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2019 års pris till det civila samhället går till kvinnors egenmakt
EESK:s flaggskeppspris till det civila samhället 2019 går till kvinnors egenmakt
och kampen för jämställdhet
Ansökningsomgången för 2019 har börjat
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har utlyst 2019 års pris till det civila
samhället. Temat för 2019 är ”Fler kvinnor i Europas samhälle och ekonomi”, och priset
kommer att tilldelas innovativa initiativ och projekt som kämpar för lika möjligheter för
kvinnor och män och likabehandling av dem på alla områden av det ekonomiska och sociala
livet.
EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver
verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller europeiska planet. Enskilda personer kan också ansöka. För att komma i fråga
måste initiativen eller projekten antingen vara genomförda eller fortfarande pågå.
Totalt 50 000 euro kommer att tilldelas högst fem vinnare. Sista ansökningsdag är den 6 september 2019 kl. 10.00, och
prisutdelningen kommer att äga rum i Bryssel den 12 december 2019.
De fullständiga villkoren och det elektroniska ansökningsformuläret finns på vår webbplats. (ll)
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Ledare
Vi har röstat och valt våra företrädare i Europaparlamentet Vi har röstat och
vi har framför allt förstått att vår röst kan påverka vårt vardagsliv.
Europaparlamentet har utfört ett omfattande kommunikationsarbete för att uppmuntra
medborgarna till att gå och rösta. Valdeltagandet på 51 % visar att man denna gång
bland annat lyckats förmedla ett mycket tydligt budskap till medborgarna om hur
viktigt det är att rösta. EESK engagerade sig tillsammans med sina ledamöter i
valprocessen i lokalsamhällena, regionerna och organisationerna och betonade hur
viktigt det är att var och en röstar i det stora demokratiska valet den 26 maj.
Vilka första slutsatser kan man dra av resultatet?
1. För första gången på 20 år har valdeltagandet ökat.
2. De högerpopulistiska och högerextrema partierna har förvisso gjort framsteg, men i
mindre skala än förväntat.
3. Det sker en äkta grön våg på den europeiska arenan.
4. Framgången för flera kandidater har visat att det, utöver den nödvändiga
användningen av sociala medier, är direktkontakt på plats mellan kandidaterna och
befolkningen som ger mervärde genom att föra unionen närmare medborgarna.
Jag är övertygad om att vad vi ser är en nystart för Europa. Valdeltagandet på över
50 % är ett tecken på ett ökat intresse för EU och en uppmaning från väljarna att
förändra Europa och göra det till en rättvisare och bättre plats för sina invånare. Jag vill
tro att vi som företrädare för det civila samhället kan tillföra vår energi till detta
projekt.
Vi, aktörerna i det organiserade civila samhället, kan bli mer aktiva och dynamiska i
våra handlingar. Vi måste göra ännu mer för att närvaron av högerpopulister och EUskeptiker inom Europaparlamentet inte ska påverka genomförandet av EU-politiken.
Det EU-medborgarna förväntar sig av den nya mandatperioden, den nya ordföranden för Europeiska kommissionen och dem
som utövar EU:s verkställande och lagstiftande befogenheter, är att de lever upp till deras förväntningar och förhoppningar.

Det är många beslut som ska fattas för att föra EU framåt: större klimatambitioner, en rättvisare och mer människocentrerad
digitalisering av ekonomin, utmaningen med invandring och rätten till asyl, finansieringen av EU, minskade sociala ojämlikheter,
solidaritet mellan regionerna, genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, en ny industripolitik för EU och
så vidare är alla prioriteringar som våra institutioner måste ta itu med.
I detta nya europeiska landskap som målas upp inför våra ögon måste vi som civilsamhälle kliva in i vår roll, stimulera den
offentliga debatten med våra initiativ och medverka i denna nya strategi och drivkraft med en djärv vision. Det är uppgiften
som väntar oss.

