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Ledare
Ju bättre balans, desto bättre EU
Bästa läsare!
I många europeiska länder har man de senaste åren firat eller kommer man snart att
högtidlighålla den kvinnliga rösträttens hundraårsjubileum. Det handlar om en
landvinning som gjordes efter en lång, hård och ibland blodig kamp av flera tidigare
generationer av kvinnor. Finns det något bättre sätt att fira denna milstolpe i våra
samhällens historia än att utöva denna rätt tillsammans?
Valet till Europaparlamentet kommer snart att ge oss tillfälle att göra det. EESK har
åtagit sig att stödja Europaparlamentets insatser för att uppmuntra ett starkt
deltagande av medborgarna i det kommande Europaparlamentsvalet. I denna anda
skulle jag inför internationella kvinnodagen 2019 vilja avsätta detta utrymme åt vikten
av ett brett deltagande av Europas kvinnor i detta val.
EU står bakom många lagar och åtgärder som har bidragit till att stärka kvinnors rättigheter, bekämpa diskriminering av och
våld mot kvinnor och främja jämställdhet, åtgärder som har fått EESK:s fulla stöd. Dessutom har EU gjort införlivandet av detta
regelverk till ett nyckelkriterium för att ett land som vill ansluta sig till EU ska kunna göra det. För övrigt visar de farhågor för att
dessa rättigheter ska försvagas som uttryckts i Storbritannien under debatten om brexit på den beskyddarroll som EU anses ha
på detta område.
Verkligheten i de flesta medlemsstater är dock att mycket ännu återstår att göra för att den rättsliga jämställdheten ska
omsättas i faktisk jämställdhet. För att överbrygga de stora och ihållande löneklyftorna (i genomsnitt 16 % i EU år 2016) som
trotsar alla teoretiska regler. För verkligt lika möjligheter. För att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor i hela Europa. Det
räcker inte att EU ”gör något för kvinnorna”, utan kvinnorna måste också ”göra något i EU”.
Obalansen mellan män och kvinnor är inte begränsad till enbart bolagsstyrelser eller de naturvetenskapliga, tekniska,
ingenjörsvetenskapliga och matematiska sektorerna, där den har vara praktiskt taget oförändrad i mer än ett årtionde. Den
förekommer också inom institutionerna, även EU:s. Parlamentet har visserligen 37,4 % kvinnliga ledamöter, men detsamma
gäller inte för kommissionen (9 kommissionärer av 28) eller domstolen (5 domare av 28), för att inte tala om rådet, vars
sammansättning är mer direkt beroende av medlemsstaterna. Till och med inom EESK, och trots två kvinnliga vice ordförande,
är bara 27,6 % av ledamöterna kvinnor.
Kvinnorna måste därför engagera sig aktivt i valkampanjen, som både väljare och kandidater, för att sörja för en betydande
representation i EU-institutionerna och bidra till skapandet av ett mer balanserat Europa. För att parafrasera ett centralt tema
för internationella kvinnodagen 2019: ju bättre balans, desto bättre EU .
Isabel Caño
Vice ordförande med ansvar för kommunikation

Kommande evenemang
06-07/03/2019, Brussels
2019 Circular Economy Stakeholder Conference: Success Stories and New Challenges

15/03/2019, Brussels
European Consumer Day 2019
20- 21/ 03/2019, Brussels
EESC plenary session
21- 22/ 03/2019, Brussels
#YEYSturns10: Vote for the future!

I korthet
Civilsamhället för en rEUnässans – Vad för slags Europa vill vi ha efter valet till
Europaparlamentet?
På inbjudan av Luca Jahier, EESK:s ordförande, anordnas evenemanget ”Civilsamhället
för en rEUnässans” den 21 februari. Debatterna är ett tillfälle att höra det organiserade
civila samhällets röst, och där får även EU-institutionerna utrymme att uttrycka sina
förväntningar och förhoppningar och dela med sig av sin syn på Europa för perioden efter
valet till Europaparlamentet.

brexit-motståndare.

Med deltagande av EESK:s ledamöter blir mötet ett tillfälle att reflektera tillsammans kring
Europas framtid. Två unga aktivister har bekräftat sitt deltagande: svenska Greta
Thunberg som blivit känd för sin aktivism i klimatfrågan med mottot: ”Skolstrejk för
klimatet”, och brittiska Madeleina Kay som kallar sig ”EU Supergirl” och är en uttalad

Debatterna kommer att hållas i två delar: på morgonen (kl. 9.00–12.30) kommer EU-institutionernas ledare Jean-Claude Juncker
(Europeiska kommissionen), Antonio Tajani (Europaparlamentet) och Karl-Heinz Lambertz (Regionkommittén) att utbyta åsikter
med evenemangets gäster. De kommer att debattera med ledare för europeiska organisationer och rörelser som Business Europe,
Europeiska fackliga samorganisationen (EFS), Europa Nostra och CIVICO. Ordförande för de ekonomiska och sociala råden i
Grekland, Italien, Bulgarien och Malta kommer även att bidra till debatten om Europas framtid.
Eftermiddagens sammanträde kommer att omfatta sju workshoppar om bland annat bra villkor för näringslivet, hållbar utveckling,
utbildning, grundläggande rättigheter och europeiska värderingar, framtidens arbetsmarknad, kultur och fred. Resultaten av dessa
workshoppar kommer att bidra till EESK:s yttranden om framtidens Europa, precis innan valet till Europaparlamentet.
En webbplats har skapats för evenemanget med hashtaggen #EUcivilsociety för att kommunicera på sociala nätverk.
Den 21 februari 2019, kl. 9.00–12.30 i Charlemagne-byggnaden, Rue de la Loi 170
14.30–18.00 i EESK:s lokaler, Rue Belliard 99, Jacques Delors-byggnaden (ehp)

