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Ledare
Bästa läsare!
Detta är min sista ledare som EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation.
Det har varit två och ett halvt år av utmaningar, glädjeämnen, ansvar och en hel del
orosmoment.
Det är inte min uppgift att utvärdera denna period som vår kommittés
kommunikationsansvarige. Däremot tar jag mig friheten att rikta ett tack till er alla.
Jag tar arbetet inom EESK på stort allvar. Att vara ledamot av detta rådgivande EUorgan innebär en viktig möjlighet att bidra på ett positivt sätt till den europeiska
utvecklingen och det europeiska projektet.
På samma sätt som för 60 år sedan spelar EESK en värdefull roll. På samma sätt som
för 60 år sedan strävar Europa efter att upprätthålla freden och främja tillväxten, och
det organiserade civila samhället måste förbli en aktiv deltagare i detta unika projekt.
Jag är införstådd med att jag – liksom alla andra ledamöter – i egenskap av EESKledamot har ett särskilt stort ansvar.
Min roll som företrädare för CIP – Confederação Empresarial de Portugal, de
portugisiska företagarnas centralorganisation – som nominerade mig till detta
rådgivande EU-organ medför givetvis ett ärofyllt ansvar som jag bär med oerhörd
stolthet. Samtidigt vill jag erinra om mitt personliga ansvar, i egenskap av EUmedborgare. Denna känsla av ansvar får mig dagligen att försöka bli en bättre
arbetstagare, en bättre ledamot, en bättre medborgare och en bättre person. Detta
ansvar blev utan tvekan mycket tydligare när jag började delta i EESK:s arbete, och har blivit ännu starkare under de två och ett
halvt år som jag har varit vår kommittés kommunikationsansvarige.
Därför har jag fokuserat starkt på att ge alla ledamöter bästa möjliga förutsättningar att informera om och betona värdet av det
arbete de gör inom EESK och axla sitt ansvar som företrädare för det civila samhället i alla medlemsstater.
Som jag redan har nämnt har utmaningarna och glädjeämnena varit många. Men det har också funnits många orosmoment.
Europa har varit starkt ifrågasatt under de senaste åren. Inför varje val ökade oron, liksom förvåningen över vissa valresultat.
I stället för att förvånas borde vi dock försöka förstå budskapet. Om vi bevittnar ett antal extremistiska rörelser i Europa kan vi
inte stå utanför debatten. Och om vi verkligen tror på det europeiska projektet måste vi inse att allt, och jag menar verkligen
allt, vi gör kan komma att påverka det framtida Europa som vi vill skapa.
Därför vill jag än en gång betona att vi inte bara har fokuserat på att informera om EESK som organ, utan på att lyfta fram
kommitténs arbete som en hörnsten i den europeiska konstruktionen. Detta arbete utförs av ledamöterna, med hjälp av hela
personalen – som jag vill passa på att framföra en hälsning och ett varmt tack till eftersom den har utgjort ett enormt stöd
under hela denna mandatperiod. Ledamöterna måste, precis som jag, dra sitt strå till stacken i arbetet med det europeiska
projektet: Det är nämligen vårt ansvar!
Och de bör inte hindras från att göra detta på grund av brist på kommunikationsverktyg.
Tack allihop för en fantastisk mandatperiod. Ni kommer fortfarande att hitta mig här och jag kommer alltid att vara redo att ta
ansvar för att bidra till ett Europa kännetecknat av fred, tillväxt och ansvarstagande, ett Europa som kommer att stärkas
ytterligare av EESK och det organiserade civila samhället. Vi får inte låta någon tid gå till spillo!
Gonçalo Lobo Xavier
EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation

Kommande evenemang
15/03/2018 - 16/03/2018
Bryssel

Ditt Europa, din mening
20/03/2018
Sofia, Bulgarien

Europeiska konsumentdagen
10/04/2018
Bryssel

Europeiska medborgarinitiativets dag 2018: Arbeta tillsammans
18/04/2018 - 19/04/2018
Bryssel

EESK:s plenarsession

I korthet
Förenade i mångfalden: en yngre framtid för den europeiska kulturen
Europeiska unionens motto återfinns i titeln på den nionde upplagan av "Ditt
Europa, din mening!" som kommer att äga rum den 15–16 mars. EESK:s
evenemang för unga kommer att ägnas åt Europaåret för kulturarv.
99 elever i åldrarna 16–18 år har bjudits in till Bryssel av EESK för att utarbeta
rekommendationer till EU om det europeiska kulturarvet. Deltagarna, som kommer från de
28 medlemsstaterna och de fem kandidatländerna, kommer att få i uppdrag att föreslå
åtgärder i syfte att bättre bevara och främja Europas kulturarv, en sektor som omfattar 300 000 direkta och 7,8 miljoner indirekta
arbetstillfällen.
Innan de kommer till Bryssel har de unga deltagarna och deras klasser fått besök från en EESK-ledamot som har gett dem en
presentation av EU, EESK och evenemanget. I Bryssel kommer arbetet att inledas av EESK:s ordförande Georges Dassis, och därefter
följer anföranden av generalsekreteraren för Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, och den unga grekisk-belgiska
skådespelerskan Daphne Patakia. Eleverna kommer därefter att få diskutera sina idéer och utarbeta 10 rekommendationer, och
slutligen väljs de tre bästa förslagen ut med hjälp av EESK-ledamöternas omröstningssystem. EESK:s vice ordförande, Gonçalo Lobo
Xavier, kommer att leda sessionen.
2018 års upplaga av "Ditt Europa, din mening!" ger deltagarna en unik möjlighet att diskutera med andra ungdomar och samtidigt
lära sig mer om EU och om EESK:s roll. (dv)