Isabel Caño
Vice ordförande med ansvar för kommunikation

Kommande evenemang
Den 28 juni 2019, Bryssel
Att kommunicera rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Den 12 juli 2019, Bryssel
Vilka typer av ekonomiska modeller vill medborgarna ha för Europa?
Den 17–18 juli 2019, Bryssel
EESK:s plenarsession

I korthet
Isabel Caño, EESK:s vice ordförande, avlossade ett av de sex startskotten för
loppet ”Bryssel 20 km”
Mer än 40 000 löpare av 137 olika nationaliteter deltog i sportevenemanget
Bryssel 20 km som firade sitt 40-årsjubileum den 19 maj 2019. I år gick loppet i
Europaparlamentsvalets tecken med mottot ”Den här gången röstar jag”.
Med 1 373 löpare var EU-institutionernas personal, som stolt bar mottot ”Running for
Europe” på sina tröjor, starkt representerade i loppet där man deltog för 18:e gången. Kung
Philippe gav startsignalen för tävlingen i Cinquantenaire-parken och hade vid sin sida EESK:s
vice ordförande Isabel Caño, Europeiska kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič och
Europaparlamentets generaldirektör för kommunikation Jaume Duch Guillot. De bästa
tiderna fick Alexandra Tondeur bland damerna (1.13.04) och Valentin Poncelet bland
herrarna (1.00.34). EESK info-teamet gratulerar alla våra kollegor på kommittén som sprang
genom huvudstadens gator och tog sig över mållinjen. Bland dem fanns Eleonora di
Nicolantonio, Karin Füssl, Jakob Andersen, Johannes Kind, Joaquin Calvo Basarán och många fler. Bra jobbat allihop!
Vice ordföranden Isabel Caño tackade alla deltagarna på EU:s vägnar med budskapet: ”Detta evenemang har bjudit på stor glädje,
feststämning, delaktighet, gemensam entusiasm och i synnerhet en stark känsla av samhörighet.” 2020 års upplaga av Bryssel 20 km
planeras till den 31 maj.(ehp)

Dilyana Slavova presenterar EESK:s synpunkter vid utrikesministermötet inom
det östliga partnerskapet
Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s sektion för yttre förbindelser, deltog i det
utrikesministermöte inom det östliga partnerskapet som arrangerades av
Europeiska unionens råd den 13 maj för att fira det östliga partnerskapets 10årsjubileum.
Dilyana Slavova sade att de länder som ingår i det östliga partnerskapet (Ukraina, Georgien,
Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Vitryssland) alltid legat högt på dagordningen för
EESK:s yttre förbindelser och att ”kontakten med det civila samhällets organisationer i dessa
länder har utvecklats och mognat”.
Dilyana Slavova rapporterade även att de gemensamma övervakningsmekanismer som
inrättats i dessa länder ”bär frukt”, även om det kvarstår oro vad gäller det krympande
utrymmet för civilsamhället, respekten för rättsstatsprincipen och yttrandefriheten. (dgf)

EESK firar EES-avtalets 25-årsjubileum
Avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som varit i kraft
sedan 1994, firar 25-årsjubileum och var huvudtemat för rådgivande EESkommitténs sammanträde den 23–24 maj.
Kommittén, som företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra aktörer inom det civila
samhället i EES-medlemsstaterna, betonade vikten av att fullborda den inre marknaden och
ta itu med dess sociala dimension som de viktigaste prioriteringarna under de kommande
åren.
Vid en särskild session tillägnad 25-årsjubileet beskrev Dilyana Slavova, ordförande för
EESK:s sektion för yttre förbindelser, EES-avtalet som en ”framgångssaga – det är mer än
bara ett handelsavtal, det är ett exempel på samarbete mellan länder som delar samma
värderingar”. Eftas generalsekreterare Henri Gétaz betonade EES-avtalets motståndskraft:
”Vi har gått igenom en finanskris och upp till fyra reformer av EU-fördragen, och EES finns fortfarande kvar och fungerar – det krävs
mycket arbete för att nå den här samarbetsnivån, och även politiska ansträngningar”. (dgf)

EESK:s och ReK:s personalmatsal blir plastfri
Sedan den 14 maj används ingen engångsplast och inga produkter förpackade
med plast i matsalen, som delas av Europeiska regionkommittén och Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén i Jacques Delors-byggnaden, och som därmed
blir den första plastfria matsalen vid EU-institutionerna.
Tallrikar, glas och bestick i plast förbjuds, vatten kommer endast att finnas tillgängligt via
vattenfontäner och alla andra drycker tillhandahålls i glasflaskor eller burkar.
Att bli plastfri är en del av en övergripande strategi för hållbarhet som inleddes 2011 när
ReK:s och EESK:s matsal gick med i Brysselregionens program för hållbara matsalar. Två år
senare tilldelades matsalen märkningen "Bra mat” (med två av tre gafflar),
Brysselregionens certifiering av matställen som erbjuder hälsosam och hållbar mat.
Dessa prestationer är resultatet av EESK:s och ReK:s Emas-enhets vision och insatser i samarbete med cateringentreprenören. Båda
håller med om att det fortfarande finns utmaningar, såsom att tillämpa samma uppsättning regler på kafeterian och
sammanträdeslokalerna i kommittéernas byggnader och att motverka användningen av engångsprodukter. (ll/dgf/ls)