Elever över hela Europa hälsar EESK-ledamöter välkomna under förberedelserna
för Ditt Europa, din mening
Valet till Europaparlamentet 2019
Under hela februari besöker ledamöter av Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén 33 skolor för att förbereda dem för Ditt Europa, din mening , ett
ungdomsforum som nu är inne på sitt tionde år och kommer att äga rum i Bryssel
under mottot ”#YEYSturns10: Rösta på framtiden!”
Eleverna, som är mellan 16 och 18 år gamla, kommer till Bryssel den 21 och 22 mars för
att diskutera sina åsikter, förhoppningar och förväntningar kring det kommande valet till
Europaparlamentet som ett led i Deltagarna kommer att rösta om tre förslag som de vill att
Europaparlamentet ska beakta i sin kampanj inför valet till Europaparlamentet.
Europaparlamentet kommer dessutom att betrakta slutrapporten från Ditt Europa, din mening som ett uttalande från unga européer
om ”vilket slags Europa de vill leva i”.
De 33 deltagande skolorna valdes ut bland 1038 ansökningar, ett rekord, med hjälp av en elektronisk namnväljare. En skola från var
och en av EU:s 28 medlemsstater och de fem kandidatländerna (Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro,
Serbien och Turkiet) kommer att delta.
Evenemanget kallas och anordnas av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som företräder det civila samhället på EU-nivå.
Det är kommitténs flaggskeppsevenemang för ungdomar.
Ytterligare upplysningar om 2019 års upplaga av finns på webbplatsen, och här kan du titta på ett videoklipp från 2018 års upplaga.

(ks/dgf)

EESK-nyheter
Michel Barnier på besök hos EESK: ”Det värsta för Europa är att tiga”
EU:s chefsförhandlare för brexit, Michel Barnier, närvarade vid Europeiska
ekonomiska och sociala kommitténs 540:e plenarsession för att redogöra för EU:s
syn på brexitavtalet och möjliga framtidsscenarier.
EESK:s ordförande Luca Jahier gav Michel Barnier en eloge för det arbete som gjorts och
framhöll kommitténs starka engagemang för det brittiska civilsamhället: ”Kommittén är
beredd på varje framtidsscenario och kommer att stärka sina band med våra brittiska
motparter.”
Michel Barnier varnade och sade att Europa måste vara berett på ett scenario
utan överenskommelse. ”Vad resultatet än blir kommer det organiserade civila
samhällets företrädare att spela en avgörande roll när det handlar om att öka
medvetenheten bland medborgarna”, sade han.
Backstop: säkerhetsmekanismen
EESK-ledamöterna efterlyste en bestämd hållning i fråga om säkerhetsmekanismen, som vissa beskrev som den näst bästa lösningen
för Nordirland, medan den bästa hade varit att stanna kvar i EU.
Michel Barnier betonade att det är hans uppgift att lösa problemen för EU. ”Vi vill inte använda säkerhetsmekanismen. Den kan
jämföras med en hemförsäkring – man betalar för den men hoppas att inte behöva använda den.” Det är Förenade kungariket som vill
lämna unionen, och det är brexit som vållar problem för Irland och Nordirland. Säkerhetsmekanismen handlar om människor som
behöver säkerhet. Gränsen på Irland är slutligen också gräns till 27 länder och till den inre marknaden. Därför är det en europeisk
fråga.

"Brexit har inget mervärde", avslutade Michel Barnier. ”Men vi får inte förväxla konsekvenserna med lärdomarna av brexit. Vi får
inte heller blanda ihop populism med vad människor känner. Det värsta är att tiga. Vi måste göra vår röst hörd. Vi måste inleda
debatten. Vi har kanske olika åsikter, men vi måste fortsätta att tala med varandra, eftersom populisterna använder tystnaden mot
Europa.” (sma)

En brexit utan avtal hotar flygteknikindustrins och den kemiska industrins
livskraft i både Förenade kungariket och EU
Vid en diskussion på hög nivå om konsekvenserna av brexit för
flygteknikindustrin och den kemiska industrin anordnad av rådgivande utskottet
för industriell omvandling (CCMI) i EESK:s lokaler höll talarna med varandra om
att Förenade kungarikets lagstiftning bör ligga i linje med EU:s lagstiftning, och
att Reach-förordningen är av central betydelse i fråga om kemikalier. När det
gäller flygteknikindustrin bör reciprocitetsavtal ingås på de viktigaste områdena,
och den planerade övergångsperioden bör förlängas till minst fem år.
”Det är viktigt att hitta lösningar som grundar sig på reciprocitet för de främsta sektorerna”,
varnade Jan Pie, generalsekreterare för AeroSpace and Defence Industries Association of
Europe (ASD), och efterlyste en längre övergångsperiod. Om inget avtal ingås kommer
effekterna att bli störst för leveranskedjan eftersom just-in-time-leveranser förutsätter en
smidig leveranskedja. Olika komponenter måste ofta korsa kanalen flera gånger innan produkten slutligen sätts ihop. Det räcker att
en komponent fastnar på ena sidan för att hela leveranskedjan ska stanna. Samma sak gäller arbetstagarnas rörlighet: de specialister
som måste kunna röra sig snabbt mellan Storbritannien och EU. Företagen hyser framför allt farhågor om skillnader i
lagstiftningen mellan EU och Förenade kungariket.
Ett avtal om brexit är nödvändigt också för den kemiska industrin, framhöll , chef för internationell handel vid Chemical Industries
Association (CIA). Med en omsättning på 18 miljarder pund plus 150 000 direkta och 500 000 indirekta arbetstillfällen är den kemiska
industrin av avgörande betydelse för Förenade kungariket. Det som industrin behöver mest är säkerhet. Ian Cranshaws organisation
har genomfört en undersökning av de företag som den representerar och .
”Den lärdom vi kan dra av denna situation är att vi måste bli bättre på att kommunicera kring den inre marknadens landvinningar och
de många fördelar som EU-medlemskapet medför – för både näringslivet och medborgarna”, avslutade CCMI:s ordförande Lucie
Studničná.
Frågan om vem som i slutänden gynnas av brexit förblev obesvarad. (sma)

