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Beskatning af deleøkonomi kræver reelt 
europæisk samarbejde

EØSU opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at anvende de 
allerede gældende skattesystemer og 
beskatningsordninger på deleøkonomi og 
den digitale økonomi.

»Den juridiske ramme skal skabe et 
retfærdigt og velfungerende skattesystem 
for  al le  økonomiske aktiviteter  og 
forretningsmodeller uden at begrænse 
deleøkonomiens potentiale for at skabe 
arbejdspladser og vækst«, siger Giuseppe 
Guerini (Gruppen Andre Interesser, IT), 
ordfører for EØSU’s udtalelse om Beskatning 
af deleøkonomien, der blev vedtaget  
den 19. oktober.

De eksisterende skatteregler tager 
ikke i  tilstrækkelig grad højde for nye 
forretningsmodeller og økonomiske 
akt iv i teter .  Dette  skaber  jur idisk 
o g  s k a t t e m æ s s i g  u s i k k e r h e d ,  e r 
konkurrenceevneforvridende og fører til 
tab af indtægter. For at blive i  stand til 
at tage hånd om disse problemstillinger 
bør de nationale myndigheder ifølge 
EØSU styrke deres samarbejde og tilpasse 
deres reguleringer, selvom EØSU helst 
så, at en ægte europæisk tilgang blev 
igangsat for at håndtere den digitale 

økonomi. Medordfører Krister Andersson 
(Arbejdsgivergruppen, SE) siger: »De 
europæiske myndigheder må etablere 
former for internationalt samarbejde uden 
for Europa med henblik på at fastlægge visse 
grundregler for den helt digitale økonomi«.

Selvom nye teknologier muliggør og sætter 
skub i  deleøkonomien, mener EØSU, at 
det er vigtigt at vurdere deleøkonomi 
i  sin helhed uden at sidestille den med 
den digitale økonomi. EØSU er af den 

opfattelse, at en fornuftig indkomsttærskel 
kunne være en hjælp til reguleringen 
af indkomstbeskatning, og mener, at 
yderligere oplysning om skattepligtig 
indkomst bør udbredes til den brede 
befolkning. EU’s politikere og lovgivere bør 
også sikre, at forbrugerne, arbejdstagerne 
og serviceleverandørerne  – såvel som 
privatlivets fred og personoplysninger – 
beskyttes. (jk)� l

Finansiering af civilsamfundet er afgørende for 
demokratiet

EU-institutionerne bør fremme et positivt 
billede af civilsamfundsorganisationer samt 
bevare deres uafhængighed og sikre, at de 
er tilstrækkeligt finansieret, udtaler EØSU.

I et politisk klima, der i stigende grad er 
fjendtligt stemt over for civil handling, 
bør Den Europæiske Union bekræfte den 
vigtige rolle, civilsamfundsorganisationer 
spiller, udtalte Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg på dets plenarforsamling 
i oktober.

Ordføreren Jean-Marc Roirant (Gruppen 
Andre Interesser, FR), sagde i sin præsenta-
tion af initiativudtalelsen EU’s finansiering 
af civilsamfundsorganisationer, at EØSU 
har opstillet mere end 25 anbefalinger til 
at styrke forholdet mellem civilsamfundsor-
ganisationer og EU og til at forbedre deres 
adgang til finansiering.

Denne opfordring til at gøre en indsats 
kom på et godt tidspunkt, eftersom 

EU-institutionerne var ved at forberede 
starten på drøftelserne om den flerårige 
finansielle ramme (FFR) efter 2020.

»EU-institutionerne bør højt og tydeligt 
melde ud, at civilsamfundsorganisationerne 
er af afgørende betydning«, sagde Jean-Marc 
Roirant.

EØSU anbefalede at genoptage drøftelserne 
om en statut for europæiske foreninger, og 
at traktatens artikel 11 om civil dialog bør 
gennemføres i større udstrækning.

EØSU opfordrede kraftigt til at øge støtten 
til civilsamfundsorganisationer  og 
at bevilge et budget på 500 mio. EUR til 
programmet »Europa for Borgerne« til den 
kommende FFR.

