EESK info
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
en bro mellan EU och det organiserade civila samhället
Augusti 2019 | SV

Tillgängliga språk:
bg

cs

da

de

el

en

es

et

fi

fr

ga

hr

hu

it

lt

lv

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

sv

Ledare
Nu är det sommar och semestertider! Det är en idealisk tid för att ta det
lugnt och ladda batterierna, men också ett bra tillfälle att vidga våra vyer –
korsa gränser, upptäcka nya kulturer, lära sig nya språk eller hitta nya
inspirationskällor...
Och sedan återgår vi till arbetet med många nya saker att se fram emot,
såsom det nya Europaparlamentets och den nya kommissionens tillträde.
Valet till Europaparlamentet i maj 2019 medförde en drastisk förändring av
parlamentets sammansättning. Rekordmånga medborgare begav sig till valurnorna för
att göra sina röster hörda. EU:s ledare har nu fem år på sig att förverkliga sina
ambitioner. EESK har en unik roll när det gäller att stödja institutionerna i denna
konstanta, nödvändiga – och jag skulle till och med säga oundgängliga – dialog med
det civila samhällets organisationer. Ursula von der Leyen kommer att bli kommissionens ordförande. Hon kommer att föra med
sig sin syn på arbetet samt sin dynamik och sin vision av Europa. Hennes mycket inspirerande tal i Strasbourg innehöll flera
idéer som ligger vår kommitté nära om hjärtat och visade på sex huvudpunkter i hennes program: en grön pakt för Europa, en
ekonomi som tjänar människorna, ett Europa anpassat till den digitala tidsåldern, skyddet av vårt europeiska levnadssätt, EU
som en starkare global aktör och ett uppsving för demokratin i Europa.
När vi kommer tillbaka till arbetet i september kommer en av de viktigaste punkterna på EU:s institutionella dagordning att vara
utfrågningarna av kommissionärskandidaterna och den nya kommissionens tillträde den 1 november. Vi hoppas verkligen att
ordförandens önskan om att hälften av kommissionärerna ska vara kvinnor och hälften män kommer att ha hörsammats.
Under hösten kommer även Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att ha en fullmatad kalender: tre plenarsessioner och
EESK:s 13:e medieseminarium för det civila samhället i oktober. I år kommer det att hållas i Málaga och ha temat ”Ni är EU och
EU är till för er – det civila samhällets roll när det gäller att informera om fördelarna med ett enat Europa”. I december kommer
vi också att hålla det tredje seminariet för journalister från de 28 medlemsstaterna samt många konferenser och offentliga
hearingar.
Jag skulle särskilt vilja uppmärksamma temat för 2019 års upplaga av priset till det civila samhället, som ligger i linje med både
kommissionsordförandens program och hennes önskan om en jämn könsfördelning i kommissionskollegiet. Detta år syftar priset
till att främja organisationer och kvinnor runtom i Europa som arbetar för att jämställdhet ska bli verklighet. Det tema som valts
är ”Fler kvinnor i Europas samhälle och ekonomi”. Det är i detta sammanhang som priset kommer att tilldelas innovativa
initiativ och projekt som främjar lika möjligheter för kvinnor och män och likabehandling av dem inom alla områden av det
ekonomiska och sociala livet.
Jag önskar er en trevlig semester och vi ses i september!
Isabel Caño Aguilar
Vice ordförande med ansvar för kommunikation

Kommande evenemang
30 augusti 2019, Åbo, Finland
Ett smart och intelligent Europa – vägen dit
12 september 2019, Bryssel

Det civila samhällets bidrag till nästa cykel i den europeiska planeringsterminen
16 september 2019, Helsingfors, Finland
Att stärka EU:s konkurrenskraft – tre pelare för hållbar tillväxt
25–26 september 2019, Bryssel
EESK:s plenarsession

I korthet
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)

EESK står värd för möte mellan EU och Kina om standardisering av hissäkerhet
På initiativ av EESK-ledamoten Antonello Pezzini tog kommittén emot en
delegation av företrädare för Kinas tillsynsmyndigheter den 9 juli 2019.
Avsikten med mötet, som inleddes av EESK:s generalsekreterare Gianluca Brunetti, var att
diskutera de framtida förbindelserna mellan EU och Kina på området standardisering av
tekniskt samarbete om säkerhet för hissar och rulltrappor. ”Att stärka förbindelserna mellan
Europa och Kina på ett så känsligt område är av största vikt, inte bara för denna specifika
industrisektor utan också för industrin i allmänhet”, sade Antonello Pezzini.