EESK-nyheter
Margrethe Vestager vid EESK: ”Vi behöver en global lösning på digital
beskattning”
Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens, förklarade
vid EESK:s plenarsession i maj att ”kommissionen har drivit frågan om digital
beskattning eftersom vi behöver en global lösning: det är oacceptabelt att vissa
företag betalar skatt och andra inte”. Kommissionsledamoten förklarade dock att
EU först måste hitta en europeisk lösning.
Luca Jahier, EESK:s ordförande, presenterade Margrethe Vestager som en europeisk
förkämpe för konkurrens, som är en central fråga för ekonomisk demokrati: ”Om vi låter ett
fåtal ha kontroll över uppgifterna kommer de att ha kontroll över ekonomin och demokratin,
och då kommer vår framtid att äventyras”. Kommissionsledamot Margrethe Vestager höll
med och noterade att ”enorma mängder information kan ge storföretagen en fördel, vilket
gör det svårt för de mindre konkurrenterna att mäta sig med dem och att konkurrera, även
med en bättre produkt, om de inte har en kritisk massa av uppgifter eller användare”. För att komma till rätta med denna
snedvridning av marknaden menade Vestager att ”en sak som kommissionen kan komma att behöva göra för att öppna upp
konkurrensen är att kräva att företagen delar med sig av sina uppgifter till konkurrenterna så att dessa ges en ärlig chans”.
Kommissionsledamoten underströk att konkurrensen även bör bygga upp medborgarnas tillit i en digital värld: ”Vissa plattformar
samlar in uppgifter från miljoner eller till och med miljarder användare och vet mer om oss än vad våra närstående gör, så vi måste
försäkra oss om att vi tämjer de mörka sidorna hos denna digitala värld”. För att åstadkomma detta sade hon att kommissionen
kommer att skydda ”multi-homing” (vilket gör det möjligt för konsumenterna att använda fler än en digital plattform), och vara
”vaksam mot onlineplattformar som är så starka att de fungerar som ”marknadsdomare” som fastställer reglerna för företag som vill
delta på marknaden”. (dgf)

Kampen mot antisemitismen är även en kamp för ett demokratiskt och
värdebaserat Europa
EESK bjöd in Raya Kalnova (europeiska judiska kongressen), Michał Bilewicz (centrumet för forskning om fördomar,
universitetet i Warszawa) och Joël Kotek (Université Libre de Bruxelles – ULB) för att diskutera anti-semitism i Europa
vid plenarsessionen i maj.

EESK:s ordförande Luca Jahier inledde med att säga: ”Den senare tidens händelser visar att vi inte kan sänka garden och tro att vi
kan ta de sextio åren av fred i Europa för givet. Och även om våra grundläggande
rättigheter slås fast i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen så behöver vi försvara
dem varje dag.”

ledarskap för att ta uti med problemet.

Eftersom rädsla blivit en ständig del av judarnas liv och hela 38 % överväger att emigrera
framhöll Raya Kalnova att den judiska världskongressen i allt högre grad upplever att man
befinner sig i en nödsituation. ”För att bekämpa antisemitism är det viktigt att veta vad det
egentligen är.” IHRA:s (International Holocaust Remembrance Alliance) arbetsdefinition av
antisemitism har blivit en referens för myndigheter och det civila samhället. Den har redan
antagits av elva EU-medlemsstater, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Det
civila samhällets organisationer behöver också anta och tillämpa denna definition och visa

Michał Bilewicz hänvisade till resultaten från en undersökning som genomfördes 2017 och som visade att en av fyra personer anser
att judarna själva bär skulden för den växande antisemitismen. Många européer (50 % i Polen, 37 % i Österrike och 32 % i Tyskland)
tror också att judarna utnyttjar förintelsen.

”Mot all förmodan har konspirationsteorin om att judar har för mycket makt åter fått fäste i vårt samhälle, i media och ibland även i
våra parlament”, tillade Joël Kotek. Hatet mot judar är tydligare än någonsin.
EESK:s ledamöter uttryckte sitt stöd för det judiska samfundet och sitt engagemang för att bekämpa diskriminering av minoriteter.