EESK efterlyser ett rättsligt erkännande av filantropisk verksamhet i EU
Bidragen från filantropiska organisationer i Europa uppgår till nästan 90 miljarder euro per år, men till skillnad från de
kommersiella företagen kan filantropiska stiftelser eller privata givare inte utnyttja den europeiska inre marknadens
fördelar, och detta gör det svårt för dem att bedriva välgörenhetsverksamhet över gränserna.
Det filantropiska arbetet har dock blivit viktigare i Europa och skulle kunna användas för att komplettera de finansiella medlen på

många områden där offentligt stöd saknas. Detta framkom vid hearingen Europeisk
filantropi: en outnyttjad potential, som anordnades av EESK den 16 januari.
I hearingen deltog ett antal filantropiska organisationer och enskilda personer vars
synpunkter kommer att komma till nytta i det yttrande om europeisk filantropi som på
begäran av EU:s rumänska ordförandeskap håller på att utarbetas av EESK.
”Vi kommer att efterlysa en rättslig ram som omfattar filantropisk verksamhet och ger
filantropiska organisationer samma status som kommersiella företag åtnjuter”, förklarade
Petru Dandea, föredragande för yttrandet.
Det finns nästan 150 000 allmännyttiga stiftelser i Europa med ett finansiellt åtagande på
87 miljarder euro, vilket är mer än budgetintäkterna för så många som 15 medlemsstater.
EESK kommer också att framhålla att den filantropiska verksamheten bör vara transparent och klart definierad och att filantropi under
inga omständigheter får ersätta offentliga välfärdssystem eller underlätta skatteundandragande. (ll)

EESK driver på för en reform av WTO i linje med EU:s värden
Vid sin plenarsession den 24 januari antog Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén ett yttrande där man efterlyser en långtgående reform av
Världshandelsorganisationen för att lösa den nuvarande krisen och samtidigt lyfta
fram EU:s värden och ledande roll i fråga om hållbarhet.
Världshandelsorganisationen (WTO) är den globala organisation som har hand om reglerna
för handel mellan nationer, men den senaste utvecklingen inom internationell handel har
försvårat dess arbete. Emmanuelle Butaud-Stubbs, föredragande för EESK:s yttrande,
påpekade att de föreslagna reformerna måste vara "i linje med EU:s värden och med den
roll som unionen kan spela inom världshandeln, samt knyta samman investeringar och
utveckling”.
Yttrandet omfattar förslag om att säkra en fortsatt verksamhet inom överprövningsorganet i WTO:s tvistlösningsorgan genom att
förlänga de nuvarande domarnas mandatperiod som en tillfällig lösning på nuvarande situation, öka antalet domare från sju till nio
och göra det möjligt att rekrytera heltidsanställda oberoende domare.
Karl Brauner, WTO:s biträdande generaldirektör, deltog i diskussionen vid EESK:s plenarsession och bekräftade vikten av att
överprövningsorganet kan fortsätta med sin verksamhet: ”Om den skulle upphöra skulle det inte längre gå att genomdriva reglerna
för den internationella handeln. Rättsstatsprincipen skulle ersättas av den uppgörelse som gäller för dagen, och makt skulle betyda
mer än laglighet.”
EESK föreslår också ytterligare åtgärder i fråga om dataskydd, livsmedelssäkerhetsstandarder och djurskydd samt miljöstandarder
inom jordbruksproduktion. I yttrandet förespråkas också ett ökat deltagande av det civila samhället i WTO:s arbete, t.ex. genom att
WTO:s offentliga forum används som en balanserad och representativ församling av sociala och ekonomiska aktörer från alla sektorer
och intressen.(dgf)

Det civila samhället vill övervaka EU:s frihandelsavtal närmare
Vid sin plenarsession i januari antog EESK ett yttrande om att stärka de inhemska
rådgivande gruppernas roll när det gäller att övervaka genomförandet av
frihandelsavtal som undertecknats av Europeiska unionen. De inhemska
rådgivande grupperna ansvarar redan för att övervaka genomförandet av
frihandelsavtalen på områdena hållbar utveckling och arbetsnormer, men EESK
vill utvidga denna övervakningsroll till att omfatta alla aspekter av avtalen,
inklusive de centrala handelsbestämmelserna.
EESK anser att det är avgörande att det civila samhället involveras i alla typer av
avtal, inte bara av övervakningsskäl utan också för att uppnå deras strategiska
ambitioner. Detta måste ske genom ett enda organ för det civila samhällets deltagande som omfattar båda sidor av
avtalet. Alberto Mazzola, föredraganden för yttrandet, påpekade att det i EU i dag ” finns ett ökande behov av
konstruktiv dialog med det civila samhället om handel, vilket man kunnat konstatera i samband med Ceta och TTIP,
och de inhemska rådgivande grupperna är ett mycket bra sätt att föra handelsfrågor närmare medborgarna”.
Denna utökade roll för de inhemska rådgivande grupperna bör åtföljas av andra bestämmelser om de nuvarande och
framtida inhemska rådgivande gruppernas funktionssätt. Grupperna bör också garantera att det civila samhällets
intressen företräds på ett balanserat sätt samt kunna involvera och samråda med utomstående berörda parter.
Det finns i dag åtta aktiva inhemska rådgivande grupper med 27 EESK-ledamöter. Ytterligare fem ska inrättas fram till
2021 och fler skulle kunna tillkomma i framtiden. EESK räknar med att kostnaderna för kommitténs deltagande i de
inhemska rådgivande grupperna kommer att fördubblas under de närmaste tre åren och tredubblas för att täcka de
frihandelsavtal som för närvarande håller på att förhandlas fram. (dgf)