Kina i oktober 2019. (mp)

Dagen efter besöket vid EESK undertecknades det första avtalet någonsin om att inrätta en
gemensam arbetsgrupp EU–Kina vid Europeiska standardiseringskommitténs (CEN)
huvudkontor i Bryssel. Den gemensamma arbetsgruppens första möte planeras äga rum i

Nya publikationer
EESK:s resultat 2018 – tillbakablick och framtidsutsikter
I broschyren ”EESC achievements 2018 – looking back, looking forward” (EESK:s resultat 2018 – tillbakablick och
framtidsutsikter) redogörs för några av de främsta resultaten av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
arbete under 2018.
Broschyren ger en bild av EESK:s fortlöpande ansträngningar för att utföra det uppdrag som kommittén tilldelades för mer än 60 år
sedan, och tar även tillfället i akt att blicka framåt och dra lärdomar som kommer att trygga EESK:s fortsatta ställning som det civila
samhällets tydliga och aktiva röst i Europa. Du kan ladda ner den på engelska från EESK:s webbplats. Den kommer snart att finnas
tillgänglig på andra språk (franska, tyska, italienska, spanska, polska och nederländska). (as).

EESK-nyheter
Det finländska EU-ordförandeskapet lägger fram ett program som bygger på
hållbarhet och välbefinnande
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnade vid
plenarsessionen den 18 juli Finlands social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa
Pekonen, som presenterade det finländska EU-ordförandeskapets program.
Programmet har ett särskilt fokus på hållbarhet och medborgarnas
välbefinnande. Aino-Kaisa Pekonen betonade också att stärkandet av
rättsstatsprincipen och EU:s värden ingår bland ordförandeskapets övriga
prioriteringar.
EESK:s ordförande Luca Jahier höll ett anförande som inledning till Aino-Kaisa Pekonens tal
där han talade om de viktigaste utmaningar som det finländska EU-ordförandeskapet skulle
behöva ta itu med. ”Genomförandet av Agenda 2030 kommer att kräva ett holistiskt
tillvägagångssätt som förutsätter att ekonomiska och sociala utmaningar hanteras
gemensamt”, sade Luca Jahier. Med detta i åtanke meddelade Aino-Kaisa Pekonen att ”Finland vill påverka EU:s framtid, och denna
framtid bör vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar”.
EU:s globala ledarskap när det gäller klimatåtgärder är därför en central prioritering för det finländska ordförandeskapet. I detta syfte
förväntar sig ordförandeskapet att man ska nå enighet om de viktigaste delarna i en långsiktig plan där EU åtar sig att bli
klimatneutralt i slutet av 2019, i enlighet med Europeiska rådets uppmaning.
Det finländska ordförandeskapet kommer också att stärka dialogen inte bara med andra globala aktörer utan även inom EU med
andra institutioner och partner. ”Dialog med arbetsmarknadens parter är en av det finländska ordförandeskapets prioriteringar”,
avslutade Aino-Kaisa Pekonen. ”EESK spelar en nyckelroll och vi välkomnar att kommittén håller på att utarbeta viktiga yttranden som
ligger i linje med våra förslag.” (dgf)

Conny Reuter: ”Vi är här för att främja civil dialog i ett progressivt och
inkluderande Europa”.
Vid sin plenarsession den 18 juli stod Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
värd för en debatt med deltagande av Conny Reuter, medordförande i EESK:s grupp för
kontakter med organisationer och nätverk i det europeiska civila samhället.
Conny Reuter presenterade slutsatserna och rekommendationerna från 2019 års upplaga
av det civila samhällets dagar, som ägde rum i Bryssel i mitten av juni, med fokus på frågan
om hållbar demokrati. Han talade också om kontaktgruppens roll. Gruppen inrättades 2004
som ett unikt EU-organ med syftet att säkerställa en fortlöpande dialog mellan EUinstitutionerna och det europeiska nätverket av civilsamhällesorganisationer på EU-nivå.

nationella intressen.

