt bara företagen: regeringar, arbets-
marknadsparter och forskare bör 
också involveras. EESK anser att det 
är dags för EU att ta täten globalt på 
detta område genom att fastställa 
europeiska normer och standar-
der, en europeisk etisk kod och 

arbetsmarknadsstrategier för att 
bevara eller skapa arbetstillfällen.

I yttrandet förespråkas också en euro-
peisk AI-infrastruktur med lärande-
miljöer som bygger på öppen källkod 
och respekt för personlig integritet, 
testmiljöer där verkliga förhållanden 
råder och datauppsättningar av hög 
kvalitet för utveckling och ”träning” 
av AI-system. I kombination med en 
europeisk AI certifiering eller 
AI-märkning skulle detta kunna ha 
den ytterligare fördelen att ge EU en 
konkurrensfördel. (dm)� l
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EESK uppmanar kommissionsledamot 
Navracsics att anta en handlingsplan 
för kulturdiplomati

EU behöver en konkret plan för att 
främja kultur som ett väsentligt inslag 
i  öppna, toleranta samhällen. EESK 
höll en debatt med kommissionsleda-
mot Navracsics och antog sitt yttrande 
om EU:s strategi för internationella kul-
turella förbindelser.

”Vid en tidpunkt då extremismen 
ökar och medborgarna ifrågasätter 
sin gemensamma identitet mer än 
någonsin, är det nu dags att ställa kul-
tur och kulturpolitik i centrum för EU:s 
politiska agenda”, sade föredragande 
Luca Jahier, ordförande för EESK:s 

Övriga intressegrupper. ”EU bör ta till-
fället i akt att utforma en konkret strategi 
och handlingsplan för internationella 
kulturella förbindelser”, och dra nytta 
av den dynamik som skapats genom 
Europaåret för kulturarv 2018.

EESK välkomnar det nyligen framlagda 
gemensamma meddelandet, och upp-
manar kommissionen och Europeiska 
utrikestjänsten att erkänna kulturen 
som en grundsten för hållbar utveck-
ling, att utnyttja kulturen i strategier 
för fredsskapande åtgärder och kon-
fliktlösning och att inkludera interre-
ligiös dialog.

K o m m i s s i o n s l e d a m o t 
Tibor Navracsics lovordade EESK:s 
yttrande och instämde i att alla intres-
senter, särskilt det civila samhället, var 
viktiga i genomförandet av strategin.  
(mm/mq)� l

Plenardebatt med kommissionsledamot Navracsics (i mitten) och föredraganden Luca Jahier 
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Europaparlamentets talman Antonio Tajani 
och EESK:s ordförande Georges Dassis åtar 
sig att förbättra samarbetet och hjälpa 
människor att återfå förtroendet för Europa

Europaparlamentets talman Antonio Tajani 
deltog torsdagen den 1 juni i EESK:s plenarses-
sion för att diskutera parlamentets prioriteringar 
och ett förstärkt samarbete mellan de båda 
institutionerna.

”De tre viktigaste utmaningar som vi måste arbeta 
med tillsammans är arbetslösheten (särskilt 

ungdomsarbetslösheten), migrationen och terro-
rismen”, sade Antonio Tajani.

EESK:s ordförande Georges Dassis sade 
att varje enskild åtgärd och insats från kom-
mitténs sida gjort det klart att kommittén 
står för europeisk demokrati och ”verkligen är 
angelägen om att mottot – för ett enat, demo-
kratiskt, solidaritetsbaserat, fredligt och välmå-
ende Europa som står nära sina invånare – blir 
verklighet”.

Antonio Tajani och Georges Dassis lovade 
att förbättra dialogen mellan Europaparlamentet 
och EESK, både formellt och informellt, och att 
regelbundet utbyta synpunkter, diskutera idéer, 
samverka och fördjupa samarbetet i  syfte att 
säkerställa ett kraftfullt svar på vad som händer 
på fältet. Detta bör i sin tur göra EU:s politik mer 
effektiv, med en tydlig inverkan på vanliga med-
borgares liv. (mr)� l

Glöm inte bort att syftet med 
energiunionen var att gynna 
medborgare och företag

I sin bedömning av den andra årliga rap-
porten om framstegen mot en energiunion 
uppmanade EESK eftertryckligen kommissionen 
att ”börja om från början”: ”Vi måste komma ihåg 
varför vi gör allt detta. Vi gör det för medborgarna, för 
företagen och för att gynna hela samhället”, men-
ade föredraganden Tellervo Kylä-Harakka- 
Ruonala (FI–Arbetsgivargruppen). Övervak-
ningen av framstegen bör inriktas på konkreta 
indikatorer – energipriser, industrins produktions-
siffor, antal skapade arbetstillfällen, minskade 
utsläpp, anser EESK.