”Det är vår plikt att bekämpa varje uttryck för antisemitism i Europa”, sade Arbetsgivargruppens ordförande, Jacek Krawczyk. ”Det
var antisemitism som ledde till förintelsen. Åttio år efter andra världskrigets början vore det ett allvarligt misstag att glömma detta. Vi
bör alla ha det i åtanke när vi väljer vem vi ska rösta på i valet till Europaparlamentet.”
Arno Metzler, ordförande för gruppen Mångfald Europa betonade: ”Vi måste alla protestera och öppet och ärligt säga vår mening i
våra privata umgängeskretsar när vi hör obehagliga skämt om judiska personer och det förflutna. Det är en både allmän och personlig
skyldighet att försvara våra europeiska värderingar.”
José Antonio Moreno Díaz , medlem i Arbetstagargruppen och ordförande i EESK:s grupp om grundläggande rättigheter och
rättsstatsprincipen, sade: ”När det självklara måste förklaras är det tuffa tider. Personer som inte kommer ihåg sin historia är dömda
att upprepa den. Vi får inte lämna något utrymme för diskriminering. Om vi tolererar intolerans kommer det att förstöra demokratin.
De politiska krafterna måste förenas för att isolera fascister och utestänga dem.” (sma)
Läs ordförande Luca Jahiers tal här

EESK lägger fram förslag för att främja små och medelstora företags bidrag till
bioekonomin
”Den utmaning som ligger framför oss består både i att bekämpa
klimatförändringarna och att trygga livsmedelsförsörjningen för en planet som
snart kommer att vara hem för 10 miljarder människor. Bioekonomin, som
omfattar produktion av förnybara biologiska resurser och omvandling av dem till
livsmedel, foder och biobaserade produkter, kan spela en viktig roll för att uppnå
båda”, sade Mindaugas Maciulevičius och Udo Hemmerling, föredragande för
EESK:s yttrande om uppdateringen av den bioekonomiska strategin som antogs
den 15 maj.
Hållbarhetsprinciperna är grundläggande för en ”ny” bioekonomi och naturtillgångarna
måste bevaras för att de ska kunna fortsätta att vara produktiva.
Små och medelstora företag spelar en viktig roll för bioekonomin. För att öka deras bidrag behöver de bättre rådgivning och tillgång
till finansiering. Det är mycket viktigt att inrätta individuella och flexibla rådgivningstjänster för att hjälpa små och medelstora företag
inom området jordbruksbaserade livsmedel att inleda långsiktiga, innovativa projekt. Utöver det skulle samarbete mellan offentliga
och privata aktörer kunna spela en viktig roll för att öka effektiviteten och stimulera utbyte av kunskaper, expertis och bästa praxis.
Kopplingar mellan olika områden – städer och landsbygd, landsbygd och landsbygd samt land och hav – kan bidra till hållbara
värdekedjor och kluster för bioekonomi i landsbygdsområden, och skulle i synnerhet kunna hjälpa länder i centrala och östra Europa
att öka sina produktionsnivåer och därmed öka tillväxten och sysselsättningen, särskilt i landsbygdsområden. Denna region är rik på
biomassa på grund av omfattande verksamhet inom jordbruk, skogsbruk och fiske och har en hög, men underutnyttjad,
biomassakapacitet. (sma)

Åldras med värdighet – en mänsklig rättighet men också en möjlighet till
ekonomiska framsteg
EESK anser att det bör vara en grundläggande rättighet att få åldras med värdighet. Européerna lever allt längre, och
det är en god nyhet. Med åldrandet uppstår dock nya sociala, ekonomiska och hälsorelaterade utmaningar som
påverkar både de äldre, deras familjer och samhället. Denna fråga har alltför längre nonchalerats och man har inte
planerat för de växande behoven hos äldre personer, menar EESK. I ett yttrande som antogs den 15 maj lyfter EESK
fram den enorma potential som äldre personer innebär för nya arbetstillfällen och den tekniska utvecklingen.
Hemvårdare, personliga assistenter, vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor är några av de arbeten där flest arbetstillfällen
kommer att skapas i framtiden. Deras kunskap och utbildning är direkt koppad till äldre människors välbefinnande.

”Vi föreslår att det ska inrättasett europeisk minimiutbildningsprogram för gerontologisjuksköterskor, undersköterskor,
vårdbiträden och vårdare, som omfattar inte bara tekniska utan även sociala och mänskliga aspekter för att möjliggöra och stärka
såväl arbetstagarnas rörlighet som servicen till äldre personer”, säger Marian Krzaklewski , föredragande för detta EESK-yttrande.
Utbildningen bör underlättas genom IKT-verktyg. EESK rekommenderar också att man inrättar en gemensam EU-ram som ska
omfatta de bästa inslagen i de befintliga utbildningsprogrammen.