EESK-debatt med det rumänska ordförandeskapet: dags att återknyta kontakten
mellan EU och medborgarna
Vid EESK:s plenarsession i januari hölls en debatt med Rumäniens premiärminister, Vasilica‑Viorica Dăncilă, om det
rumänska EU-ordförandeskapets prioriteringar för det första halvåret 2019. EESK:s ordförande Luca Jahier betonade

hur viktigt det är att, inför valet till Europaparlamentet, återupprätta EUmedborgarnas förtroende för politiken.
De viktigaste människorna i Europa, det vill säga EU-medborgarna, måste i större
utsträckning förstå, känna ansvar för och stödja EU:s integrationsprocess. ”EU:s
framtid kommer att diskuteras vid toppmötet i Sibiu på ett symboliskt datum:
Europadagen den 9 maj 2019. Detta är det sista tillfället, före valet, att visa upp
ett enat, starkt EU som står nära alla sina medborgare och är fast beslutet att
vidta djärva åtgärder för dem”, sade Luca Jahier. ”Vi behöver inte bara en
effektivare EU-politik utan också en ny, positiv bild av EU för att medborgarna på
nytt ska känna sig delaktiga i det europeiska projektet och för att återupprätta
deras förtroende för politiken, stärka sammanhållningen och motverka
populistiska strömningar”, tillade han.
Vasilica‑Viorica Dăncilă meddelade att hon är fast besluten att åstadkomma betydande framsteg när det gäller de
mest angelägna frågor som unionen står inför i syfte att stärka enighet, sammanhållning, solidaritet och rättvisa. Hon
bekräftade också på nytt det rumänska EU-ordförandeskapets starka engagemang för europeiska värderingar och dess
beslutsamhet att lyssna på EU-medborgarna när det gäller den riktning som EU bör följa. ”Detta är en prioritering för
det rumänska ordförandeskapet. Vi kommer att föreslå lösningar och fatta beslut som ligger så nära medborgarna och
verkligheten i våra samhällen som möjligt. Det är bara genom att ständigt involvera medborgarna som EU kommer att
kunna förbli starkt och sammanhållet”, sade hon. Ordförandeskapets motto är just ”Sammanhållning, ett gemensamt
europeiskt värde”. (mp)

Kognitiva minoriteter kan bidra till att lösa kompetensglappet på morgondagens
arbetsmarknad
TEN-sektionen fick i januari lyssna på en presentation om hur man kan utnyttja
den potential som finns hos så kallade ”kognitiva minoriteter” – personer med
högpresterande autism, hyperaktivitet, dyslexi och dyspraxi – för att tillgodose
efterfrågan på tekniska färdigheter som det råder brist på och på så sätt hjälpa
dem att integrera sig socialt.
Hugo Horiot, författare till boken Autisme, j'accuse! [Autism, jag anklagar!], som
själv har autism, framhöll de "många nischer där det krävs vissa högteknologiska
färdigheter som dock är mycket svåra att finna eftersom systemet förkastar den
kognitiva grupp som tillhandahåller dessa färdigheter" och betonade att "vi
måste uppmuntra företag och institutioner att fastställa andra rekryterings- och
bedömningsmetoder än de standardmodeller som bygger på sociala färdigheter."
Enligt ett antal uppskattningar kommer cirka 65 % av dagens elever att utföra
arbeten som inte existerar i dag, och företagen kommer att få allt svårare att
hitta de färdigheter de behöver. Att utnyttja potentialen hos kognitiva
minoriteter skulle inte bara ge ett viktigt bidrag till vårt samhälle utan också
utgöra en möjlighet till social integration för personer som har en annorlunda typ
av intelligens. ”En grupp i samhället som är berövad alla utsikter skulle erbjudas möjlighet att bidra till vårt samhälle
på innovativa sätt”, förklarade Hugo Horiot.
Det är viktigt att erkänna att alla människor kompletterar varandra och kan bidra till vårt samhälle på flera olika sätt.
"Vi är alla olika," sade TEN-sektionens ordförande Pierre Jean Coulon. ”Det finns dock skillnader som anses vara
acceptabla eftersom de inte stör eller påverkar någon, och, å andra sidan, skillnader som vi inte accepterar. Såsom i
fallet med neurodiversitet”, avslutade han. (mp)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder inrättandet av ett
europeiskt centrum för cybersäkerhet
EESK stöder kommissionens initiativ att skapa ett europeiskt kompetenscentrum
för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och ett nätverk av
nationella samordningscentrum. Målet är att hjälpa EU att utveckla
cybersäkerhetskapaciteten inom teknik och näringsliv och att öka
konkurrenskraften hos EU:s cybersäkerhetsindustri.
I det yttrande framtaget av Antonio Longo och Alberto Mazzola som antogs vid
plenarsessionen i januari betonar EESK att kommissionens förslag är ett viktigt
steg i utvecklingen av en näringslivsstrategi för cybersäkerhet och ett strategiskt
steg mot att uppnå en robust och omfattande digital autonomi. Dessa aspekter är
nödvändiga om EU ska kunna stärka sina försvarsmekanismer mot den pågående cyberkrigföring som hotar att
undergräva dess politiska, ekonomiska och sociala system.
”Hela vårt samhälle påverkas. På bara tio år har vi sett en exponentiell ökning av antalet cyberattacker runtom i
världen från 800 000 till 8 miljoner”, påpekade Antonio Longo. ”Vi stöder kommissionens initiativ att inrätta ett
kompetenscentrum som ska samordna de nationella centrumen och fungera som en referenspunkt för
cybersäkerhetsaktörerna", sade han.
Ett offentlig-privat partnerskap om cybersäkerhet utgör en central del av strategin. ”Vi ställer oss bakom att
samarbetet utvidgas till att omfatta näringslivet på grundval av fasta åtaganden på den vetenskapliga fronten och när
det gäller investeringar. Vi förespråkar en trepartsstrategi som inbegriper kommissionen, medlemsstaterna och
företag",”tillade Alberto Mazzola. ”Vi måste även lämna dörren öppen för företag utanför EU som är villiga att uppfylla
EU:s villkor för att delta”, avslutade han. (mp)