Kommittén uppmanade också kommissionen att 
vidta åtgärder för att stärka EU:s koldioxidhand-
avtryck – en indikator som hänför sig till samtliga 
totala positiva effekter av åtgärder på miljöområ-
det. EU:s utsläpp väntas sjunka till omkring 5 % av 
de globala utsläppen under det kommande årti-
ondet. ”Så 95 % återstår fortfarande”, påpekade 

f ö r e d r a g a n d e n . 
”Europa bör sträva 
efter att exportera sina 
koldioxidsnåla system 
och produkter till res-
ten av världen. På så 
sätt kan vi bekämpa 
klimatförändringarna 
inte bara i  Europa, 
utan i hela världen.”

Kommissionens nya 
regler för att göra 
elmarknaden i EU 
förenlig med förny-
bar energi var ämnet 
för ett annat yttrande 
som antogs vid EESK:s 
plenarsession i  maj. 

Kommittén välkomnande paketet, men under-
strök att mer måste göras: ”EESK stöder alla kon-
sumenters – industrin, näringslivet och de privata 
hushållen  – rätt att själva producera, lagra och 
handla med energi. Lokala samhällen bör även ges 
rätt att inrätta, utveckla eller hyra lokala nätverk. 
Det behövs dock mer specifika regler för att göra 
det möjligt att utöva dessa rättigheter”, framhöll 
föredraganden, Alfred Gajdosik (AT–Övriga 
intressegrupper).

Utfasningen av fossila bränslen var en annan 
fråga: de externa kostnaderna för konventio-
nella energikällor, såsom klimatförändringar och 
negativa hälsoeffekter, måste också vägas in i pri-
serna. Underlåtenheten att ”internalisera” dessa 
kostnader innebär en konkurrensnackdel för den 
förnybara energin. Ett skattesystem skulle hjälpa 
till att styra investeringarna mot grön el, sade 
föredraganden. (dm)� l

EESK uppmanar kommissionen att överväga 
en utvidgning av direktivet om carcinogener
Införandet av nya gränsvärden för exponering för att förebygga 
arbetsrelaterad cancer är välkommet, men de skulle kunna utvidgas till att 
omfatta reproduktionstoxiska ämnen och formaldehyd

Kommissionen bör överväga att utvidga till-
lämpningsområdet för direktivet om carcinogener 
och mutagena ämnen till reproduktionstoxiska 
ämnen, efter att ha genomfört en konsekvensbe-
dömning i detta syfte, framhöll EESK i sitt yttrande 
om ”Skydd för arbetstagare mot carcinogener 
eller mutagena ämnen i arbetet”.

Yttrandet behandlade kommissionens andra för-
slag till översyn av direktivet, där nya bindande 
yrkeshygieniska gränsvärden infördes för fem 
ämnen som anses vara cancerframkallande. Det 
första förslaget med 13 nya gränsvärden lades 
fram i maj 2016 och ytterligare en uppdatering 
planeras till 2018.

EESK uppmanade kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt den exponering för cancer-
framkallande ämnen som främst drabbar kvinnor 
som arbetar som exempelvis hårfrisörer, lokalvår-
dare eller vårdpersonal. Kommittén rekommen-
derade också att ett bindande gränsvärde skulle 
antas för formaldehyd.

EESK efterlyste förbättringar av den gemensamma 
metod som används för att fastställa bindande 
gränsvärden, med anledning av de skiftande stan-
darderna mellan medlemsstaterna. Vissa länder har 
fastslagit bindande yrkeshygieniska gränsvärden för 
mer än hundra olika ämnen, andra för färre än tio.

Arbetsrelaterad cancer orsakar mer än 100 000 
dödsfall i EU varje år. (ll)� l

En starkare, omformad, gemensam jordbrukspolitik som i högre grad gynnar jordbrukarna och miljön
Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har 
stor betydelse för EU, och alla eventuella änd-
ringar av den måste innebära ett starkt stöd åt 
den europeiska modellen för jordbruk och familje-
jordbruk. EESK har lagt fram specifika förslag i sitt 
yttrande om En möjlig omformning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Kommittén är mycket positiv till att behålla syste-
met med två pelare i den gemensamma jordbruks-
politiken. Föredragande John  Bryan (IE–Övriga 

intressegrupper) framhöll följande: ”Direktstödet utgör 
ett avgörande stöd till jordbrukarnas inkomster, och det 
spelar en central roll för finansieringen av marknadsåt-
gärder och tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter. 
Landsbygdsutvecklingsstödet är av avgörande betydelse 
och bör inriktas på de ekonomiska, miljömässiga och 
sociala program som bygger på målen i Cork 2.0-förkla-
ringen i syfte att stödja sårbara regioner och sektorer.” 
Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken måste 
också uppfylla EU:s internationella åtaganden när det 
gäller målen för hållbar utveckling och COP21.