”Vi är här för att främja civil dialog i ett progressivt och inkluderande Europa”, meddelade
Conny Reuter plenarförsamlingen, och betonade gruppens viktiga roll när det gäller att ge
ett EU-perspektiv på centrala frågor och politikområden som sträcker sig längre än till

EESK:s ordförande Luca Jahier lovordade kontaktgruppens arbete: ”Vi försöker bygga broar i stället för att stänga dörrar. Vi är här
för att gemensamt arbeta för ett bättre Europa”, betonade han.
Som ett uttryck för sitt nära samarbete anordnar kontaktgruppen och EESK varje år det civila samhällets dagar för att lyfta fram
civilsamhällesorganisationernas bidrag till arbetet med att bygga upp ett EU som ligger mer i linje med medborgarnas förväntningar.
Evenemanget firade nyligen sitt tioårsjubileum. Luca Jahier sade att det civila samhällets dagar har blivit ett av kommitténs

flaggskeppsevenemang. I juni deltog fler än 250 deltagare i evenemanget. (ll)

Utan en stark europeisk batteriindustri kan biltillverkare komma att lämna EU
EESK stöder den EU-handlingsplan för batterier som utarbetats av Europeiska
kommissionen, men påpekar att den behöver utökas och genomföras så snabbt
som möjligt.
Det finns en reell risk för att mycket stora delar av den europeiska bilindustrin flyttar sin
produktion till de regioner – huvudsakligen i Asien – som befinner sig nära de anläggningar
som producerar battericeller. I ett yttrande utarbetat av Colin Lustenhouwer och antaget
vid plenarsessionen i juli uttrycker EESK sitt stöd för kommissionens strategiska
handlingsplan för batterier, men påpekar också att den behöver förstärkas och genomföras
så snart som möjligt för att undvika att europeiska bilfabriker flyttar ut ur EU.
”Det är väldigt mycket som står på spel. Vi talar om jobben för omkring 13 miljoner
europeiska arbetstagare inom sektorn”, sa Colin Lustenhouwer. ”Det är uppenbart att det finns en utbredd känsla bland
beslutsfattare, forskare och företag att något måste göras så fort som möjligt. De inser att vi är sent ute, kanske till och med för sent.
Vi behöver effektiva, säkra och miljövänliga batterier.”
Batterier har blivit ett oumbärligt inslag i vår vardag. För närvarande släpar EU långt efter när det gäller både utveckling och
produktion och är beroende av länder utanför EU, särskilt i Asien. Kommissionens första lägesrapport om genomförandet av den
strategiska handlingsplanen för batterier, som publicerades i april 2019, visar att det har inletts många åtgärder för att utveckla en
betydande batteriindustri inom EU. Mycket mer måste dock göras inom EU under de kommande åren för att utveckla sektorn, med
fokus på investeringar och innovation. (mp)

Den cirkulära ekonomin: det är dags att utnyttja konsumenternas inflytande
Hittills har åtgärderna för att främja utvecklingen av en cirkulär ekonomi i Europa
fokuserat på produktion, genom att få industrierna att införa cirkulära
företagsmodeller och släppa ut cirkulära alternativ på marknaden. Nu är tiden
mogen för att involvera konsumenterna och ge dem möjlighet att fatta hållbara
inköpsbeslut i sitt dagliga liv, enligt den rapport som EESK antog i juli.
I yttrandet Konsumenterna i den cirkulära ekonomin förespråkar Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén en strategisk omorientering för att sätta konsumenterna i centrum av
den offentliga politiken för den cirkulära ekonomin på alla förvaltningsnivåer i Europa.
I den cirkulära ekonomins första fas har konsumenterna fått rollen som urbana aktörer som
återvinner hushållsavfall medan fokus legat på företagen. EESK påpekar att kommissionens
initiativ har inriktats på föreskrifter och produktion genom att främja återvinningsnivåerna
och införa begreppet ekodesign.