Att bygga upp motståndskraft måste vara en topprioritering för euroområdet
under 2019
Under 2019 kommer det att vara ytterst viktigt att euroområdets ekonomier
bygger upp en ekonomisk och arbetsmarknadsmässig motståndskraft, med
beaktande av de nuvarande ekonomiska prognoserna, menar EESK med
hänvisning till kommissionens rekommendationer för den ekonomiska politiken
för euroområdet 2019.
Det är nödvändigt att bygga upp motståndskraft för att se till att
medlemsstaterna kan klara sig igenom framtida chocker med begränsade
ekonomiska och sociala kostnader. För att uppnå detta måste man fördjupa EMU
genom att fullborda bankunionen, öka EU:s egna medel och inrätta en
makroekonomisk stabiliseringsfunktion för euroområdet samt verkligen
genomföra den sociala pelaren.
EESK efterlyser också i sitt yttrande effektiva åtgärder för att minska alltför stora överskott genom att avsevärt öka de
offentliga investeringarna och lönerna i länder med överskott. På medellång sikt bör ökningen av reallönerna ligga i
linje med ökningen av den faktiska produktiviteten och inflationen.
Det är olämpligt att uppmana medlemsstater med en stor offentlig skuld och ett produktionsgap som ligger under
eller är lika med noll att bygga upp finanspolitiska buffertar genom en åtstramande finanspolitisk inriktning. Detta
kommer sannolikt att leda till fortsatt låg tillväxt i dessa länder, utan att det hjälper dem att minska sin offentliga
skuld i förhållande till BNP.
EESK framhåller också det brådskande behovet av riktlinjer och åtgärder för att uppmuntra offentliga investeringar
och underlätta privata investeringar. När EU:s finanspolitiska regler tillämpas bör den s.k. gyllene regeln beaktas.
Politiska förändringar bör inte genomföras på bekostnad av inkomster för att finansiera sociala investeringar och
sociala trygghetssystem, eller på ett sätt som riskerar att försvaga sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter. En
uppåtgående konvergens när det gäller ekonomiska och sociala standarder bör eftersträvas parallellt.
EESK uppmanar slutligen medlemsstaterna att visa prov på det engagemang som krävs för att snabbt överbrygga de
återstående motsättningar som finns när det gäller dessa frågor. (jk)

Trots dess stora potential kan man inte ta för givet att den föreslagna reformen
av mervärdesskatten kommer att bli framgångsrik
Ett nytt mervärdesskattesystem för beskattning av handeln mellan
medlemsstaterna måste nå sin fulla potential och begränsa alla eventuella
negativa effekter på den inre marknaden, anger EESK i sitt yttrande om
kommissionens förslag. Ett ökat samarbete mellan myndigheter och omfattande
kommunikation kommer att vara avgörande för att förslaget ska kunna
genomföras på ett framgångsrikt sätt.
EESK anser att den föreslagna reformen är ett avgörande steg för att slutföra
övergången till ett slutligt mervärdesskattesystem för beskattning av varor vid
handel mellan företag på grundval av destinationsprincipen. Kommittén anser att
den nya ramen kan ge konkreta fördelar för företagen.
”Reformen kan få positiv inverkan på företagen och deras tillväxt, men man kan inte ta för givet att den blir
framgångsrik”, sade föredraganden Krister Andersson. ”Reglerna måste genomföras korrekt och de nationella
skattemyndigheterna måste intensifiera sitt dagliga samarbete och samtidigt inleda en kommunikationskampanj”,
förklarade han.
Reformen kommer att förändra beskattningen av gränsöverskridande B2B-handel med varor, medan tjänster även
fortsättningsvis kommer att beskattas enligt ett annat system. Eftersom detta troligtvis kommer att skapa problem
skulle EESK vilja att man undersöker hur ett system som omfattar båda områdena skulle kunna införas så snart som
möjligt.
”Ett gemensamt system för att beskatta varor och tjänster skulle bättre främja tillväxt och vara effektivare mot
bedrägeri”, sade medföredraganden Giuseppe Guerini.
EESK ger i sitt yttrande konkreta rekommendationer om hur reformen kan genomföras och ber kommissionen att
förtydliga de föreslagna bestämmelserna för One-Stop-Shop och den certifierade beskattningsbara personen.
Kommittén uttrycker oro för att det ska skapas nya hinder för små och medelstora företag och nystartade företag.
Slutligen rekommenderar EESK att tillräckliga investeringar görs i maskin/programvarutillgångar på it-området i syfte
att ordentligt utveckla en stabil och pålitlig One-Stop-Shop. (jk)