EØSU opfordrede også til at oprette 
en EU-ombudsmand for borgerlige 
frihedsrettigheder. (ll)� l

De hastige forandringer i  den måde, som dagens økonomier er struktureret og 
organiseret på, åbner for nye muligheder, men indebærer samtidig nye risici og 
vanskeligheder på arbejdsmarkedet. Der er en tendens til, at den lønnede arbejdstager 
bliver afløst af fleksible arbejdsformer og nye typer arbejdstagere, hvilket giver anledning 
til bekymring både blandt forskere og blandt politikere i Europa.

Som resultat af den teknologiske udvikling og digitaliseringen er forandringerne på 
arbejdspladsen og de nye færdigheder, der kræves af arbejdsstyrken, en realitet, vi må 
se i øjnene. Som følge heraf er der ved at opstå mange atypiske arbejdsformer såsom 
deltidsbeskæftigelse, arbejde med flere opdragsgivere og arbejde, der involverer 
internetplatforme i form af et netværk af højt kvalificerede og specialiserede fagfolk.

Udviklingstendenserne på arbejdspladsen indgår som en central del af EØSU’s 
aktiviteter. For at illustrere betydningen heraf vil EØSU’s civilsamfundspris i 2017 gå til 
»innovative projekter til fremme af kvalitetsbeskæftigelse og iværksætteri for 
fremtidens arbejde«. Vi ønsker at belønne innovative forretningsmodeller, som udgør 
konkrete eksempler på en socialt acceptabel tilpasning til disse nye arbejdsformer, men 
også forskellige former for inklusion af arbejdstagere. EØSU holder nøje øje med EU’s 
beskæftigelsesstrategi og de forskellige måder til at bekæmpe de mest bekymrende 
arbejdsløshedstyper på: ungdomsarbejdsløshed og langtidsarbejdsløshed. I  denne 
sammenhæng er prisen en tilskyndelse til kreativitet i de europæiske virksomheder, ligesom 
den fremhæver eksempler på god praksis, når det drejer sig om at tackle arbejdsløsheden.

Ændringerne i arbejdsformerne giver anledning til kritiske overvejelser over behovet for 
social beskyttelse i Europa. Politikker til håndtering af dette behøver imidlertid betydelige 
økonomiske ressourcer, og en sikring af finansieringen heraf er måske den største 
udfordring, det europæiske samfund står over for i dag.

Det er min overbevisning, at i  den nuværende periode med voldsomme ændringer 
i arbejdsuniverset er principperne om social dialog endnu vigtigere for at opnå gode 
kompromiser. I Europa har der allerede været gode eksempler på, hvordan man kan 
håndtere arbejdspladsens krav og udfordringer. Vi har set eksempler på dette i de 111 
ansøgninger til prisen, men der er mange andre, der skal opdages og udbredes. Vi har 
allerede valgt de mest bemærkelsesværdige kandidater, og i de kommende dage vil vi 
belønne de mest interessante, innovative og inspirerende blandt disse, i håbet om at vores 
støtte vil kunne bidrage til, at de bliver endnu mere succesfulde. Med denne pris ønsker vi 
tillige at fremvise og anerkende alle dem, der har taget denne udfordring op, og opmuntre 
dem til at arbejde videre. Vi opfordrer alle civilsamfundsaktører til at fortsætte det gode 
arbejde!

Gonçalo Lobo Xavier
EØSU’s næstformand med ansvar for kommunikation
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EØSU opfordrer Kommissionen 
til at styrke Europas økonomiske 
grundlag og sociale dimension

I sin tale til EØSU’s plenarforsamling i  oktober 
takkede Kommissionens første næstformand, 
Frans  Timmermans, EØSU’s medlemmer for deres 
bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for 2018, 
som blev fremlagt i  juli 2017. Han understregede, 
at EØSU’s bidrag havde haft stor betydning for 
arbejdsprogrammet.

»Vi er glade for, at I har inddraget os i beslutningspro-
cessen, men vi ville blive endnu gladere, hvis vi blev 
inddraget endnu oftere«, sagde Georges Dassis, for-
mand for EØSU.

Næstformand Frans Timmermans påpegede, at selvom 
den økonomiske situation i Europa er bedre, end den 
ellers har været, mærker mange mennesker ikke til det. 
Grunden hertil er den voksende ulighed i Europa. »Jeg 
tror helt ærligt, at den eneste måde, hvorpå vi reelt, og 
ikke kun symbolsk, kan opfylde løftet om konvergens, og 
den eneste måde, hvorpå vi kan formidle en vision om 
et samfund, hvor folk genvinder kontrol over deres liv, 
individuelt og kollektivt, er, hvis vi tager hånd om globale 
problemer sammen som europæere på europæisk niveau«, 
sagde Timmermans.