Demokratins framtid i Europa är direkt kopplad till ett fredligt och federalt
Europa
Demokratins framtid i Europa diskuterades vid en tvådagarskonferens på EU-nivå under
ledning av EESK:s ordförande Georges Dassis på Akropolismuseet i Aten den 1–2 mars.
Inför en sal fylld av aktivt engagerade deltagare från EU:s institutioner, Greklands regering,
organisationer i det civila samhället och universitet tog Georges Dassis klart och tydligt
ställning för ett federalt och fredligt Europa som främjar solidaritet och medborgarnas
välbefinnande.
"Populismen, som nu ökar på ett hotfullt sätt i Europas länder, kan inte bekämpas
med ord. EU måste tillhandahålla konkreta lösningar på medborgarnas behov av säkerhet,
arbete och en framtid för deras barn", sade EESK:s ordförande Georges Dassis. "Vi vill ha en
union som ger alla lika möjligheter. För att bekämpa populismen och bemöta den frustration
som många av de mest sårbara människorna i våra länder känner måste vi nu sätta de
sociala aspekterna i första rummet – utan att låta EU:s ekonomi rasa samman, naturligtvis.
Georges Dassis efterlyste en europeisk finansminister, som ska vara ansvarsskyldig och valbar . Han nämnde det kommande

valet till Europaparlamentet och uttryckte sitt stöd för transnationella listor för att se till att medborgarnas åsikter beaktas, "annars
kommer valet att handla om nationella och inte europeiska frågor" underströk han.
Vid ett sidoevenemang till konferensen mottog Georges Dassis en utmärkelse från Greklands ekonomiska och sociala kommitté för sitt
engagemang och stöd för den sociala dialogen i Europa. (ks)

EU:s lagstiftning bör omfatta fler åtgärder för att trygga rättigheterna för
kvinnor med funktionsnedsättning
Kvinnor med funktionsnedsättning ska har rätt att fatta beslut i frågor som rör dem och vara
rättvist representerade inom offentliga institutioner, förklarade olika organisationer för
personer med funktionsnedsättning vid en konferens om "Kvinnor med
funktionsnedsättningar i EU: nuläget och vägen framåt" vid Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén.
De flesta av talarna höll med om att kvinnor med funktionsnedsättning är mer missgynnade
än män i samma situation och att de, trots de framsteg som gjorts, fortfarande drabbas av
dubbel diskriminering i EU. Det betonades att kvinnor med funktionsnedsättning inte
specifikt tas upp i de politiska strategierna. Talarna underströk behovet av att arbeta för
lagstiftning på EU-nivå för att specifikt skydda rättigheterna för kvinnor med
funktionsnedsättning. Man betonade att särskild uppmärksamhet bör riktas mot våld mot
kvinnor med funktionsnedsättning, eftersom de löper större risk att falla offer för våld i hemmet. I konferensen deltog företrädare för
olika organisationer för personer med funktionsnedsättning samt Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. (mb/ia)

EESK-nyheter
Turkiet spelar en avgörande roll i flyktingkrisen, men det finns utrymme för
förbättringar
I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i februari erkände Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén (EESK) Turkiets insatser för att ta emot över tre miljoner
flyktingar, men framhöll att landet måste erbjuda dem skydd utan diskriminering i enlighet
med internationell rätt.
EESK kritiserade det faktum att flyktingar i Turkiet stöter på "allvarliga hinder, brister och
problem när det gäller tillgången till arbete och grundläggande tjänster, såsom hälsa och
välfärd, utbildning och mer allmänt integration i samhället".

flyktingkrisen.