Andra viktiga punkter i yttrandet omfattar följande:

�l Ta itu med de stora utmaningarna i  fråga 
om begränsning av klimatförändringarna, 
samt skyddet av miljön och den biologiska 
mångfalden.

�l Säkra att EU-budgeten efter 2020 tillgodoser 
de ekonomiska behoven till följd av brexit 
och tar hänsyn till de pressade inkomsterna 
från jordbruket och en ökad efterfrågan på 
kollektiva nyttigheter.

�l Inrätta effektiva, målinriktade program för att 
främja sysselsättning för unga jordbrukare 
och kvinnor.

�l Förenkla genom att man i större utsträckning 
utnyttjar teknik och fokuserar mindre på till-
syn och inspektion, samt förlänger systemet 
med gula kort etc.

�l Upprätthålla och skydda EU:s standarder för 
spårbarhet, livsmedelssäkerhet och kontroller 
av djurhälsa och växtskydd. (sma)� l

EESK utlyser 2017 års pris till det civila samhället
Det kommer att belöna ”Innovativa 
projekt för att främja högkvalitativ 
sysselsättning och företagaranda för 
framtidens arbete”

EESK har utlyst 2017 års pris till det civila sam-
hället, med en prissumma på 50 000 euro. I år 
kommer priset att tilldelas innovativa projekt 
som syftar till att hjälpa nyanlända, och andra 
personer som behöver särskilt stöd, att komma 
in på arbetsmarknaden.

Ansökningarna måste lämnas in senast den 
8 september 2017. Priset kommer att delas ut till 
vinnarna den 7 december 2017.

EESK:s pris till det civila samhället, som i år delas ut 
för nionde gången, belönar initiativ av civilsamhäl-
lesorganisationer och/eller enskilda personer som 
på ett betydande sätt har bidragit till att främja den 
europeiska identiteten och integrationen.

Skapandet av arbetstillfällen, sysselsättning 
och arbetets kvalitet för alla sociala grupper 
har ständigt stått i fokus för EESK:s verksamhet 
(se t.ex. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.social-affairs).

Ytterligare information om priset till det civila 
samhället och ansökningsblankett finns på http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civilsociety-
prize (ac)� l

”Vi behöver ta ett stort steg framåt när det 
gäller det europeiska försvarssamarbetet”

Det är viktigt att EU fortsätter med en förebyg-
gande och multilateral diplomati, men samtidigt 
måste EU stärka sin militära försvarskapacitet för 
att garantera frihet och fred, menar EESK.

I sitt yttrande om en europeisk försvarshandlings-
plan, som antogs i maj, stöder EESK den euro-
peiska försvarsunionen och efterlyser ett nära 
europeiskt försvarssamarbete.

”Nato förblir grunden för Europas gemensamma 
försvar. Men EU måste också ta mer ansvar för unio-
nens och dess medborgares säkerhet. Vi behöver ett 
närmare samarbete mellan medlemsstaterna, vilket 
bäst kan uppnås inom en europeisk försvarsunion”, 
sade föredraganden Christian Moos (DE–Övriga 
intressegrupper). Som ett första steg föreslår EESK 

gemensamma strategiska mål, och kommittén är 
positiv till den planerade samordningskommittén.

”Den fragmenterade försvarsmarknaden står i strid 
med stärkandet av EU:s säkerhet”, framhöll med-
föredragande Jan Pie (CCMI-delagat, SE). Frag-
menteringen leder till ineffektiv resursfördelning, 
överlappande ansvarsområden, bristande drifts-
kompatibilitet och tekniska brister.