Gabriele Bischoff, formand for Arbejdstagergruppen, 
bød Kommissionens fokus på den sociale søjle 
velkommen. Jacek Krawczyk ,  formand for 
Arbejdsgivergruppen, understregede nødvendigheden 
af at sætte fokus på områder, hvor EU’s indsats giver 
en merværdi. Luca Jahier, formand for Gruppen Andre 

Interesser, fremhævede behovet for at gå endnu 
videre. (sg)� l
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Europas jordbund fortjener bedre 
forvaltning
EØSU efterlyser en 
referenceramme, der sikrer en 
sund og frugtbar jordbund

En af de største udfordringer for opretholdel-
sen af vores livsgrundlag er at bevare og forbedre 
den europæiske jordbunds sundhed. Som et før-
ste skridt foreslår EØSU en fælles EU-reference-
ramme med henblik på at fastlægge en fælles 
terminologi og harmoniserede kriterier for en god 
jordbundstilstand.

Hvert årti mister Europa så meget agerjord, at det 
svarer til størrelsen på en medlemsstat

På sin plenarforsamling i  oktober vedtog EØSU en 
udtalelse om Udnyttelse af land til bæredygtig 
fødevareproduktion og økosystemtjenester 
på anmodning fra det estiske rådsformandskab. 

»Vi behandler ofte vores jordbund, som om vi har rigeligt af 
den. På bare seks år, fra 2006 til 2012, er der i de europæiske 
lande hvert år blevet inddraget ca. 107.000 hektar jord, 
hvilket svarer til at miste landbrugsjord på størrelse med 
Cypern på mindre end 10 år. Denne enorme efterspørgsel 
efter jord skal stoppe«, sagde Roomet Sõrmus (Gruppen 
Andre interesser, EE), ordfører for udtalelsen.

En referenceramme for bæredygtig forvaltning af 
jordbunden

Tab af landbrugsjord udgør et stort problem i  alle 
medlemsstater. »Vi er nødt til at beskytte vores jordbund. 
En fælles EU-referenceramme for jordbunden, som 
definerer en god jordbundstilstand, fastlægger fælles 
terminologi og harmoniserede kriterier for overvågning 
og skitserer prioriterede politiske foranstaltninger, vil 
have afgørende betydning for en bæredygtig udnyttelse 
og beskyttelse af landbrugsjord«, sagde Roomet Sõrmus. 
(sma)� l

EØSU hilser debatten om et socialt 
Europa velkommen og efterlyser 
politisk opbakning

I lyset af de udfordringer, som kan 
blokere for EU’s vej frem, kan den 
igangværende debat om Europas 
sociale dimension og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder bidrage 
til at nå en ny konsensus om de 
strategier, som der er behov for for 
at sikre økonomisk vækst og velfærd 
for EU-borgerne, sagde EØSU i  sin 
udtalelse Indvirkningen af den sociale 
dimension og den sociale søjle på EU’s 
fremtid, der blev vedtaget i oktober.

E Ø S U  o p f o r d r e d e  R å d e t  f o r 
D e n  E u r o p æ i s k e  U n i o n  t i l  p å 
novembertopmødet i Göteborg at bakke 
op om den interinstitutionelle proklamation om den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og sende et 
politisk signal om dens gennemførelse.

Teksten var udarbejdet af Gabriele Bischoff 
(Arbejdstagere, DE) og Jukka Ahtela (Arbejdsgivere, FI) 
som svar på Kommissionens anmodning om en udtalelse 
om dens oplæg, men EØSU besluttede at sammenkæde 
udtalelsen med den foreslåede proklamation om den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

EØSU sagde, at der burde blive gjort en større indsats 
for at fastlægge fælles principper og strategier 
for lønkonvergens i  opadgående retning, en 
minimumsindkomst, som gør det muligt for alle 
at leve i værdighed, og styrket social samhørighed 
og sociale investeringer. EØSU udtrykte endvidere 
bekymring over den manglende håndhævelse af de 
eksisterende sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
rettigheder og de »forskellige realiteter« for overholdelse 
af EU’s lovgivning i medlemsstaterne. (ll)� l