Föredraganden Dimitris Dimitriadis betonade dock att EU-medlemsstaternas prestationer
när det gäller vidarebosättning och omplacering fortfarande är nedslående och tillade att
EESK kraftfullt fördömer vissa medlemsstaters främlingsfientliga inställning till

Han framhöll att EESK efterlyser en mekanism för att övervaka att båda sidor följer det uttalande från EU och Turkiet om flyktingar
som gjordes 2016 för att begränsa den irreguljära migrationen.
Kommittén uttryckte också oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet liksom de hinder som organisationerna i det
civila samhället i Turkiet allt oftare stöter på, med tanke på dessa organisationers viktiga bidrag till flyktingarnas humanitära
situation.
"Det är en stor utmaning för ett land att ta emot så många migranter, men det innebär inte att man inte är skyldig att erbjuda dem
anständiga förhållanden", slog EESK:s ledamöter fast under diskussionen av yttrandet. (ll)

EESK inbjuds att delta i Emmanuel Macrons europeiska
medborgarsamrådsprojekt
EESK har en viktig roll att spela i de offentliga samråd som föreslagits av
Frankrikes president, eftersom de initiativ som dagligen tas av EESK för att ge
det civila samhället en röst i EU:s utformning på högsta nivå, är helt i linje med
tanken bakom samråden. Detta var budskapet från Nathalie Loiseau, Frankrikes
minister för EU-frågor, i hennes anförande vid EESK:s plenarsession i Bryssel den
15 februari.
Ministern redogjorde för den franske presidenten Emmanuel Macrons projekt att inleda en
rad offentliga samråd i medlemsstaterna för att återuppbygga Europa på grundval av de
förhoppningar och de förslag, men även den kritik och oro som människor i Europa ger
uttryck för under samråden.

“Syftet är att ge de europeiska medborgarna en ny chans att komma till tals så att vi kan identifiera de områden där Europas närvaro
är för svag, de områden där människor vill att EU vidtar andra typer av åtgärder och de områden där människor kanske t.o.m. känner
att Europa lägger sig i för mycket”, förklarade ministern.
Tanken är att involvera ett mycket stort antal människor genom att anordna klassiska debatter, samråd på nätet och

deltagarbaserade demokratievenemang.
EESK:s ordförande Georges Dassis välkomnade initiativet och hänvisade till de två omgångar med storskaliga samråd – som byggde
på samma grundtanke – som EESK anordnat i EU:s medlemsstater de senaste två åren, ett om migranters situation och ett om
vitboken om EU:s framtid.
Ministern uppgav att 24 EU-länder redan anmält sitt intresse att delta i samråden som planeras äga rum mellan april och oktober
2018. Resultaten kommer att bilda underlag för en analys av stats- och regeringscheferna, som kommer att diskutera
rekommendationerna vid toppmötet i Europeiska rådet i december 2018. (dm)

Lärdomar av åtstramningarna gör en förändrad politik absolut nödvändig
Den framtida krishanteringen bör sträva efter en bättre balans mellan
finanspolitiska och sociala mål för att undvika negativa effekter på den
ekonomiska kapaciteten, arbetsmarknaderna och de sociala skyddssystemen i de
berörda länderna. I stället för restriktiva åtstramningar bör EU-institutionerna
tillämpa strategier som främjar ekonomiskt samarbete, tillväxt och solidaritet,
uppmanar EESK i sitt yttrande på eget initiativ på temat "Lärdomar som dragits
för att undvika åtstramningspolitikens svåra följder i EU".

har uppstått."

"EU:s institutioner bör ensamma ansvara för att utveckla och genomföra
anpassningsprogrammen, även om partnerskap med externa institutioner inrättas",
underströk föredraganden José Custódio Leirião (Övriga intressegrupper, PT). "Detta är
ytterst viktigt eftersom de måste ligga i linje med våra gemensamma värderingar och
målsättningar, och de måste undvika de inkonsekvenser och tillkortakommanden som hittills

Mot bakgrund av erfarenheterna av den senaste krisen bör EU-institutionerna se till att arbetsmarknadens parter och företrädare för
det civila samhället involveras på jämställd fot med andra organ i inrättandet, den regelbundna övervakningen och utvärderingen av
dessa program.
Kommittén välkomnar kommissionens planer på att reformera euron genom att överge åtstramningspolitiken och fördjupa EMU,
eftersom den anser att ett reformerat och fullbordat EMU kommer att göra EU mer motståndskraftigt mot asymmetriska chocker och
hjälpa till att förebygga framtida kriser.
EESK uppmanar emellertid kommissionen att utforma kompletterande program för ekonomisk och social återhämtning i länder som
omfattats/omfattas av åtstramningspolitiken och anser att kommissionen borde föreslå åtgärder för att – på EU-nivå – ta itu med den
ökande fattigdomen och upprätthålla det sociala skyddet. (jk)