EESK avråder dock från att använda de nuvarande 
investeringsfonderna för att finansiera försvarsin-
dustrin, och stöder kommissionens förslag om att 
inrätta en europeisk försvarsfond som är begrän-
sad till försvarsrelaterad forskning samt utveckling 
och införskaffande av militär kapacitet. (sma)� l
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Föredragandena Alfred Gajdosik och Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Europaparlamentets talman Antonio Tajani med 
EESK:s ordförande Georges Dassis
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President Trumps beslut innebär att det civila 
samhället måste involveras mer i klimatövergången
Uttalande från EESK:s ordförande 
Georges Dassis

USA:s president Donald Trumps beslut att USA 
ska dra sig ur klimatavtalet från Paris är ödesdi-
gert och sänder ut fel signal till hela världen. Detta 
är ett historiskt felbeslut, och det är USA och dess 
medborgare som kommer att drabbas hårdast. 
Övergången till en koldioxidsnål värld pågår över-
allt: i städerna och på landsbygden, i industrin och 

inom offentliga och privata organisationer. Denna 
utveckling går inte att stoppa, och USA:s beslut kom-
mer inte att hålla tillbaka den.

EESK har under många år uppmuntrat gräsrot-
sinitiativ från det civila samhället, från grupper 
av individer, små och medelstora företag, arbets-
tagare och olika sammanslutningar. Dessa ofta 
frivilliga initiativ måste få stöd för att kunna ge ett 
större och mer omfattande bidrag till insatserna 

inom ramen för Parisavtalet. Kommittén är fast 
besluten att arbeta med dessa initiativ som inletts 
på lokal och regional nivå för att bättre förstå vad 
som behövs för att omsätta hållbara och effektiva 
åtgärder i praktiken. Kommittén har gjort gemen-
sam sak med ett antal likasinnade aktörer, t.ex. 
Europeiska regionkommittén, OECD och Comité 21 
(ett franskt nätverk av aktörer för hållbar utveck-
ling). Vid nästa partskonferens (COP 23), som kom-
mer att äga rum i Bonn i november, tänker dessa 

aktörer formulera konkreta förslag för att stärka 
det civila samhällets och de lokala myndigheter-
nas roll inom ramen för Parisavtalet. Att USA har 
dragit sig ur avtalet har gjort det ännu viktigare att 
det civila samhället spelar en stark roll. Världens 
medborgare måste ta sitt öde i egna händer och 
i sitt vardagsliv sträva efter att verka för en hållbar 
framtid.

I detta nya sammanhang har europeiskt ledarskap 
i klimatfrågor blivit ännu viktigare än tidigare och 
kommer att behöva stärkas ytterligare i de multila-
terala klimatförhandlingarna, däribland det viktiga 
COP 23-mötet.� l

Estniska ordförandeskapet för Europeiska 
unionens råd: ett enat och beslutsamt 
Europa

Under andra halvåret 2017 kommer Estland att ta 
över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd för 
första gången. Europa står inför komplexa interna 
och externa utmaningar, däribland inledandet av 
förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU, 
migration och trög ekonomisk tillväxt, men det est-
niska ordförandeskapet har som övergripande mål 
att se till att EU förblir enat och beslutsamt.

Det estniska ordförandeskapet har följande fyra 
prioriteringar:

�l En öppen och innovativ europeisk ekonomi.
�l Ett tryggt och säkert Europa.
�l Ett digitalt Europa med ett fritt flöde av data.
�l Ett inkluderande och hållbart Europa.

Som ordförandeland anser Estland också att det är vik-
tigt att lyssna på synpunkter från berörda parter som 
en del av EU:s arbete, och att uppnå en balans mellan 
de olika åsikter, traditioner och intressen som finns 
i EU. Alla initiativ bör utformas för att underlätta till-
varon för företag och medborgare och för att minska 
byråkratin, med så många e-lösningar som möjligt.

Som ett uttryck för den vikt man lägger vid dessa 
prioriteringar har det estniska ordförandeskapet 

bett EESK att utarbeta förberedande yttranden 
om följande ämnen:

�l Tillhandahållande och utveckling av färdighe-
ter, inbegripet digitala färdigheter, mot bak-
grund av de nya arbetsformerna: nya strategier 
och utveckling av roller och ansvarsområden

�l Arbetsmarknadsparternas och de andra civil-
samhällesorganisationernas roll och möjlig-
heter mot bakgrund av de nya arbetsformerna

�l Markanvändning för hållbar livsmedelspro-
duktion och ekosystemtjänster

�l Beskattning av delningsekonomin (mra)� l

Viktiga EESK-evenemang 
i samband med det estniska 
ordförandeskapet
�l 5 juli 2017: Invigning av fotoutställ-

ningen ”Estniska färger” av Aivar Pihelgas 
(Bryssel)