Äldre människor vill kunna bo kvar så länge som möjligt i sina hem. För EESK är det viktigt
att man respekterar deras vilja och önskemål, i dialog med deras familjemedlemmar och
anhöriga. ”Valet kan dock inte längre stå endast mellan vård i hemmet och på ett
vårdboende” , underströk medföredraganden till yttrandet, Jean-Pierre Haber. ”Alternativa
boendeformer finns redan, och de som ännu inte byggts måste vara inriktade på att
underlätta ett självständigt liv. De måste utformas på basis av människors personliga
situation och eventuella specifika sjukdomar som de har”.
EESK efterlyser även en bättre användning av innovationer inom digital teknik: telemedicin,
sensorer, elektroniska patientkort och elektroniska patientjournaler samt hemautomation,
som inte bara skulle stärka äldre människors självständighet utan även göra vården mer
effektiv och säker. (sma)

Europas civila samhälle efterlyser ett politiskt engagemang för att uppnå
likabehandling av kvinnor och män
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har uppmanat Europeiska
unionen och medlemsstaterna att sätta jämställdhet högst upp på sin politiska dagordning
eftersom de befarar att den senaste tidens attacker mot kvinnors rättigheter i Europa kan
vara förödande för framstegen mot lika rättigheter mellan kvinnor och män.
”Det här årtiondet har vi sett en tydlig och organiserad tillbakagång vad gäller
jämställdheten mellan kvinnor och män samt mänskliga rättigheter. Inom många områden,
till exempel lön, pension och sysselsättningsmöjligheter, har framstegen mot jämställdhet
antingen avstannat eller gått tillbaka”, sade Indre Vareikytė, föredragande för EESK:s
yttrande om jämställdhetsfrågor.
”Med dagens takt kommer det att ta över 100 år för kvinnor att bli jämställda med män i
Europa, och framtida generationers döttrar kommer att ha färre rättigheter än dagens kvinnor”, tillade hon.
EESK har uppmanat EU att öka sina insatser och göra jämställdhet till ett fristående mål inom de framtida budgetramarna, med en
ambitiös, bindande femårig strategi för att effektivt ta itu med alla aspekter av jämställdhet.
Kommittén har uppmanat alla medlemsstater som ännu inte ratificerat Istanbulkonventionen att ompröva sin ståndpunkt och bett
kommissionen att inbegripa nättrakasserier och nätmobbning som riktas mot kvinnor i definitionen av olaglig hatpropaganda.
För att säkerställa jämställd representation i de egna leden har kommittén uppmanat rådet att se över sina riktlinjer för utnämningen
av EESK-ledamöter och rekommenderar att medlemsstaterna lägger fram förslag på ledamöter på grundval av en jämn
könsfördelning. För närvarande är 30 % av EESK-ledamöterna kvinnor. (ll)

EESK uppmanar regeringarna att uppmuntra och främja filantropi i Europa
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har uppmanat EU:s medlemsstater
att skapa en gynnsam miljö för filantropi i linje med EU:s grundläggande friheter
och mänskliga rättigheter, och rekommenderar att de erkänner och främjar
filantropi som ett sätt att visa samhällsengagemang för det allmänna bästa.
I EESK:s första yttrande som uteslutande behandlar filantropi rekommenderar kommittén
även att underlättande av gränsöverskridande filantropisk verksamhet ska vara en prioritet
för både EU och medlemsstaterna. Kommittén har dock påpekat att filantropi inte kan
ersätta välfärdsstaten och starka sociala trygghetssystem som bygger på skattemässig
rättvisa och en effektiv sysselsättningspolitik. I stället kan dessa stärkas och utvecklas
ytterligare, vilket även skulle öka de filantropiska organisationernas kapacitet att ”fylla
luckorna” och komplettera med finansiering på nischområden där det saknas offentligt stöd.
”Vi erkänner helt och fullt det kompletterande och innovativa mervärde som filantropi kan ge social sammanhållning genom att stärka
gemensamma värderingar och göra vårt samhälle mer motståndskraftigt”, förklarade yttrandets föredragande Petru Sorin Dandea.
Filantropisk verksamhet bör förbli öppen, och detta bör främjas av säkerhetsåtgärder på nationell och europeisk nivå, betonade han.
Siffrorna visar att filantropin har ökat i snabb takt i Europa under de tre senaste årtiondena, med filantropiska bidrag som uppgår till
minst 87,5 miljarder euro per år i Europa – och detta är endast en försiktig uppskattning. (ll)