EESK lägger fram förslag för att göra cybersäkerhet till en realitet
EU bör stärka Enisas mandat som EU:s byrå för cybersäkerhet, inrätta en
certifieringsram på europeisk nivå och fokusera på utbildning och skydd av
internetanvändare.
I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i februari och utarbetades av Alberto
Mazzola och Antonio Longo ger EESK sitt breda stöd till det cybersäkerhetspaket som
Europeiska kommissionen har lagt fram.
Enligt en särskild Eurobarometerundersökning på temat "Européernas attityder till
cybersäkerhet" är 73 % av internetanvändarna oroliga för att deras personuppgifter på
internet kanske inte skyddas av webbplatser och 65 % är oroliga för att de offentliga
myndigheterna kanske inte skyddar deras personuppgifter. De flesta som deltog i
undersökningen är oroliga över att falla offer för olika former av it-brottslighet, och särskilt för sabotageprogram på sina enheter
(69 %), identitetsstöld (69 %) samt bedrägerier med bankkort och bankbedrägerier på internet (66 %).
För att främja EU-ramen för cybersäkerhet föreslår kommittén en rad praktiska åtgärder.
En förstärkning av Enisas roll som EU:s byrå för cybersäkerhet
EESK håller med kommissionen om att Enisa, Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet, bör ges ett
permanent mandat. EESK anser dock även att Enisa bör ges ökade ekonomiska anslag och att dess verksamhet bör fokusera på att
stödja e-förvaltning och digitala identiteter för enskilda och företag.
En europeisk cybersäkerhetscertifiering
Kommittén anser att en EU-ram för cybersäkerhetscertifiering bör införas, med olika krav för olika sektorer. Certifieringssystem
skulle hjälpa till att öka säkerheten i enlighet med befintliga kunskaper om behov och hot, och grunda sig på gemensamt definierade
europeiska cybersäkerhets- och IKT-standarder på internationell nivå.
Den mänskliga faktorn: utbildning och skydd
EESK anser att kommissionens förslag borde fokusera på att förbättra cyberfärdigheter bland medborgare och företag och
rekommenderar tre åtgärdsområden: program för livslångt lärande och utbildning, kampanjer för att öka medvetenheten och
införandet av en EU-certifierad läroplan för gymnasier och fackfolk. (mp)

På bilden: Alberto Mazzola, EESK:s föredragande och Antonio Longo, EESK:s medföredragande för yttrandet om cybersäkerhetsakten.

Reformen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn är ett viktigt steg mot
fullbordandet av kapitalmarknadsunionen
EESK förespråkar ett snabbt inrättande av kapitalmarknadsunionen och stöder
kommissionens förslag om att reformera organen inom det europeiska systemet
för finansiell tillsyn genom att öka deras befogenheter och förbättra deras
styrning och finansiering.
"De föreslagna reformerna är ett viktigt steg mot större integration och konvergens," sade
Daniel Mareels (Arbetsgivargruppen – BE), föredragande för yttrandet på temat Det
europeiska systemet för finansiell tillsyn – reformer. "De utgör nya byggstenar för
fullbordandet av kapitalmarknadsunionen och garanterar att finansmarknaderna är
välreglerade, starka och stabila".
Kommittén anser att en välfungerande kapitalmarknadsunion med en integrerad tillsyn
skulle bidra till fler marknadstransaktioner över gränserna, och att privat, gränsöverskridande riskdelning skulle göra
medlemsstaterna mer motståndskraftiga mot asymmetriska chocker och bidra till den ekonomiska återhämtningen i euroområdet.
EESK anser att reformerna av det europeiska systemet för finansiell tillsyn måste bidra till inrättandet av en gemensam europeisk
instans för kapitalmarknadstillsyn, men att ytterligare steg mot integration kräver dialog och samråd med alla berörda parter.
Vad gäller fastställandet av de nationella och europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter uppmanar kommittén till att
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna tillämpas när så är möjligt och att tydlighet och rättssäkerhet garanteras. Dessutom
bör brister i tillsynen som hindrar genomförandet av kapitalmarknadsunionen åtgärdas.
Om vi blickar framåt anser EESK att ny utveckling och teknik – t.ex. finansteknik – samt en mer hållbar finansiering bör återspeglas i
tillsynssystemet. Kommittén efterlyser också öppenhet kring eventuella ändringar av kostnadsfördelningen och en lämplig kontroll av
de totala resurserna. (jk)

EESK efterlyser mer offentliga investeringar för att främja ekonomisk tillväxt i EU
I sitt nyligen offentliggjorda yttrande om kommissionens årliga tillväxtöversikt för
2018 framhöll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den
europeiska planeringsterminens strategiska betydelse, men menade att den bör
utvidgas på ett målinriktat sätt i syfte att säkerställa att EU:s makroekonomiska
politik är hållbar ur inte bara ett ekonomiskt och socialt utan även miljömässigt
perspektiv.
Kommittén välkomnade att man i den årliga tillväxtöversikten 2018 inkluderat sociala
indikatorer – den sociala resultattavlan – och menade att detta har stärkt den europeiska
planeringsterminens sociala dimension.
"Kommittén ställer sig positiv till att se till att planeringsterminen stöder den europeiska
pelaren för sociala rättigheter, så att den blir ett verktyg för bättre levnads- och arbetsvillkor för medborgarna. EESK skulle vilja att
pelarens mål integreras i politiken och besluten", sade föredraganden för yttrandet,Dimitris Dimitriadis.
Kommittén lovade att fortsätta att bidra till planeringsterminen men framhöll också behovet av att öka det civila samhällets
deltagande och främja offentliga investeringar.
Offentliga investeringar bör även främja sociala investeringar i åtgärder för att stödja utbildning och bättre offentliga tjänster,
infrastruktur för social omsorg och social sammanhållning inom EU, i syfte att främja utveckling av humankapitalet och säkerställande
av en kvalificerad arbetskraft samt en stark social dimension
EESK har också förklarat att den betonar behovet av ett icke-systemiskt tillvägagångssätt för strukturella reformer, som bör
genomföra endast när det är nödvändigt. (ll)