Europæerne har brug for et mere integreret 
og bedre EU for at sikre økonomisk udvikling

Der er behov for en fælles 
forståelse af EU’s styring, som 
går ud over tekniske tilgange 
og foranstaltninger. Dette er 
en af de vigtigste konklusioner 
i pakken af EØSU-udtalelser om 
fremtiden for den europæiske 
økonomi. Udtalelserne om Den 
økonomiske politik i euroområ-
det 2017, Uddybning af ØMU’en 
inden 2025, EU’s finanser frem 
til 2025 og Kapitalmarkedsuni-
onen: midtvejsevaluering vedrø-
rer de nuværende udfordringer 
for EU’s økonomi og indeholder 
specifikke forslag til at hånd-
tere dem.

Stimulering af yderligere økonomiske reformer 
og investeringer på EU-plan, omstrukturering og 
forhøjelse af EU-budgettet samt fuldførelse af de 
økonomiske, finanspolitiske og politiske søjler i den 
Økonomiske og Monetære Union er nogle af EØSU’s 
vigtigste anbefalinger i pakken af udtalelser. EØSU slår 
til lyd for en afbalanceret kombination af økonomiske 
politikker for euroområdet med indbyrdes forbundne 
finanspolitiske, monetære og strukturelle elementer og 
opfordrer Det Europæiske Råd til at tage sin afvisning af 
en positiv finanspolitisk kurs i euroområdet op til fornyet 
overvejelse. Efter EØSU’s mening er en uddybning af 
ØMU’en afgørende for bedre at kunne understøtte 
den monetære politik og de nationale økonomiske 

politikker samt styrke den demokratiske og sociale 
dimension af EU’s forvaltning. Udvalget glæder sig 
i øvrigt over Kommissionens forslag om at fokusere på 
europæisk merværdi som et grundlæggende princip 
på udgiftssiden af EU’s budget, opfordrer til flere egne 
indtægter til finansiering af EU’s budget og opfordrer 
på det kraftigste alle medlemsstater til hurtigt at 
gennemføre kapitalmarkedsunionen for at skabe 
fornyet fremdrift og dynamik for EU’s økonomi.

Kommissionens nyligt offentliggjorte arbejdsprogram 
for 2018 viser, at Kommissionen har til hensigt at 
fremlægge specifikke forslag inden for områder, som 
EØSU har fremhævet. (jk)� l

EØSU til det sociale topmøde i Göteborg
Under ledelse af EØSU’s formand, 

Georges Dassis, deltog en delegation af 
EØSU’s medlemmer i det sociale topmøde 
i Göteborg den 17. november, hvor den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
(EPSR) blev oprettet af Kommissionen, 
Rådet og Europa-Parlamentet. Som 
støtte til den europæiske søjle for sociale 
rettigheder har EØSU gentagne gange 
i  sine udtalelser advaret om, at uden 
sociale rettigheder, baseret på et sundt 
og bæredygtigt økonomisk grundlag, er 
EU’s fremtid på spil. (ll)� l

Europas landdistrikter har behov for et løft

EØSU efterlyser fleksible og 
effektive støtteprogrammer 
fra Kommissionens og 
medlemsstaternes side

En bedre udvikling af landdistrikterne er mulig, 
og folk i lokalområderne vil gerne medvirke, men de 
behøver støtte. EU og de nationale myndigheder må 
styrke landsbyer og mindre byer. Med sin udtalelse 
»Landsbyer og mindre byer som katalysatorer for 
landdistriktsudvikling – udfordringer og muligheder«, 
der blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling 
i oktober, ønsker EØSU at bidrage til at sætte nyt 
liv i Europas landdistrikter.

»Det er EU’s og medlemsstaternes ansvar at sætte skub 
i  udviklingen af landdistrikterne. Det skal være mere 
attraktivt at bo på landet«, lød det fra ordfører Tom 
Jones (Gruppen Andre Interesser, UK).

Økonomisk og social udvikling forudsætter passende 
infrastruktur, herunder hurtige bredbåndstjenester og 
et moderne transportnet. »Dette indebærer ikke kun, at 
man tilvejebringer et intelligent transportnet for vej og 
jernbane, men også at man anvender transportnettet 
på intelligent og effektiv vis«, forklarede Tom Jones. 
EØSU bakker kraftigt op om Kommissionens initiativ 
om intelligente landsbyer, som er et første skridt i den 
rigtige retning.