Den inre marknaden har medfört mycket påtagliga fördelar för EU-medborgarna
Den inre marknaden har medfört många påtagliga fördelar för EU-medborgarna
hävdar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i sitt svar på
Europeiska kommissionens bedömning av läget för den inre marknaden.
Överkomliga priser för flygresor, slopade roamingavgifter, förbättrade
möjligheter att få arbete på en arbetsmarknad som omfattar hela kontinenten
och konsumenträttigheter som erbjuder en hög skyddsnivå över gränserna.
Denna framgångssaga kan vara ett motgift mot populism, nationalism och
protektionism, menar EESK.

utmaningarna i framtiden.

Vid EESK:s plenarsession den 15 maj antogs ett yttrande om kommissionens meddelande
Den inre marknaden i en värld som förändras: En unik tillgång som kräver ett nytt
politiskt åtagande som ger en översikt över de 25 åren med den inre marknaden och

Den inre marknaden har varit en enorm framgång, framhåller EESK i sitt yttrande, och EU måste se till att medborgarna är medvetna
om att många av de mycket påtagliga fördelar som de har kunnat åtnjuta under de senaste 25 åren som konsumenter, företagsägare
eller arbetstagare är frukten av den inre marknaden. Dessa fördelar uppskattas till 8,5 % av EU:s BNP:
För europeiska företag har den inre marknaden inneburit möjligheter att växa och utöka sina verksamheter i hela EU. Globalt har den
gett EU kraften av en marknad på 512 miljoner människor, något som nyligen blivit tydligt genom de ansträngningar som gjorts
internationellt för att efterleva den allmänna dataskyddsförordningen.
Denna framgångssaga kan bidra till att samla det stöd som krävs för att rusta den inre marknaden för den digitala tidsåldern, påpekar
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).
Den inre marknaden måste också ses som en möjlighet att bekräfta de europeiska värdena och rättigheterna: ”Värdena frihet,
ekonomisk tillväxt, demokrati, fred, vetenskap och innovation, politisk stabilitet, konsumenträttigheter och sociala rättigheter måste
alltid finnas i medborgarnas medvetande. De möjliggör framsteg och välstånd för alla medlemsstater och medborgare”, förklarade
föredraganden för yttrandet Gonçalo Lobo Xavier.

”Den inre marknaden påverkar alla, och det är det som gör den så kraftfull”, påpekade medföredraganden för yttrandet Juan
Mendoza Castro. ”Vi måste bekämpa hotet från populister och nationalister, som växer sig allt starkare i Europa, och den inre
marknaden är ett av de bästa verktyg vi har för att motverka deras budskap.”
EESK tar även upp EU:s konkurrenspolitik. Unionens regler för statligt stöd och bekämpning av missbruk av dominerande ställning har
skapat dynamik på den europeiska marknaden och medfört fördelar för konsumenter och företag. Men med tanke på den hårda
globala konkurrensen från (ibland statligt ägda) oligopol eller monopol bör EU dock kräva ömsesidighet från sina handelspartner för
att hjälpa europeiska företag att komma in på marknader. (dm)