”Nu är det dags för den cirkulära ekonomin 2.0 att ta itu med konsumentsidan”, sade EESK:s föredragande Carlos Trias Pintó, som
uppmanar kommissionen att gå i spetsen för omorienteringen i sina kommande initiativ.
Den andra fasen, betonade han, kommer att hänga på konsumentinformation. Information och utbildning är nyckelfaktorer för att
styra konsumenterna mot cirkulära beteendemönster. Därför måste utbildning och livslångt lärande byggas upp, och konsumenterna
måste få tillgång till så objektiv information som möjligt.
EESK förespråkar frivillig märkning som ett steg mot obligatorisk märkning för att ange produktens sociala och miljömässiga
avtryck – utsläppsminskning, bevarande av den biologiska mångfalden, effektiv resursanvändning eller undvikande av komponenter
med hög miljöpåverkan, beräknad livslängd, möjlighet att få tag på reservdelar och reparationsalternativ.
Även om information och utbildning kan bidra avsevärt till att styra konsumenterna mot gröna, hållbara produkter som går att
reparera, finns det många människor som inte har råd med dem. Som incitament föreslår EESK att medlemsstaterna skulle kunna
anta en belöningsbaserad modell och lokala myndigheter skulle kunna använda offentlig upphandling för att stödja hållbara
leverantörer. (dm)

Det europeiska jordbruket bör utvecklas i riktning mot agroekologi
EU måste lägga större vikt vid korta leveranskedjor och agroekologi inom
lantbruket för att bevara sitt jordbruk och göra det mer motståndskraftigt mot
nya utmaningar såsom klimatförändringarna. Agroekologi är också ett sätt att
trygga livsmedelsförsörjningen och göra våra livsmedel mer hälsosamma, och
därigenom öka deras värde. Korta leveranskedjor kommer att hjälpa mindre
jordbruk att öka sin inkomst och göra landsbygden mer levande.
”Initiativ för korta leveranskedjor har potential att skapa arbetstillfällen och tillväxt och
följaktligen välstånd, särskilt i landsbygdsområden. Utmaningen är därför att ge
operatörerna möjlighet att skapa lokala livsmedelssystem som bygger på lokal styrning.
Digitalisering spelar – och kommer även i framtiden att spela– en nyckelroll, både i
produktion och bearbetning och i inköp och försäljning”, förklarar Geneviève Savigny,
föredragande för yttrandet om Att främja korta och alternativa livsmedelsförsörjningskedjor i EU: agroekologins roll.
För att agroekologi ska bli ett projekt på unionsnivå föreslår EESK en strukturerad mångsidig handlingsplan som inbegriper den
regionala, nationella och europeiska nivån. Befintliga program bör också inriktas på att stödja åtgärder inom agroekologi och korta
leveranskedjor.

En övergripande livsmedelspolitik, som EESK har förespråkat i många år och skulle kunna främja, skulle kunna utgöra ramen för
handlingsplanen. (sma)