Hearing vid EESK efterlyser en global lösning på frågan om beskattning i den
digitaliserade ekonomin
En ändamålsenlig global lösning på frågan om beskattning av företag i den digitaliserade ekonomin som syftar till att
förhindra ytterligare ensidiga åtgärder och säkerställa hållbar tillväxt, investeringar, skattesäkerhet och rättvisa
efterlystes av internationella skatteexperter och företrädare för det civila samhället vid en hearing anordnad av EESK
den 29 januari.

Talarna på hög nivå var ense om att enbart en global lösning skulle kunna vara ändamålsenlig i fråga om både
lagstiftning och styrning, och de välkomnade de diskussioner som pågår som ett
led i OECD:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring
av vinster (BEPS).
Deltagarna diskuterade de möjliga metoder att beskatta företag i den
digitaliserade ekonomin som för närvarande debatteras som ett led i detta
ramverk, däribland nya system för tilldelning av internationell beskattningsrätt
(såsom användardeltagande, immateriella marknadsföringstillgångar och
betydande ekonomisk närvaro) och ländernas förmåga att utöva beskattningsrätt
i fall som omfattas av BEPS.
Ett förslag framfördes om att fullt ut utforska möjligheten att hantera
beskattningsfrågan inom ramen för mervärdesskattesystemet och att en gemensam definition för begreppet
värdeskapande behöver utarbetas. Dessutom beslutade man att ytterligare undersöka huruvida en lösning grundad på
inkomstskatt med inriktning på frågan var intäkterna ska beskattas vore att föredra framför en lösning grundad på
skatt på konsumtion.
Talarna insisterade på att man vid utformningen av de nya bestämmelserna håller fast vid vissa grundläggande
principer, såsom undvikande av dubbelbeskattning, enkelhet, säkerhet och rättvisa. De olika parter som berörs
kommer att behöva förenklade metoder, och rättvisa och effektiva tvistlösningsmekanismer måste utvecklas och
genomföras. De rekommenderade också en fortsatt ekonomisk analys av effekterna av BEPS-projektet och de
potentiella effekterna av varje framtida åtgärd som kan komma att genomföras.
Slutsatserna av hearingen kommer att ligga till grund för ett yttrande på eget initiativ, som ska utarbetas av Krister
Andersson och förväntas bli antaget av plenarförsamlingen i juli. (jk)

Kreativa Europa 2021–2027: EESK efterlyser ett extra anslag och särskilt
främjande inom Horisont 2020
Den kreativa sektorn i Europa har stor potential men behöver mer stöd för att
utvecklas fullt ut och bli en allvarlig konkurrenskraftig aktör på världsmarknaden.
Andra branscher, däribland textil-, turism-, bil-, bygg- och hälsoindustrin, skulle
också gynnas av en ambitiös kulturell och kreativ sektor.
”Med tanke på alla de viktiga utmaningar som sektorn står inför – att bevara vårt
kulturarv, främja våra värden, förnyelse, innovation, underhållning och hållbara
arbetstillfällen och tillväxt – är den föreslagna budgeten på 1,85 miljarder euro
alldeles för liten”, framhåller Emmanuelle Butaud-Stubbs, föredragande för
EESK:s yttrande om kommissionens förslag till programmet Kreativa Europa 2021–
2027.
”Den digitala revolutionen skapar nya möjligheter, förutsatt att vi satsar tid på
utbildning, programvara och utrustning”, tillägger medföredraganden Zbigniew
Kotowski. EESK efterlyser en särskild budget inom Horisont 2020-programmet för
att utnyttja den enorma innovationspotential som finns i den kreativa industrins olika grenar.
EESK föreslår också följande:
En tydlig EU-strategi för de kreativa och kulturella sektorerna för både den inre marknaden och de yttre
förbindelserna för att öka konkurrenskraften.
En oberoende undersökning med kvantitativa och kvalitativa data om effekterna på den europeiska marknaden
av de stora sammanslagningarna i den audiovisuella sektorn i USA.
Ett extra anslag på 80 miljoner euro till det sektorsövergripande programområdet för att hjälpa Kreativa Europaprogrammets programkontor att främja programmet i sina länder och främja ett fritt, diversifierat och
pluralistiskt medielandskap, kvalitetsjournalism och mediekompetens. (sma)

Det är dags att bryta sorgens tystnad kring minnesdagen med anledning av
förintelsen
Av Luca Jahier
Nu när vi förbereder oss för att högtidlighålla minnesdagen med anledning av
förintelsen kan vi knappast förbli fattade i vårt sörjande. I stället för att iaktta
tystnad, under förevändning att det djupaste sörjandet sker i ensamhet, vill vi
höja våra röster.
Varför är antisemitismen inte död, vare sig i Europa eller i USA? Varför blev en
kvinna i Frankrike som överlevt förintelsen förra året knivskuren och bränd till
döds i sin lägenhet? Varför blev Sarah Halimi, en pensionerad förskollärare i
Paris, året dessförinnan mördad och slängd från sin balkong?
Paris. Toulouse. Malmö. Köpenhamn. Berlin, Bryssel. Vår mänsklighet befläckas
med de oskyldigas blod. Något vi ansåg otänkbart hemsöker oss åter.
Judar i Tyskland har blivit varnade från att använda kippa av rädsla för att de ska attackeras. Judiska skolbarn i
Frankrike har blivit varnade från att gå till en lokal skola som beskrivs som antisemitisk. Lägg till detta skändningar
av kyrkogårdar, hakkors som målas på synagogor och skolor, judar som kallas ”apor och grisar” på anti-israeliska
demonstrationer. Europa visar åter sitt fula, omänskliga ansikte.