På bilden: Dimitris Dimitriadis, EESK:s föredragande

EU måste vidta åtgärder med avseende på den medicintekniska sektorn
EU-institutionerna måste gå i spetsen för optimeringen av Europas
medicintekniska industri, eftersom dess resultat för närvarande påverkas
negativt av överdriven uppsplittring och ökande konkurrenstryck, påpekade
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) vid sin plenarsession den
14 februari.
I sitt yttrande på temat "Industriell omvandling inom hälso- och sjukvårdssektorn" varnar
EESK för att konkurrenterna redan är EU hack i häl. Därför måste handelsförhandlingar säkra
en modern europeisk produktion när det gäller att tillhandahålla allmän hälso- och sjukvård.
"Det är EU:s ansvar att anpassa den medicintekniska sektorn, kombinera initiativ i länder
och regioner och se till att EU klarar sig i den internationella konkurrensen. EU:s regeringar,
försäkringsbolag, regel- och tillsynsmyndigheter, patient- och sjukvårdspersonalsföreträdare samt industrin måste gå samman för att
samarbeta och utveckla en gemensam strategi", sade föredraganden Joost van Iersel.
"Dessutom är den mänskliga faktorn ytterst viktig", tillade medföredraganden Enrico Gibellieri. "Övergången till en ny hälso- och
sjukvårdssektor kräver vidsynthet och nya former av yrkeskunnighet, liksom en omdaning av det hälso- och sjukvårdsrelaterade
arbetet. Den europeiska sociala dialogen inom hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster bör stärkas med fokus på lämpliga
utbildningsprogram och arbetsvillkorens kvalitet."

Den medicintekniska industrin är en dynamisk sektor och har fortfarande en ledande ställning, men de utmaningar som den just nu
står inför – såsom otillbörliga affärsmetoder och stor uppsplittring – måste hanteras genast för att ge den möjlighet att snabbt
anpassa sig till de ständigt nya förutsättningarna. (sma)

Klimatåtgärder: Vi måste sända en tydlig signal till icke-statliga aktörer
I sitt yttrande på temat Att främja icke-statliga aktörers klimatåtgärder föreslår
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en europeisk dialog med
huvudsyftet att göra det mer attraktivt för de många olika icke-statliga aktörerna
att engagera sig i arbetet mot klimatförändringarna, så att detta blir ett inslag i
det normala arbetet.
"Det pågår redan en lång rad småskaliga projekt på områden såsom energi, transport,
jordbruk och skogsbruk, och vi måste göra dem mer synliga och ge dem större stöd –
antingen med hjälp av bättre lagstiftning eller genom enklare tillgång till finansiering. Det är
viktigt att sända en tydlig och positiv signal till småföretagen och civilsamhället", sade
föredraganden Mindaugas Maciulevičius.
Enligt en undersökning som EESK gjort bland icke-statliga aktörer är deras mest brådskande behov följande:
Stödjande politik/lagstiftningsmiljö.
Tillgång till offentliga medel och skatteincitament.
Utbyte av kunskaper och bästa praxis/exempel att ta efter, kapacitetsuppbyggnad.
Förbättrat samarbete mellan olika aktörer inom de privata och offentliga sektorerna.
"Trots dess starka ledarskap internationellt sett saknar EU en intern ram som skapar gynnsamma förutsättningar för icke-statliga
klimatåtgärder", tillade medföredraganden Josep Puxeu Rocamora, "och det är vår uppgift att påminna kommissionen om dess
ansvar".
Den europeiska dialogen bör svara mot de icke-statliga aktörernas behov och prioritera strategiska kopplingar mellan befintliga
program, initiativ och institutioner och ge en överblick över klimatåtgärderna. Ett första steg mot en europeisk dialog bör vara ett
evenemang år 2018 som sammanför nätverk för berörda parter och företrädare för EU-institutionerna och medlemsstaterna. (sma)