Ramen för en renässans för Europas tillverkningsindustri måste baseras på de
små och medelstora företagens verkliga behov
Enligt EESK kan en effektiv och konkurrenskraftig omställning av det europeiska
tillverkningssystemet till en banbrytande digital och miljövänlig ekonomi endast
åstadkommas när den är redo för betydande investeringar i innovation. De
åtgärder som kommissionen planerar för att underlätta en bättre utveckling av
tillverkningssystemet bör därför grunda sig på en verklig medvetenhet om
behoven hos företagen, särskilt de små och medelstora företagen.
Tillverkningsindustrin står för 17,3 % av EU:s BNP och 80 % av exporten. ”Mot bakgrund av
dessa imponerande siffror är det mycket viktigt att EU samordnar sina insatser för att
upprätthålla och även stärka denna sektor”, sade Antonello Pezzini, föredragande för
EESK:s informationsrapport om inkrementell innovation i områden med en hög andel
tillverkningsindustri.
EESK uppmanar EU och dess medlemsstater att införa lämpliga utbildningsstrategier, som är viktiga för att nya färdigheter ska
förvärvas och nya yrkesprofiler utvecklas.
I den industriella revolution som pågår används digitala modeller såsom molntjänster och stordata, och den rör sig i riktning mot ett
scenario som inbegriper sakernas internet och smarta produkter. Artificiell intelligens är av särskild vikt i denna process, eftersom den
har potential att fördubbla den årliga tillväxttakten på mindre än 20 år.
”EU måste vidta kraftfulla åtgärder på området för digital teknik och underlätta de små och medelstora företagens tillgång till
högteknologi. EESK efterlyser därför särskilda åtgärder och strategier som gör det möjligt för små och medelstora
företag att utöka nätverkandet med större företag och även införa incitament som leder till samarbete om innovation
mellan små och stora företag”, avslutade Antonello Pezzini. (sma)

Den europeiska planeringsterminen och en ny styrningsmetod är avgörande för
EU:s framtida ekonomiska politik
EESK anser att EU bör förnya sitt system för samordning och styrning av den
ekonomiska politiken på grundval av en ny EU-strategi för hållbar utveckling för
perioden efter 2020, för att öka åtgärdernas effektivitet och resultatens
hållbarhet.
I detta sammanhang välkomnar EESK i ett nyligen antaget yttrande kommissionens förslag
om att bygga upp starkare kopplingar mellan den europeiska planeringsterminen och
finansieringen av sammanhållningspolitiken inom nästa fleråriga budgetram. Kommittén
anser att dessa kopplingar har en enorm potential när det gäller att förbättra samordningen
och styrningen av EU:s ekonomiska politik.
EESK föreslår dessutom att ett nytt system för EU:s styrning bör förlita sig mer på dess
förståelse av och samarbete med det civila samhället och stärka den offentliga förvaltningen på flera nivåer. I detta sammanhang
föreslår kommittén att det inrättas ett EESK-informationscentrum för berörda parter.
I ett annat yttrande efterlyser EESK närmare band mellan Efsi, dess efterföljare – InvestEU-programmet – och andra europeiska eller
nationella investeringsprogram. Kommittén rekommenderar att man fastställer tydliga investeringsmål, förenklar regelverket och ger
ytterligare vägledning för att uppnå större geografisk och sektoriell balans inom ramen för investeringsplanen för Europa.
Om EU använder den europeiska planeringsterminen som det viktigaste inslaget i samordningen av den ekonomiska politiken kan
den bidra till genomförandet av dessa rekommendationer. (jk)

EESK lägger fram rekommendationer för EU:s framtida ekonomiska politik och
styrningen av EMU
I juli lade EESK fram förslag för den ekonomiska dagordningen för den kommande
mandatperioden och rekommenderade att de skulle ligga till grund för en ny
ekonomisk strategi för EU.
EESK anser att den framtida ekonomiska politiken och styrningen bör ta hänsyn till
geopolitiska och samhälleliga utmaningar, såsom den globala ekonomiska avmattningen,
olösta handelstvister, brexit, klimatförändringar och demografiska förändringar, ökande
ojämlikhet och den fjärde industriella revolutionen samt bidra till att stärka
motståndskraften mot kriser och den ekonomiska modellens hållbarhet. Dessa utmaningar
kräver en långtgående ekonomisk strategi med tydliga politiska mål och en mer
sammanhängande ram för ekonomisk styrning.
EMU:s samtliga fyra pelare – den monetära och finansiella, den ekonomiska, den sociala och den politiska – måste förstärkas på ett
balanserat sätt och det behövs ett positivt budskap för EU-ekonomins framtida utveckling. EESK efterlyser bland annat att det inrättas
en finanspolitisk kapacitet inom euroområdet, balans mellan åtgärder på utbuds- och efterfrågesidan och ett ökat deltagande av
Europaparlamentet, arbetsmarknadsparterna och civilsamhällesorganisationerna i centrala beslut om socialpolitiken och den
ekonomiska politiken.