Artificiell intelligens i Europa: ingen får lämnas på efterkälken
Utvecklingen av artificiell intelligens i Europa bör vara så brett inkluderande som
möjligt, menar EESK i sin bedömning av kommissionens samordnade plan om
artificiell intelligens. Genom politiken bör man säkerställa att det civila samhället
drar nytta av de många fördelarna med AI samtidigt som man minimerar riskerna
för t.ex. manipulering av demokratiska processer.
I sitt yttrande om Samordnad plan om artificiell intelligens understryker EESK att den AIrelaterade politiken måste involvera alla samhällsaktörer, inklusive företagen, arbetstagarna
och konsumenterna. Detta innebär att man måste säkerställa tillgängligheten till data och
infrastruktur, tillgången till användarvänliga produkter liksom till kunskap och kompetens.
Särskilda åtgärder bör vidtas för att öka kvinnors kompetens inom artificiell intelligens och uppmuntra dem att arbeta inom AI, menar
föredraganden, mot bakgrund av att rapporter visar att färre kvinnor än män arbetar inom IKT i alla EU-länder (1,5 miljoner kvinnor av
totalt 8,9 miljoner 2018 enligt siffor från Eurostat).
Utbildningssystemen i medlemsstaterna måste ses över för att förbereda Europas unga på en värld där AI har slagit igenom.
Läroplanerna från grundskolan till universiteten måste reformeras för att garantera en stark grund inom vetenskap, teknik,
ingenjörsvetenskap och matematik samt kritiskt tänkande. Detta kommer att bidra till att täcka efterfrågan på färdigheter i Europa
där det, enligt kommissionen, 2018 fanns 600 000 otillsatta tjänster för digitala experter.
Samtidigt kommer dagens arbetstagare som riskerar att förlora sina arbeten att behöva delta i livslångt lärande och fortbildning för
att uppgradera sin kompetens eller omskola sig för nya uppgifter, eftersom AI sannolikt kommer att förändra arbetets natur snarare
än att helt och hållet ta död på arbetstillfällena.
EESK anser att utbildning bör vara ett centralt inslag i de nationella AI-strategierna och efterlyser även mer EU-medel till stöd för
reformerna.
För att se till att AI gagnar hela samhället föreslår EESK att EU ska anta den tredelade ramen för hållbar utveckling som riktlinje för
den framtida utvecklingen inom AI: ”Om AI innebär fördelar för samhället – i en anda av hållbar utveckling – genom att ge upphov till
ekonomiskt välstånd, ett friskt och välmående samhälle och om det samtidigt är bra för miljön, kan AI klassas som ’en god kraft’ och
på så vis stilla den utbredda oron kring tekniken” menade föredraganden för yttrandet, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala. (dm)

Nyheter från grupperna
Arbetstagarnas röst i det nya Europaparlamentet
av EESK:s arbetstagargrupp

"Vi måste se till att arbetstagarnas röst hörs klart och tydligt inte bara i
Europaparlamentet utan även i kommissionen" sade Oliver Röpke, ordförande för
arbetstagargruppen. EESK:s arbetstagargrupp anordnade därför ett
sidoevenemang vid EFS kongress den 22 maj 2019 för att diskutera hur vi kan se
till att arbetstagarnas rättigheter står i centrum för den politiska dagordningen i
det nya Europaparlamentet de kommande fem åren.
Deltagarna diskuterade de utmaningar som fackföreningarna står inför och hur de kan
hantera de förväntade framgångarna för högerpopulistiska partier. "Vi måste återfå
arbetstagarnas förtroende, eftersom nationalister och extremister alltid kommer att försöka dra nytta av människors förtvivlan för att
få stöd" tillade Gabriele Bischoff.
Panelen, som utgjordes av EFS generalsekreterare Luca Visentini, den österrikiska Europaparlamentsledamoten Evelyn
Regner och två kandidater till Europaparlamentet, Gaby Bischoff och Nicolas Schmit, var överens om att man måste återfå
förtroendet från väljarna och att politikerna måste erbjuda alternativ till de anti-europeiska populisternas retorik. "Väljarna har inte

gått och blivit rasister över en natt: människor är desillusionerade och nationalisterna ger enkla svar och hämtar sin styrka från
människors hårda livsvillkor"sade Luca Visentini.
EU måste vara ett socialt projekt som förbättrar arbets- och levnadsvillkoren för alla medborgare och tar uti med ojämlikheten. För
detta krävs en rättvis och progressiv beskattning, genomförande av den sociala pelaren, gemensamma sociala miniminormer och en
korrekt tillämpning av arbetsrätten. (mg)

Gruppen Mångfald Europa släpper sammanfattning av studie om ungdomar och
EU
av EESK-gruppen Mångfald Europa
Huvudinnehållet i sammanfattningen av studien ”Ungdomar och EU –
uppfattningar, kunskap och förväntningar” presenterades i pressrummet i
Europeiska kommissionens Charlemagnebyggnad den 15 maj.
Forskningen syftar till att jämföra attityderna hos ungdomar som studerar på
Europaskolorna i Bryssel och skolor som följer nationella utbildningssystem i Frankrike,
Tyskland, Italien, Sverige och Rumänien. Hur mycket vet dessa ungdomar om EU och var har
de lärt sig det? Vad tycker de om EU och hur tror de att EU kan eller kommer att påverka
deras liv? Finns det några påtagliga skillnader mellan medlemsstaterna och har
Europaskolornas elever en helt annan attityd?
Arno Meltzer, ordförande för EESK-gruppen Mångfald Europa, sade om forskningen: ”Det är
viktigt att skapa ett nytt europeiskt medborgarskap som ett sätt att engagera
människor och berika dem. Vi bör utveckla nya pedagogiska verktyg med avseende på
EU, till exempel genom att utveckla en europeisk lärandeplattform eller införa ett
specifikt ämne i skolan med syftet att förklara vad EU-institutionernas dagliga arbete
handlar om. Vi vill göra det europeiska samhället mer aktivt. Civilsamhällets
organisationer och medborgarna bör förmedla EU:s grundtanke och
målsättningar. Vi måste ta vara på våra unga generationer och lyssna på dem, på
både nationell nivå och EU-nivå.” (ih)