EESK anser att kommissionens förslag om det fria flödet av icke-personuppgifter
i EU saknar ambition
Europeiska kommissionens förslag är senkommet och saknar ambition,
samstämmighet och övertygande mekanismer för att genomföra förslaget på ett
ändamålsenligt sätt.
I sitt yttrande om det fria flödet av icke-personuppgifter i EU, som utarbetades av Jorge
Pegado Liz och antogs vid plenarsessionen i februari, ställer sig Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén kritisk till den strategi som antagits av Europeiska kommissionen.
EESK påpekar att ett lagstiftningsinitiativ avseende det fria flödet av icke-personuppgifter är
nödvändigt för att uppnå målen med den digitala agendan och för att genomföra den
digitala inre marknaden.
Kommittén anser dock att kommissionen inte fokuserar tillräckligt på de tre viktigaste
målen, och därför kan EESK inte stödja dokumentet i dess nuvarande utformning. "Detta förslag kommer inte att bidra till uppnåendet
av de grundläggande målen", konstaterade Jorge Pegado Liz. "Det måste utgöra ett led i en mer övergripande strategi – ett första
steg mot att utveckla en mer ambitiös metod för att verkligen säkerställa ett fritt flöde av icke-personuppgifter på EU:s digitala
marknad."
Krav på datalokalisering
Mål 1: Förbättra rörligheten över gränserna för icke-personuppgifter på den inre marknaden.
Tillgång till uppgifter för behöriga myndigheter
Mål 2: Se till att behöriga myndigheters befogenheter att begära och få tillgång till uppgifter i tillsynsändamål, till exempel för
inspektion eller revision, förblir opåverkade.
Dataportering för yrkesmässiga användare
Mål 3: Göra det lättare för yrkesmässiga användare av datalagring eller andra databehandlingstjänster att byta tjänsteleverantör och
att portera data. (mp)

På bilden: Jorge Pegado Liz, EESK:s föredragande för yttrandet om det fria flödet av icke-personuppgifter i EU

Att inte låta någon hamna på efterkälken: Kommittén är fast besluten att göra
den cirkulära ekonomin till en del av vardagen
I sitt inledningsanförande vid konferensen för berörda parter om cirkulär ekonomi vid Europeiska kommissionen den 20 februari

förklarade EESK:s ordförande Georges Dassis att "övergången till en cirkulär ekonomi
innebär en stor möjlighet för det civila samhället. Den pågår redan på fältet.... Men vi måste
se till att den blir allmänt accepterad. Att inte låta någon hamna på efterkälken är ett av
målen för plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin, som är ett viktigt
forum för att skapa en sådan gemensam vision om övergången till en cirkulär och hållbar
europeisk ekonomi".
EESK stod som värd för konferensen och dess andra dag handlade framför allt om de idéer
och åtgärder som växer fram över hela Europa, där små och medelstora företag, företag
inom den sociala ekonomin, arbetstagare, jordbrukare, producenter och konsumenter
omsätter den cirkulära ekonomin i praktiken.
EESK välkomnade över 300 deltagare att delta i 16 parallella workshoppar där de fick möjlighet att aktivt utbyta kunskaper
och bästa praxis och uppmärksamma hinder för den cirkulära ekonomins utveckling.
Bland annat diskuterades frågor som reparerbarhet och ekodesign, den roll som avfall spelar, utökat producentansvar,
kretsloppsstrategin inom livsmedelsindustrin och skogsbrukssektorn , den globala cirkulära ekonomin ,
sysselsättningsaspekten på denna, grön finansiering, skapandet av en problemlösningsgemenskap samt de små och
medelstora företagens förhållande till den cirkulära ekonomin.
Diskussionerna visade att frågorna är brådskande och att alla aktörer måste involveras. Som gemenskap måste den cirkulära
ekonomin vara så inkluderande som möjligt och praktiska erfarenheter måste i största möjliga utsträckning utbytas så att
en multiplikatoreffekt uppnås.
EESK har som främsta uppgift att öka tempot och mobilisera så breda krafter som möjligt och gör detta genom att förvalta
webbplatsen och utveckla en verkligt samarbetsinriktad och engagerad gemenskap av berörda aktörer.
En fullständig rapport med de viktigaste slutsatserna från konferensen kommer snart att läggas ut på webbplatsen för Europeiska
plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin. (dm)