För flera hundra år sedan förföljdes judarna som religiös minoritet. Under det senaste århundradet sågs judar som ett
hot mot staten, och därav kom viljan att utrota dem under förintelsen. I dag attackeras judar främst på grund av
händelser i Mellanöstern, även om vissa antisemitiska strömningar även kretsar kring förnekelse av förintelsen.
Många judar börjar känna av aggressionen från en arg befolkning som känner sig frustrerad, åsidosatt och maktlös.
Den judiska befolkningen i Europa minskar. Enligt data från EU minskade den från omkring 1,12 miljoner år 2009 till
1,08 miljoner år 2017. Frankrikes judiska befolkning, som är den största i EU, minskade från omkring 500 000 år 2002
till 456 000 år 2017. Judarna lämnar Europa på grund av hatbrotten.
Nästan en tredjedel av Europas judar undviker att delta i evenemang eller besöka judiska platser eftersom de inte
känner sig trygga. Nio av tio europeiska judar anser att antisemitismen har ökat under de senaste fem åren, enligt en
undersökning som offentliggjordes av Europeiska kommissionen i december förra året.
Enligt 89 % av de 16 300 som svarade på undersökningen, som genomfördes i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike,
Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Storbritannien – de tolv länder där 96 % av
Europas judar bor – är antisemitismen värst och mest problematisk på internet och sociala medier.
Vi får inte låta denna mara komma tillbaka. Vi måste bekämpa hatbrott och fientligt och våldsamt beteende mot judar
och minoriteter. Om EU:s medlemsstater eller det internationella samfundet inte agerar, och agerar snabbt, riskerar vi
att återuppleva historiens grymheter och att våra samhällen kontamineras.
Som vi har hört rapporteras från många håll visades ett antisemitiskt satirprogram på bästa sändningstid bara tre
dagar före mordet på Paweł Adamowicz i Gdańsk. I det satiriska programmet tecknades en bild av att dunkla krafter
ligger bakom den välgörenhetsorganisation som bjöd in Paweł Adamowicz till evenemanget där han blev mördad.
Paweł Adamowicz var en stark förespråkare för minoriteters rättigheter vid en tidpunkt när hatbrott ökar. Han var
också en ivrig, liberal kritiker av det styrande konservativa partiets invandrarfientliga politik. Mordet på honom är en
påminnelse om att vi måste få slut på hatpropagandan om vi vill undvika att falla offer för hatet.
Hågkomsten av förintelsens offer och nazisternas grymheter är i dag viktigare än någonsin. Förintelsen är ett
bestående arv från Europas historia och hågkomsten av Shoah (förintelsen) är ett viktigt sätt att motverka
antisemitism.
Som vissa historiker har påpekat är tiden nu mogen för en kritisk europeisk hågkomstkultur i stället för en individuell
nationell hågkomstkultur. Om vi inte vårdar minnet tillsammans, som européer, riskerar vi att göra om historiens
misstag.
Ju längre vi väntar med att bannlysa hatpropaganda och ju mer vi skjuter upp uppgörelsen med vår historia, desto
svårare kommer det att bli att bygga upp ett genuint och nytt kollektivt europeiskt minne och utforma en ny identitet
baserad på mångfald, en känsla av gemensam historia, en samhörighetskänsla och slutligen ett gemensamt öde.
Som Primo Levi, författaren till Är detta en människa? och den postuma essän The black hole of Auschwitz , skrev i sin
sista bok: ”Det hände, och det kan hända igen”.

Nyheter från grupperna
Arbetsgivarprojekt för det rumänska ordförandeskapet
av Arbetsgivargruppen vid EESK
Sammanhållning, ett gemensamt europeiskt värde – detta är valspråket för det
rumänska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd under det första
halvåret 2019. Arbetsgivargruppen ser ett antal synergier mellan det rumänska
ordförandeskapets prioriteringar och sina egna politiska mål. Därför planerar gruppen att anordna evenemanget under
ordförandeskapet, med fokus på entreprenörskap.
I april kommer Arbetsgivargruppen att anordna en högnivåkonferens om den europeiska entreprenörskapsmodellen
som ska äga rum i Bukarest med stöd av Rumäniens president i samarbete med Rumäniens arbetsgivarorganisation.
Evenemanget kommer att ta upp den framtida politiken för små och medelstora företag, bland annat behovet av en ny
vision och fler åtgärder både på medlemsstatsnivå och på EU-nivå för att stödja entreprenörskap och små och
medelstora företag. Arbetsgivarna anser att främjandet av entreprenörskap och små och medelstora företags
konkurrenskraft som en mogen, proaktiv och effektiv politik kan göra Europa starkare och bättre rustat att hantera de
utmaningar som står för dörren. (lj)