�l 6 juli 2017: Presentation av det estniska 
EU-ordförandeskapets prioriteringar av 
Matti Maasikas, biträdande minister för 
EU-frågor, i samband med EESK:s plenar-
session (Bryssel)

�l 12 september 2017: Extra samman-
träde inom EESK:s Övriga intressegrupper 
(Tallinn)

�l 13–14 september 2017: Högnivåkon-
ferensen Future of Work: Making it e-Easy 
(Tallinn) 

�l 6 oktober 2017: Extra sammanträde 
inom EESK:s arbetstagargrupp (Tallinn)

�l 24–25 oktober 2017: Manufuture-kon-
ferens och EESK:s arbetsgivargrupps semi-
narium om Advantages of Digital Society 
(Tallinn)

�l 7 november 2017 Invigning av foto-
utställningen om Estlands natur av Remo 
Savisaar (Bryssel)

�l 9–10 november 2017: Konferens om 
digital transport (Tallinn)

�l 6 december 2017: Estnisk kulturafton 
(Bryssel) (mra)� l

I samband med det estniska ordförandeskapet står EESK värd för en 
utställning av fotograferna Aivar Pihelgas, Jaanus Ree, Ilmārs Znotiņš, 
Jelena Rudi, Sven Začek och Rene Mitt, som visar scener ur ett av värl-
dens största körevenemang för amatörer, där tusentals sångare och 
dansare klädda i den färgglada nationaldräkten medverkar.

Utställningen kommer att öppna under plenarsessionen i juli (5 juli 
2017) och kan besökas fram till den 31 juli i foajén på 6:e våningen 
i JDE-byggnaden. (jp)� l

Hur EESK bidrog till att förändra utformningen av kommissionens 
samråd med berörda parter

Bernd  Dittmann (DE–Arbetsgivargrup-
pen), föredragande för yttrandet om ”Bättre 
lagstiftning”, berättade för EESK info om sina 
erfarenheter som EESK:s företrädare i Europeiska 
kommissionens Refit-plattform

EESK info: Bernd Dittmann, vilket syfte fyl-
ler Refit-plattformen?

Bernd Dittmann: Plattformen aviserades i kommissi-
onens agenda för bättre lagstiftning 2015 och inledde 
sitt arbete i januari 2016. Den sammanför företrädare 
för medlemsstaterna och berörda aktörer som bedö-
mer förslag till förenkling av lagstiftning som inläm-
nats via webbplatsen ”Lighten the Load”. Jag delar 
uppdraget med Denis Meynent (FR–Arbetstagargrup-
pen) och Ronny Lannoo (BE–Övriga intressegrupper). 
Gemensamt företräder vi EESK. Plattformens yttran-
den läggs fram direkt för kommissionens förste vice 
ordförande Frans Timmermans, och utgör underlag 
för kommissionens årliga arbetsprogram.

Vilka prioriteringar har ni haft under 
mandatperioden?

Prioriteringarna fastställdes med utgångspunkt 
i underlag från sektionerna och fokuserade på ett 

antal förenklingsförslag om (bland annat) förord-
ningen om byggprodukter, direktivet om sena betal-
ningar och mekanismer för samråd med berörda 
aktörer. Det sista exemplet är särskilt värt att notera: 
Med utgångspunkt i EESK:s yttrande från 2015 om 
kommissionens samråd med berörda parter av 
Ronny  Lannoo utarbetade företrädare för fack-
föreningar, konsumenter och näringslivet tillsam-
mans rekommendationer som antogs enhälligt av 
alla berörda parter och fick fullt stöd av vice ordfö-
rande Frans Timmermans. Detta yttrande kommer 

att innebära att kommis-
sionen måste se över hur 
den genomför sina offent-
liga samråd  – en fråga 
som har varit föremål för 
offentlig debatt under en 
lång tid.

Vilka är dina slutsat-
ser om plattformen 
nu när din mandat-
period är slut?

Jag anser att vårt del-
tagande i  plattformen 
är ett exempel på bästa 

praxis i fråga om framgångsrikt samarbete mellan 
de tre grupperna inom kommittén. Dessutom höjer 
plattformen vår profil gentemot medlemsstaterna 
och erbjuder en konkret möjlighet att bidra till en 
effektivare lagstiftning. Sist men inte minst ger den 
oss en möjlighet att bidra till utformningen av EU:s 
politiska dagordning genom att lämna underlag till 
kommissionens arbetsprogram. Detta innebär att 
plattformen har betydande mervärde för EESK – och 
vice versa.� l