EESK uppmanar EU:s medlemsstater att påskynda fullbordandet av EMU
Medlemsstaterna måste snarast utarbeta ett stabilt, välmående och mer
motståndskraftigt EMU. Därför behöver ytterligare åtgärder vidtas på nationell
och EU-nivå – detta är en av de viktigaste slutsatserna från en offentlig debatt
om fullbordandet av EMU som EESK nyligen stod värd för.
Ekonomiska experter och företrädare för institutioner och det civila samhället var överens
om att de nuvarande utmaningarna och lärdomarna från tidigare kriser visar att det finns ett
tydligt behov av att reformera och fullborda EMU, och att den pågående ekonomiska
återhämtningen i EU och medborgarnas ökande stöd för euron skapar mycket goda
förutsättningar för att göra detta.
Deltagarna i debatten ansåg det vara särskilt nödvändigt att snabbt fullborda bankunionen
och kapitalmarknadsunionen för att gå framåt i arbetet med att fullborda EMU. De uppmanade medlemsstaterna och kommissionen
att garantera de framtida finansernas hållbarhet och att skapa rätt balans mellan ansvar och solidaritet i de framtida besluten om
EMU.
Fyra hävstångsfaktorer som skulle kunna användas på EU-nivå för att maximera effekterna av inhemska strukturreformer
presenterades: en gemensam makroekonomisk strategi för euroområdet för att hantera assymmetriska chocker, ett gemensamt
tillvägagångssätt när det gäller att finansiera investeringar och innovation på mikroekonomisk nivå, en budget för euroområdet för att
finansiera särskilda europeiska kollektiva nyttigheter, samt en mer effektiv och ansvarstagande institutionell ram som bland annat
omfattar en finansminister för euroområdet.
EESK:s föredragande, Mihai Ivaşcu (Övriga intressegrupper) och Stefano Palmieri (Arbetstagargruppen), kommer att använda
slutsatserna från debatten som underlag för ett yttrande om kommissionens paket om EMU, som kommer att läggas fram för
omröstning i april. (jk)

EESK på den europeiska industridagen
"EU:s industri står inför extraordinära utmaningar, och ingen enskild medlemsstat
kan hantera dem på egen hand. Men det finns också enorma möjligheter. Vi
måste utnyttja dem för att behålla den ledande roll som vi har inom många
sektorer och återta den där vi nästan har förlorat den till konkurrenter".
"Detta kommer dock endast att lyckas om alla 28 medlemsstater agerar tillsammans och
inte på egen hand. Jag uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att
sammanföra de många befintliga strategierna i en enda mer långsiktig strategi och att göra
ett åtagande om att våra länder ska vidta samordnade åtgärder för att stödja
näringslivskluster över nationsgränserna", sade Gonçalo Lobo Xavier, EESK:s vice
ordförande, på den europeiska industridagen.
I sitt yttrande Investera i en smart, innovativ och hållbar industri , som antogs den 15 februari, efterlyser EESK också att man
fullbordar den inre marknaden, inklusive kapitalmarknaden. Det är särskilt nödvändigt att förbättra standardiseringen och
självregleringen.
"Den koldioxidsnåla och cirkulära ekonomin ger många affärsmöjligheter. För att utnyttja dem behöver vi en gemensam ram och en
mer långsiktig strategi, samt ett åtagande från medlemsstaternas sida om samordnade åtgärder. Dessutom behöver våra företag lika
villkor. Därför måste kommissionen aktivt ta itu med illojala handelsmetoder", sade yttrandets föredragande Bojidar Danev.

Eftersom arbetsmarknadens struktur kommer att förändras dramatiskt efterlyser EESK korrekta bedömningar för att undvika
eventuella negativa följder för arbetstagarna. Arbetsbaserat lärande måste tillämpas i större utsträckning för att alla arbetstagare ska
kunna stärka sin kompetens och sina digitala färdigheter.
"Människorna måste stå i centrum för förändringen", betonade yttrandets medföredragande Monica Sitarová Hrušecká. ”Den nya
teknikens möjligheter får inte endast utnyttjas för att skapa nya produkter, utan måste också användas för att förbättra de anställdas
arbetsvillkor”. (sma)

På fotot: Gonçalo Lobo Xavier, EESK:s vice ordförande

Nyheter från grupperna
Arbetsgivargruppen ska diskutera åtgärder för att överbrygga kompetensklyftan
av Arbetsgivargruppen
Arbetsgivargruppen anordnar tillsammans med stora bulgariska
arbetsgivarorganisationer en konferens i Sofia, Bulgarien, den 22 mars på temat
Överbrygga kompetensklyftan för tillväxt och nya arbetstillfällen – näringslivets
perspektiv Paneldeltagarna kommer att utbyta bästa praxis och diskutera
konkreta lösningar för att åtgärda kompetensklyftan. Evenemanget anordnas
inom ramen för det bulgariska rådsordförandeskapet.
Vilka är orsakerna bakom dagens kompetensglapp? Hur kan vi främja rätt kompetens, sådan
som krävs i en kunskapsbaserad ekonomi? Hur kan utbildningssystemen anpassas till
dagens utmaningar? Vilken typ av reformer krävs? Vad bör göras på europeisk och nationell nivå? Dessa är bara några av de frågor
som deltagarna i konferensen kommer att försöka besvara. Konferensen kommer att samla deltagare från nationella och europeiska
arbetsgivarorganisationer, Bulgariens regering och parlament samt EU-organ.
Kompetensglappet är en växande utmaning för EU:s företag. Anställda med relevant kompetens är avgörande för företagens
konkurrenskraft. Fyrtio procent av arbetsgivarna har svårt att hitta personer med den kompetens som behövs för tillväxt och
innovation. Samtidigt saknar 70 miljoner av Europas invånare tillräcklig läs- och skrivförmåga och ännu fler har bristande
räknefärdigheter och digital kompetens. (lj)