När det gäller konvergens uppåt anser EESK att allmän och yrkesinriktad utbildning, FoU och innovation måste främjas. Dessa
åtgärder kan stärka EU-ekonomins konkurrenskraft på grundval av dess förmåga att öka sin produktivitet och levnadsstandarden på
ett hållbart sätt samtidigt som den blir klimatneutral.
Ytterligare upplysningar: ECO/492 och ECO/493 (jk)

EESK uppmanar kommissionen att bättre förena industri- och
energilagstiftningen med klimatpolitiken
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar kommissionen
att mer ingående reflektera över politiska alternativ som bidrar både till att
minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bekämpa klimatförändringarna,
och till att bibehålla konkurrenskraften. Målet måste vara att bättre skydda och
främja EU:s resurs- och energiintensiva industrier, annars riskerar EU att förlora
arbetstillfällen till mindre rena ekonomier och missa sitt mål om att minska
växthusgasutsläppen.
”Det nuvarande utsläppshandelssystemet, som syftar till att uppmuntra
investeringar, är inte tillräckligt, eftersom en världsomspännande tillämpning av
det för närvarande inte är inom räckhåll. Om det bara tillämpas i Europa finns det
en risk för koldioxidläckage och således investeringsläckage”, varnade Aurel
Laurenţiu Plosceanu, föredragande för EESK:s yttrande om Det sektoriella industriella perspektivet på att göra
klimatpolitiken och energipolitiken förenliga, som antogs den 17 juli. ”Framtida investeringar från EU och
medlemsstaterna bör koncentreras på forskning, utveckling och innovation och användning av koldioxidsnål eller
koldioxidfri teknik för både de resurs- och energiintensiva industrierna och den nödvändiga elektriska
kraftproduktionen. Man måste också inrikta sig på att utbilda arbetskraften”, tillade medföredraganden Enrico
Gibellieri.
Eftersom energikostnaderna inom exempelvis stål-, aluminium- och glasindustrierna motsvarar cirka 25 % av
totalkostnaderna är kostnaderna för växthusgasutsläppen också höga. Med utsläppshandelssystemet kommer de
europeiska produkterna att bli dyrare och det finns en risk att de ersätts av billigare produkter på den internationella
marknaden. (sma)

Energiunionen måste bli en del av européernas vardagsliv
I EESK:s årliga yttrande om tillståndet i energiunionen beskrivs framstegen
hittills och Europeiska kommissionen uppmanas att fokusera mer på sociala
aspekter.
”Energiunionen är ännu inte verklighet. Den må ha förverkligats om man ser till
EU:s politiska beslut, men den är fortfarande inte någon verklighet i EUmedborgarnas vardag.” Det är Christophe Quarez bestämda åsikt, som han
framförde vid plenarsessionen i juli och som återspeglar argumentet i hans
yttrande – som antogs av församlingen – att energiomställningen ännu inte har
skett i praktiken. Han fortsatte: ”Nu när EU-beslutsfattarna har lagt grunderna för
energiunionen är det mycket som återstår att göra under de kommande åren.”
Det var av avgörande betydelse att ändra formatet för att fatta beslut inom energipolitiken, på både EU-nivå och
nationell nivå, sade Christophe Quarez. ”Vi behövde gå från ’beslut av ett fåtal’ till ’allas gemensamma krafter’. Detta
har aldrig tidigare varit så uppnåeligt”, tillade han, ”med tanke på den växande medvetenheten om klimatet bland EUmedborgarna, särskilt ungdomarna.”
Kommittén välkomnade den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen som lades fram av kommissionen i
april 2019 och uttryckte åter sitt stöd för energiunionens mål samt betonade hur viktigt det är att engagera och
mobilisera hela det europeiska samhället så att det till fullo kan ta sitt ansvar.
Det är medborgarna som ska driva energiomställningen och ingen får lämnas på efterkälken. De sociala
konsekvenserna av dessa förändringar måste beaktas med en ny social pakt mellan alla involverade parter.
Medborgarna bör också ha möjlighet att bidra till alla större politiska beslut som rör klimatförändringarna, särskilt på
EU-nivå, genom en permanent medborgardialog. (mp)