Kommissionens vice ordförande i debatt med Arbetsgivargruppen om framtida
politiska prioriteringar
av EESK:s arbetsgivargrupp
Investeringar i EU, de utmaningar som EU står inför i dag och möjliga
prioriteringar för kommissionens och Europaparlamentets nästa mandatperiod –
det var huvudämnena vid den debatt mellan kommissionens vice ordförande Jyrki
Katainen och medlemmarna i Arbetsgivargruppen som ägde rum vid gruppens
sammanträde den 15 maj 2019.
Jacek Krawczyk, arbetsgivargruppens ordförande, välkomnade Jyrki Katainen och tackade
honom för hans modiga och engagerade försvar av rättsstatsprincipen och de
grundläggande rättigheterna i EU. Han tackade honom också för deras tidigare möte i
Europeiska kommissionen då Jacek Krawczyk överlämnade den deklaration som
arbetsgivargruppen tog fram före valet till Europaparlamentet.
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, vice ordförande för gruppen, lyfte fram att arbetsgivarna är mycket engagerade i tanken på hållbar
utveckling – ett politikområde som Jyrki Katainen har varit mycket aktiv inom. Hon tillade att företagens och den ekonomiska
tillväxtens betydelse för att man ska uppnå hållbar utveckling fortfarande inte uppmärksammas tillräckligt.
Jyrki Katainen sammanfattade kommissionens mandatperiod, som nu går mot sitt slut, och betonade de stora framstegen när det
gäller integration inom vissa områden såsom kapitalmarknadsunionen, energiunionen och den digitala inre marknaden. Han medgav
att Europeiska unionen nu står inför en mycket större yttre utmaning från globala konkurrenter än vad som brukade vara fallet för
några år sedan. Dessutom skulle vissa länder vilja se EU försvagas och splittras upp. ”Det är därför vi måste försvara både de
europeiska ekonomiska intressena och de europeiska värdena”, sade Jyrki Katainen.(lj)

Snart på EESK / kulturella evenemang
Storstilad start för ren rörlighet
Den 3 juli 2019 kommer EESK att välkomna Alberto Toscano, journalist och författare till boken ”A bike against Nazi barbarism, the
incredible destiny of the champion Gino Bartali”, till en debatt om ren rörlighet. Den italienske världsmästaren i cykling Gino Bartali
var Mussoliniregimens stolthet och en extraordinär man, en försynt hjälte som räddade hundratals italienska judar under Förintelsen.
Mötet anordnas av EESK:s sektion för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) med anledning av att starten
av Tour de France 2019 går av stapeln i Bryssel (den 7 juli 2019). Syftet är att uppmärksamma inte bara idrotten och ett miljövänligt
transportsätt utan även mänskliga värden.
Mötet med författaren kommer att hållas före debatten om ren rörlighet. För Pierre Jean Coulon, ordförande för TEN-sektionen, är det

viktigt att människor ändrar sina vanor – att övergå från enskilda till kollektiva
transportmedel (kollektivtrafik, bilpooler osv.) – och att de politiska myndigheterna
underlättar denna övergång (t.ex. genom att göra den mer överkomlig prismässigt). EESKledamöter och företrädare för städerna Paris och Bryssel samt Europeiska kommissionen
och Europaparlamentet kommer att delta i debatten. (ab)

Utställningen ”Post-industrial Societies: Art and Crisis of Values”
EESK kommer att stå värd för utställningen ”Post-industrial Societies: Art and Crisis of
Values” med verk av den spanske konstnären Jesus Montoia Oribe. Utställningen
organiseras för att belysa det arbete som EESK utfört på området industriell omvandling, och
i detta syfte har den organiserats i samarbete med Rådgivande utskottet för
industriell omvandling (CCMI). Den kommer att visas på EESK den 3–30 juni och ett
öppningsevenemang planeras till den 3 juni 2019 i samband med CCMI:s
sammanträde.
Mer information finns här: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/postindustrial-societies-art-crisis-values (cc)
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