28:e mötet mellan socioekonomiska intressegrupper i AVS-länderna och EU
Delegaterna diskuterade lärdomar som 

dragits från avtalen om ekonomiskt part-
nerskap och efterlyste större deltagande 
för ekonomiska och sociala aktörer i utveck-
lingspolitiken efter Cotonouavtalet

EESK organiserade det 28:e mötet mellan eko-
nomiska och sociala intressegrupper från sta-
terna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 
(AVS-länderna) och EU i Bryssel i maj. Mötet äger 

rum vart tredje år. Fem huvudfrågor togs upp 
i den gemensamt antagna förklaringen: handels-
förbindelser, det nya europeiska samförståndet 
om utveckling, förebyggande och minskning av 
livsmedelsförluster och livsmedelsslöseri, industri-
alisering som en drivkraft för utveckling och EU:s 
framtida förbindelser med AVS-länderna.

Yves  Somville (BE–Övriga intressegrupper), 
ordförande för EESK:s uppföljningskommitté för 

EU–AVS, inledde diskussionen med att förklara 
att mötet skulle inrikta sig på att ”sträva efter att 
uppnå ett modernt, rättvist och genuint partner-
skap med AVS-länderna”. EESK:s ordförande 
Georges Dassis tillade: ”Vi måste bygga upp 
starka förbindelser mellan EU och AVS-länderna 
som alla parter vinner på. Vi kommer att kämpa för 
en ram som säkerställer deltagande av icke-statliga 
aktörer och organisationer i det civila samhället.” 
(mm)� l

Jane Morrice föreslår 
hedersmedlemskap 
i EU för Nordirland

EESK-ledamoten Jane Morrice har föresla-
git att Nordirland ska bli hedersmedlem i EU och 
samtidigt förbli en del av Förenade kungariket. 
Förslaget kom som en reaktion på EU:s stats- 
och regeringschefers uppmaning om ”flexibla 
och kreativa lösningar” på Irlands unika förhål-
landen under de kommande förhandlingarna 
om brexit.

Ett hedersmedlemskap i EU skulle skydda freds-
processen i  Nordirland och förhindra en hård 
gräns med Republiken Irland, i  enlighet med 
långfredagsavtalet, skrev Jane Morrice i en artikel 
som nyligen publicerades av Euronews. Det skulle 
också kunna ”främja freden i hela världen genom 
att göra Nordirland till en språngbräda för ett nytt 
EU-lett, globalt, fredsskapande initiativ”, enligt Jane 
Morrice, som 2008 var föredragande för EESK:s ytt-
rande om ”EU:s roll för fredsprocessen i Nordirland”. 
För mer information om Jane Morrices förslag, gå 
till http://bit.ly/2rdmlvN. (dm)� l

EESK-ledamoten Bernd Dittmann

3
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EESK firar 30 år av Erasmus –  
En milstolpe för den europeiska 
identiteten

Sedan 1987 har utbytesprogrammet 
Erasmus haft ett stort inflytande på 9 mil-
joner européers liv. Förra månaden anord-
ande EESK och Université Libre de Bruxelles 
ett evenemang för att fira programmets 
30-årsdag och ett yttrande om halvtidsut-
värderingen av Erasmus+ antogs.

Erasmusprogrammet lyftes fram som en 
milstolpe i skapandet av en europeisk 

identitet, men både det civila samhället 
och studenterna efterlyste mer finansie-
ring och möjligheter för missgynnade 
grupper samt pekade på behovet av att 
förbättra det civila samhällets deltagande 
i styrningen av programmet samt av sek-
torsövergripande samarbete.

”Erasmusprogrammet är en fantastisk 
europeisk landvinning som ungdomar 
kan dra nytta av. Det bör utvidgas till hög-
stadie- och gymnasieelever och till arbets-
tagare, särskilt unga lärlingar”, framhöll 
EESK:s ordförande Georges Dassis. 
(mq)� l

EESK:s vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier vid Eurovision för 
uppstartsföretag

Den 7 juni deltog EESK:s vice ordfö-
rande Gonçalo Lobo Xavier i StartUp 
Europe Awards i Europaparlamentet, 
där han delade ut två av de tio priserna. 
Initiativet, som kallats ”Eurovision för 
uppstartsföretag”, uppmärksammade 
de tio mest framstående uppstartsföre-
tagen i Europa 2016 i kategorierna krea-
tivitet, energi, finansteknik, miljö, hälsa, 
IKT, smarta städer, socialt företagande, 
turism och vatten. Europaparlamentets 
talman Antonio Tajani, som varit en av 
förkämparna för detta initiativ, stod som 
värd för evenemanget, medan kommis-
sionsledamoten med ansvar för forsk-
ning och utveckling, Carlos  Moedas, 
presenterade vinnarna och delade ut 
priser. Vinnarna var Robocamp (PL), 

Tespack (FI), INZMO (ET), Windcity (IT), 
NeuronGuard (IT), VyzVoice (LU), City-
Crop (EL), TempBuddy (IE), Waynabox 
(ES) och APSU (ES).