EESK uppmanar till en europeisk insats för att säkerställa en deltagarbaserad
utveckling av blockkedjetekniken
Blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare associerades ursprungligen
med kryptovalutor, men är i själva verket mycket mångsidiga och kan med fördel
tillämpas på den sociala ekonomin. Det är dock viktigt att de regleras på lämpligt
sätt och styrs så att de skapar fördelar för alla och så att alla kan delta, säger
EESK i en rapport som lades fram vid kommitténs plenarsession i juli.
EESK har tagit fram en lång förteckning över möjliga tillämpningar av
blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare, som skulle kunna vara av
stort värde för företagen inom den sociala ekonomin. Dessa omfattar spårning av donationer och insamlingar, bättre
förvaltning av organisationer inom den sociala ekonomin, autentisering av verksamheter, certifiering av
yrkeskvalifikationer, tydligare och säkrare immateriella äganderättigheter och upphovsrätter, säkra system för
telemedicin och televård samt fullt spårbara och identifierbara jordbruksprodukter.

Den nya digitala teknikens enorma potential i kombination med de stora investeringar som krävs medför dock att
blockkedjetekniken utsätts för risk för koncentration av uppgifter och att tekniska nätverk blir föremål för spekulation,
varnar EESK.
Det är viktigt att det finns offentliga insatser för att stödja en utveckling av denna teknik som främjar inkludering och
tillgänglighet och det är absolut nödvändigt att involvera det civila samhället.
EU-lagstiftningen är ändamålsenlig eftersom denna teknik använder kedjor som kan skapas oberoende av nationella
gränser. De stora investeringarna kräver samordnade och strukturerade åtgärder på europeisk nivå .
Läs mer i EESK:s yttrande Blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare – en idealisk infrastruktur för den
sociala ekonomin (dm)

Nyheter från grupperna
Arbetsgivargruppen sammanträder två gånger i Finland för att diskutera
artificiell intelligens och ett företagsvänligt EU
av Arbetsgivargruppen vid EESK
Arbetsgivargruppen vid EESK kommer att stå värd för två konferenser i
Europeiska rådets nuvarande ordförandeland – Finland. Det första evenemanget
kommer att äga rum i slutet av augusti och kommer att fokusera på ett smart och
intelligent Europa.
Konferensen äger rum i Åbo den 30 augusti på temat ”Ett smart och intelligent
Europa – hur vi uppnår detta”. Det kommer framför allt att handla om de
möjligheter och utmaningar som digitalisering och artificiell intelligens innebär
för företagen, om de faktorer som möjliggör en framgångsrik utveckling på detta
område, samt om de förväntningar på EU:s politik som detta medför. Syftet är att undersöka bland annat hur Europa
kan bli ledande inom innovation, vilka färdigheter och kvalifikationer som behövs och hur finansiering kan ställas till
förfogande.
Medlemmar i Arbetsgivargruppen kommer att diskutera dessa frågor med talare på hög nivå, till exempel Åbos
stadsdirektör Minna Arve, Europaparlamentsledamoten Miapetra Kumpula-Natri och ordföranden för ”One Sea”, Sauli
Eloranta. Seminariet kommer att utgöra en del av Europaforum Åbo, där medborgare och beslutsfattare kommer att
diskutera Europas och Finlands framtid.