EESK:s arbetstagargrupp välkomnar överenskommelse om balans mellan arbete
och privatliv
av EESK:s arbetstagargrupp
Den 24 januari nådde Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och
medlemsstaterna en överenskommelse om ett direktiv om balans mellan arbete
och privatliv. ”Den här överenskommelsen är ett konkret steg mot att göra livet
enklare för arbetande europeiska föräldrar och anhörigvårdare”, sade Gaby
Bischoff, ordförande för EESK:s arbetstagargrupp.
Arbetstagargruppen ledde diskussionerna om att stärka rättigheterna för
arbetstagare med omsorgsansvar inom EESK med sitt yttrande om balans mellan
arbete och privatliv för arbetande föräldrar och anhörigvårdare, eftersom
fackföreningar har gjort påtryckningar för detta lagstiftningsinitiativ som en
integrerad del av den europeiska pelaren för sociala rättigheter i syfte att åstadkomma sociala framsteg för de

europeiska medborgarna.
”Vi välkomnar överenskommelsen som kommer att innebära framsteg genom att
tio dagars pappaledighet införs i samband med födseln. Denna ledighet ersätts
på samma sätt som sjukledighet för pappor eller likvärdig partner så att
förslagets mål att öka pappors/partners delaktighet uppnås. Mammor och pappor
har rätt till föräldraledighet med en rimlig ersättningsnivå. Detta var en
nyckelfråga för fackföreningarna när det gäller att hjälpa föräldrar att uppnå
bättre balans mellan arbete och privatliv. Dessutom kommer personer som tar
hand om en sjuk släkting att kunna ta fem dagars ledighet för vård av anhörig”,
sade Gaby Bischoff.
”Strategier för att förena arbete och privatliv är verktyg som gör det möjligt för
kvinnor och män att göra sina val med utgångspunkt i lika villkor”, sade Erika
Koller, föredragande för yttrandet. ”Den här överenskommelsen är ingen patentlösning, men det är absolut ett steg i
rätt riktning.” (ppr)

Samhällen utanför storstäder: Det organiserade civila samhällets roll inför
populismen
Av EESK:s grupp Mångfald Europa
Populismen i Europa är i dagsläget större än någonsin sedan 1930-talet. Mot
bakgrund av detta har EESK:s grupp Mångfald Europa genomfört en studie om
”Samhällen utanför storstäder: Det organiserade civila samhällets roll inför
populismen”, som nu finns tillgänglig på nätet .
I studien identifieras faktorer som påverkar medborgarna till att rösta
populistiskt samt det civila samhällets organisationers roll i kampen mot
populismen. I studien tittar man på åtta områden utanför storstadsområdena där
en stor andel röstade populistiskt. Områdena ligger i fyra länder, och för varje
land ligger ett område under och ett över EU-genomsnittet:
Klagenfurt-Villach och Niederösterreich-Süd (Österrike)
Drôme och Aisne (Frankrike)
Udine och Reggio di Calabria (Italien)
Płocki och Nowosądecki (Polen)
Ekonomisk nedgång, social instabilitet och begränsade utbildningsnivåer är
viktiga faktorer som förklarar det ökade stödet för populister runtom i Europa.
Det finns dock andra viktigare faktorer som hänger samman med varandra. Till
exempel verklig eller upplevd osäkerhet som dagligen närs av felaktig
information samtidigt som många unga röstare lockas av idén att populistiska
partier kan medföra positiv förändring till stagnerade och inkompetenta politiska
system.
Gruppen Mångfald Europa är av den bestämda uppfattningen att EESK:s ledamöter har ett dubbelt ansvar för att öka
insatserna på både nationell nivå och EU-nivå i syfte att stärka nätverken, förklara EU på ett bättre sätt och föra
unionen närmare allmänheten. Det är allas ansvar att skydda och bevara en liberal demokrati! (cl)

Snart på EESK / kulturella evenemang
Kulturevenemang vid EESK: vad är på gång?
EESK anordnar kulturevenemang för att locka en bredare publik till de debatter
som står i centrum för dess arbete, för att lyfta fram den europeiska dimensionen
av en konstnärs verk eller för att uppmärksamma mindre kända europeiska
konstnärer som är värda att upptäcka utanför de nationella gränserna. I
programmet för 2019 finns något för alla.
Under ledning av ledamöterna Martina Širhalová (Arbetsgivargruppen), Dirk
Bergrath (Arbetstagargruppen) och Indrė Vareikytė (gruppen Mångfald Europa)
(från vänster till höger på fotot ), som för närvarande utgör underkommittén för
kultur, anordnar EESK konstutställningar, konserter, filmvisningar och
liveuppträdanden, bland mycket annat.
Bland de kulturevenemang som planeras under första halvåret 2019 kan nämnas utställningen What's ”old” anyway?
Staying creative after retirement, ett liveuppträdande av den italienska mezzosopranen Valentina Volpe, en av de
mest populära deltagarna i Europa Nostras #Ode2Joy Challenge (21 februari), en visning av The man who mends
women, om 2018 års mottagare av Nobels fredspris dr Denis Mukwege (6 mars), tillsammans med en öppen debatt,
och Kindred Spirits, en utställning av foton av den nederländska återvinningskonstnären Suzanne Jongmans som visas
i samband med konferensen för berörda parter om cirkulär ekonomi (6–7 mars).
Genom dessa evenemang, som ofta tagits fram i partnerskap med kulturorganisationer och andra organ, vill EESK lyfta
fram sina politiska prioriteringar och öka medvetenheten om frågor som påverkar det europeiska samhället.(ck/dm)
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