Utmärkelsen, som i  år delades ut för 
första gången, understöds av kom-
missionen och genomförs av Finnova 
Foundation i samarbete med Startup 
Europe. Syftet är att hitta inspirerande 
exempel som kan bidra till att utveckla 
företagandet i Europa. Precis som en 
stor del av EESK:s arbete handlar det 
om att hitta hållbara tillväxtmodeller 
och investeringsstrategier för att skapa 
arbetstillfällen, samt om metoder för att 
göra EU till en resurseffektiv och konkur-
renskraftig ekonomi. (mre)� l

EESK:s vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier och 
kommissionsledamot Cecilia Malmström önskar EU Green Bikers 
säker resa inför deras femte cykeltur

Den 31 maj följde EESK:s vice ord-
förande Gonçalo Lobo Xavier och han-
delskommissionär Cecilia Malmström 
med EU Green Bikers på cykel den för-
sta kilometern av deras årliga cykeltur, 
som i år går till Essen, Tyskland.

De eskorterade de åtta cyklisterna från 
Berlaymontbyggnaden till Triumfbågen 
i Cinquantenaireparken, och önskade 
dem lycka till på deras femte årliga 
cykeltur till EU:s miljöhuvudstad för 
året. Gruppen besöker EU-huvudstäder 
som genomför särskilda initiativ för att 
bemöta miljöutmaningar, såsom grön 

infrastruktur, och visar på så sätt att detta 
är en av EU:s viktigaste prioriteringar. De 
främjar varje huvudstads insatser genom 
att ta sig dit med det mest hållbara och 
miljövänliga transportmedlet – cykeln.

EU Green Bikers hoppas nå Essen senast 
den 2 juni, och planerar att återvända 
till Bryssel den 4 juni – en resa på sam-
manlagt nästan 600 km. I år kommer EU 
Green Bikers från sju olika länder och 
består av fem män och tre kvinnor. Tidi-
gare år har de cyklat till Nantes (2013), 
Köpenhamn (2014), Bristol (2015) och 
Ljubljana (2016). (mm)� l

I KORTHETTiden börjar bli knapp för Europa
av Arbetstagargruppen

Det yttrande som EESK utarbetar 
som svar på kommissionens vitbok 
om EU:s framtid är särskilt viktigt för 
Arbetstagargruppen. Medlemmarna 
i  denna grupp vill sända ett tydligt 
budskap om att EU måste föränd-
ras, att man inte längre kan tolerera 
ojämlikhet.

För att uppnå detta måste EU hitta till-
baka till den känsla av gemensamt syfte 
som vägledde dess grundare, om dess 
framgångar och värderingar ska kunna 
bevaras och unionen ska ha en framtid.

Därför efterlyser EESK en djupare och 
mer sammanhängande integration på 
många områden, alltifrån energi- och 
klimatpolitik, den digitala inre mark-
naden och styrningen av EMU till en 
gemensam industripolitik. Vad arbets-
tagarna behöver är dock ett omedel-
bart främjande av social konvergens 
uppåt i  fråga om sysselsättning och 
sociala resultat, fler och bättre arbets-
tillfällen samt anständiga löner.

Med detta i åtanke betonar Arbetsta-
gargruppen vikten av social och eko-
nomisk sammanhållning, ett område 
där inrättandet av den inre marknaden 

och den gemensamma valutan skapade 
förväntningar som ännu inte infriats. 
Därför stöder Arbetstagargruppen starkt 
införandet av en social pelare, för att 
lägga till en tydlig social dimension till 
den inre marknaden och se till att den 
pågående ekonomiska återhämtning-
ens fördelar gynnar hela samhället, även 
de mest utsatta grupperna. (mg)� l