”Ett öppet Europa – vilka fördelar har det för oss alla?” kommer att vara temat för den andra konferensen i Finland,
som hålls i Helsingfors den 9 oktober. Den syftar till att utveckla den roll som en öppen ekonomi och ett öppet
samhälle spelar när det gäller att bygga upp ett starkt och företagsvänligt EU. Det faktum att konferensen äger rum
vid samma tidpunkt som Europeiska kommissionens och Europaparlamentets nya mandatperioder inleds ger tillfälle
att framföra ett starkt företagsrelaterat budskap till beslutsfattarna på såväl EU-nivå som nationell nivå.
Båda evenemangen arrangeras gemensamt av Arbetsgivargruppen och organisationen Finlands näringsliv. (ek)

Uttalande från Arbetstagargruppen om kriminalisering av solidaritet
av Arbetstagargruppen vid EESK
Mot bakgrund av den desperata humanitära situationen i Medelhavsområdet, som
kännetecknas av bristande respekt för EU:s principer och värden och som
försämrats under de senaste veckorna, vidhåller Arbetstagargruppen att
solidaritet INTE är och aldrig kommer att vara ett brott
räddandet av liv är den grundläggande mänskliga skyldigheten både
moraliskt och folkrättsligt
det civila samhällets humanitära insatser och osjälviska verksamhet aldrig
får kriminaliseras
invandring inte bör användas som ett politiskt verktyg.
Arbetstagargruppen återupprepar sitt fulla stöd för – och sin solidaritet med – alla de organisationer, kvinnor och män
som agerar för att rädda liv. (prp)

Gruppen Mångfald Europa åker till Helsingfors för hållbar tillväxt och sätt att öka
EU:s konkurrenskraft
av gruppen Mångfald Europa vid EESK
Den 16–17 september kommer gruppen Mångfald Europa att stå värd för ett extra sammanträde i Helsingfors. I linje
med Finlands prioriteringar för sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd, som har parollen ”Ett hållbart Europa –
en hållbar framtid”, har vår grupp valt att fokusera på tre pelare som främjar hållbar tillväxt och därmed stärker EU:s
konkurrenskraft: bioekonomi och ett klimatneutralt Europa, digitalisering och infrastruktur.
Den första dagen kommer en konferens att äga rum i Riksdagshusets tillbyggnad på temat ”Att stärka EU:s
konkurrenskraft – tre pelare för hållbar tillväxt”. Det främsta syftet med denna konferens är att undersöka och

diskutera utmaningar, möjligheter, konsekvenser, bästa praxis och sätt att öka
EU:s konkurrenskraft. Sessionen kommer att inledas med huvudanföranden av
tjänstemän, företrädare för den finländska regeringen och riksdagen samt
företrädare för de organisationer som våra finländska Grupp III-medlemmar
tillhör.
En studieresa till platser på landsbygden i närheten av Helsingfors, med koppling
till hållbar skogsförvaltning och logistik inom skogsbruket, kommer att äga rum
den andra dagen. (ih)

Redaktör:
Ewa Haczyk-Plumley (editor-in-

Medverkande i
detta nummer:

EESK info kommer ut nio gånger
om året i samband med EESK:s
plenarsessioner. EESK info ges ut
på 23 språk.

chief)

Agata Berdys (ab)

EESK info är inte att betrakta

Daniela Marangoni (dm)

Katerina Serifi (ks)

som en officiell sammanfattning

David Gippini Fournier (dgf)

Medverkande i
detta nummer:

av EESK:s arbete. För sådan

Adress:
Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén
Jacques Delors-byggnaden, Rue

Anna Skulavikova (as)

Belliard/

Daniela Marangoni (dm)

Belliardstraat 99, B-1040 Bryssel,

David Gippini Fournier (dgf)

Belgien

Isabelle Henin (ih)

Tfn +32 25469476

Jasmin Kloetzing (jk)

E-post: eescinfo@eesc.europa.eu

Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Marco Pezzani (mp)
Pablo Ribera Paya (prp)
Silvia M. Aumair (sma)

information hänvisar vi till
Europeiska unionens officiella
tidning eller andra publikationer
från
kommittén.
Innehållet i EESK info får återges
under förutsättning att källan
anges och en länk skickas till
redaktören.

Augusti 2019/8
09-2019