Gabriele Bischoff på Internationella kvinnodagen
På Internationella kvinnodagen firar vi kvinnor, inte bara för att betrakta det som
vi uppnått, utan också med tanke på det arbete som fortfarande ligger framför
oss. I år fokuserar Arbetstagargruppen särskilt på män. Varför fokuserar vi på
män under en dag som värdesätter kvinnor? Eftersom jämställdhet mellan
kvinnor och män inte enbart är en kvinnofråga. Om vi inte engagerar männen
kommer vi aldrig att uppnå verklig jämställdhet.
I EU tar männen i genomsnitt ut endast 10 % av föräldraledigheten och/eller
pappaledigheten. I vissa medlemsstater är uttaget så lågt som 5 %. Kvinnor bär
huvudansvaret för att ta hand om barn och andra vårdbehövande anhöriga och gör merparten av hushållsarbetet. Vi kommer aldrig
att uppnå jämställdhet om vi inte får bukt med dessa stereotyper.
Kommissionens förslag till lagstiftning om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare skulle onekligen vara till
hjälp. Det skulle införa en rätt till betald pappaledighet i samband med barnets födelse. Det skulle även införa betald
föräldraledighet. Föräldrarna kan redan ta ut föräldraledighet fram till dess att barnet är 8 år, men ersättningen är inte obligatorisk.
Detta är ett av de viktigaste skälen till att så få män tar ut ledigheten. Kommissionen föreslår en betald föräldraledighet som ska
kunna tas ut till dess att barnet är 12 år. Den föreslår även en ny rätt till fem dagars betald ledighet för anhörigvårdare.
Detta är det mervärde som EU tillför: att införa gemensamma miniminormer. Detta är vårt Europa: socialt, rättvist och demokratiskt.
Den 8 mars drar jag mig alltid till minnes vår rörelses vackra sång:
Vi vill ha bröd, men också rosor. I år vill vi även ha ett direktiv om balans mellan arbete och privatliv.
#IwantWorkLifeBalance
I solidaritet
Gabriele Bischoff är ordförande för Arbetstagargruppen

EESK:s grupp Övriga intressegrupper efterlyser innovation i det civila samhället
av Övriga intressegrupper
Vid ett extra sammanträde i gruppen Övriga intressegrupper den 15 februari presenterades en studie om det civila
samhällets framtida utveckling i Europeiska unionen fram till 2030. Studien beställdes av EESK och utfördes av CNVOS
(Centre for Information Service, Co-operation and Development of NGOs) i Slovenien och ENNA (European Network of
National Civil Society Associations).
Dess syfte var att klargöra vad som pågår inom det europeiska civila samhällets organisationer, vilka utmaningar de står inför och hur
dessa utmaningar påverkar dem och hur de kan reagera på dem.

Studien pekade, i likhet med panelmedlemmarna – bl.a. Ramón Luis
Valcárcel Siso, Europaparlamentets vice talman med ansvar för
förbindelserna med EESK och ReK – och deltagarna i evenemanget,
på tydliga och uppmuntrande tecken: Först och främst
civilsamhällesorganisationernas och institutionernas vilja att
uttrycka sitt stöd för och handla i linje med de europeiska
värderingar som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska
unionen (människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet,
rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna) och att
bevara och utveckla det europeiska demokratiska systemet, där det
civila samhällets organisationer håller samman våra samhället
genom att spela en förmedlande roll mellan medborgarna och
institutionerna.
Civilsamhällesorganisationerna främjar och försvarar våra grundläggande europeiska värderingar. De skapar
och befäster identitet, förtroende och solidaritet. För att de ska kunna anpassa sig till förändringar och utmaningar och fortsätta att
spela sin roll som opinionsbildare och deltagare i beslutsprocessen måste ett antal åtgärder genomföras. Innovativa arbetsmetoder
bör utformas, med fokus på diversifiering av finansieringskällorna, som innebär att man anpassar ledningsstrategierna och utvecklar
nya tjänster med anknytning till medborgarutbildning, mediekompetens och faktakontroll. (ih)

Snart på EESK / kulturella evenemang
Det kyrilliska alfabetet - det nya alfabetet i Europeiska unionen
Inom ramen för det bulgariska EU-ordförandeskapet står EESK mellan den 15 mars och den
24 maj 2018 värd för utställningen "Det kyrilliska alfabetet - det nya alfabetet i Europeiska
unionen". Utställningen består av en rad affischer som 2007 skapades av studerande vid
institutionen för böcker och grafik vid Bulgariens nationella konstakademi, med anledning av
landets EU-anslutning. (ck)
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