Agenda 2030 för hållbar utveckling: En ny utmaning 
i fråga om rättigheter och framsteg för EU
Slutsatser från konferensen som anordnades av Övriga intressegrupper i Bryssel den 22–23 maj 2017

av Övriga intressegrupper

Trettio år efter att begreppet hållbar 
utveckling definierades är vår gemen-
samma framtid mycket hotad. Vid en 
tidpunkt då andra vänder ryggen åt 
sina åtaganden är det av yttersta vikt 
att EU fortsätter att göra framsteg 
genom att gå snabbare framåt, inves-
tera i och ha en positiv inställning 
till förändringar. Nu är det dags för 
långsiktiga engagemang för att genom-
föra övergången till en inkluderande, 
rättvis, motståndskraftig och cirkulär 
delningsekonomi med låga koldioxid-
utsläpp. Nu är det dags för politiskt 
ledarskap, att tänka om när det gäller 
våra tillväxtmodeller och förbättra vår 
välfärd. Vi måste skapa en balans mellan 
ekonomiskt välstånd med innovation, 
social delaktighet, demokratiskt del-
tagande och miljömässig hållbarhet, 
allt inom våra globala gränser. Vi måste 

ha övertygelsen och modet att försvara 
de universella, odelbara och ömsesidigt 
förstärkande dimensionerna av FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Det är därför av avgörande betydelse att 
vi bygger vidare på våra europeiska 
värderingar och säkerställer utövandet 
av mänskliga, ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. Vi kan dock endast 
utforma och skapa denna nya värld 
genom att arbeta på ett öppet sätt och 
samarbeta med så många som möjligt av 

de sociala och ekonomiska aktörerna från 
ett brett spektrum av civilsamhällesorga-
nisationer. Det är det civila samhället 
som kommer att fungera som en driv-
kraft för förändringar med hjälp 
av gräsrotsinitiativ som respekterar 
lokalbefolkningens åsikter och rättig-
heter. Dessutom kan vi bara förverkliga 
denna nya värld genom att göra hållbar 
utveckling ekonomiskt tillgänglig för alla 
medborgare, genom att ändra uppfatt-
ningar och attityder, genom att utveckla 
en ny, attraktiv skildring av Europa och, 
i slutändan, genom att skapa en kultur 
av hållbarhet bland européerna. Detta 
kommer att utgöra grunden för ett nytt 
hopp och förtroende för våra demokra-
tiska system. FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling kommer att bli vårt europe-
iska sociala kontrakt för 2000-talet.

Läs de slutliga rekommendationerna 
här: (cl)� l

Arbetsgivarna efterlyser särskilda 
åtgärder för att underlätta privata 
investeringar
av Arbetsgivargruppen

Arbetsgivarna anser att 
undanröjande av hinder för 
investeringar och förbättrat 
främjande av privata investe-
ringar är avgörande åtgärder 
för att uppmuntra investeringar 
i den privata sektorn i Europa. 
I  en gemensam förklaring har 
alla viktiga maltesiska arbetsgi-
varorganisationer, tillsammans 
med Maltas regering och EESK:s 
arbetsgivargrupp, fastställt vilka 
frågor som är mest brådskande 
för de politiska beslutsfattarna 
när det handlar om att underlätta 
investeringar.

EU:s och medlemsstaternas politik 
måste säkerställa stabilitet och göra 
det lättare att göra affärer. Den inre 
marknaden är en viktig tillgång för att 
locka till sig investeringar, men det krävs 
större flexibilitet och pragmatism. Enligt 
förklaringen krävs det mer privata och 
offentliga investeringar på sådana 
områden som teknik och innovation.

”Företagen behöver frihet att verka, och vi 
efterlyser rättslig och politisk stabilitet för 
att attrahera långsiktiga investeringar ”, 
sade Jacek P. Krawczyk, ordförande 
för EESK:s arbetsgivargrupp. ”Våra eko-
nomier ropar efter andrum. Vi måste 
frigöra och liberalisera våra investerings-
strategier på ett ansvarsfullt sätt”, tillade 
Joseph Muscat, Maltas premiärminister.

Förklaringen undertecknades under 
konferensen ”Uppmuntrar EU pri-
vata investeringar?”, som ägde rum 
den 11 maj 2017 under det maltesiska 
ordförandeskapet för Europeiska uni-
onens råd. Konferensen anordnades 
gemensamt av Arbetsgivargruppen 
och alla maltesiska arbetsgivarorgani-
sationer. (lj)� l

Luca Jahier, ordförande för Övriga 
intressegrupper

Maltas premiärminister Joseph Muscat och Jacek 
Krawczyk, ordförande för Arbetsgivargruppen, 
strax efter undertecknandet

Kommissionsledamot Cecilia Malmström och EESK:s vice ordförande Gonçalo Lobo Xavier 
tillsammans med EU Green Bikers utanför Berlaymont-byggnaden
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