Samarbejde mellem byer, byområder og landdistrikter 
om landbrugs- og landboturisme, sundhedsrelaterede 
aktiviteter og fødevareforsyningskæden ville være til 
gavn for den almene befolkning.

En bæredygtig udvikling af landdistrikterne kan kun 
lykkes, hvis den får opbakning af den lokale befolkning, 
som skal inddrages i beslutningstagningen. »Vi skal 
opmuntre folk, navnlig de unge, sørge for, at de kommer 
til orde, og støtte deres ideer«, understregede Tom Jones. 
(sma)� l

Gabriele Bischoff og Jukka Ahtela, ordførere for EØSU’s udtalelse om 
den europæiske søjle for sociale rettigheder

Jean-Claude Juncker, Kommissionens formand,  
Georges Dassis, EØSU’s formand og Sveriges statsminister  
Stefan Löfven til det sociale topmøde om fair job og vækst 2017

Frans Timmermans, første næstformand for 
Kommissionen, og Georges Dassis, EØSU’s formand, 
på plenarforsamlingen
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EØSU opfordrer til en ren, konkurrencedygtig 
og forbundet mobilitet for alle inden 2025

I en udtalelse, der blev vedtaget på EØSU’s 
plenarforsamling i  oktober, bakker udvalget 
op om Kommissionens mål om at sikre ren, 
konkurrencedygtig og forbundet mobilitet, der 
omfatter alle transportformer, inden 2025 og 
opfordrer Kommissionen til yderligere at forbedre 
de lovgivningsmæssige rammer for at etablere et 
effektivt fælles europæisk transportområde.

Dette var budskabet i EØSU’s udtalelse, der blev vedtaget 
på plenarforsamlingen den 18. oktober og udarbejdet 
af ordfører Ulrich Samm (Arbejdsgivergruppen, DE) og 
medordfører Brian Curtis (Arbejdstagergruppen, UK).

EØSU støtter dagsordenen for mobilitet, som 
Kommissionen har fastlagt, og glæder sig over 
bestræbelserne på at løse nogle udestående 
transportproblemer i forbindelse med det indre marked, 
idet der tages hensyn til menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder samt miljømæssige aspekter.

Imidlertid opfordrer EØSU Kommissionen til at præcisere 
de foreslåede lovgivningsmæssige ændringer.

»Digitalisering vil revolutionere transportområdet. Det 
vil føre til bedre kvalitet, bedre komfort, øget fleksibilitet, 
overkommelige priser og større sikkerhed i forbindelse 
med tjenesteydelser for forbrugere og virksomheder«, 
bemærkede Colin Samm.

Elkøretøjer kan bidrage til at mindske luftforureningen 
på lokalt plan, mens en ren elproduktion er afgørende 
for at nå EU’s globale mål for drivhusgasemissioner. 
EØSU bemærker, at der er en indbyrdes modstrid mellem 
den forventede nedbringelse af emissioner (13 %) fra 
vejtransportsektoren i forbindelse med denne pakke og 
nedbringelsen på 18-19 %, som transportsektoren er nødt 
til at bidrage med, hvis EU skal nå sine klimamål for 2030. 
Udvalget understreger derfor, at produktionen af ren 
elektricitet er en afgørende forudsætning for en vellykket 
indførelse af elkøretøjer på massemarkedet. (mp)� l

Vejafgifter bør finansiere 
udgifterne til transeuropæisk 
transportinfrastruktur

Indtægter fra vejafgifter på det transeuropæiske 
vejnet bør øremærkes og geninvesteres 
i transportinfrastrukturer, så afgifter fra kørsel på 
vej går til at dække udgifterne til udvikling, drift og 
vedligeholdelse af vejinfrastrukturen, mens afgifter 
forbundet med eksterne omkostninger bør bruges til 
at nedbringe de negative virkninger af vejtransport. 
Dette var det centrale budskab i en EØSU-udtalelse, 
som blev vedtaget på EØSU’s plenarforsamling 
i oktober, om Kommissionens foreslåede revision 
af det såkaldte eurovignetdirektiv.

Ifølge Kommissionens forslag skal indtægter fra 
transeuropæiske vejafgifter gå til statskassen. EØSU 
har foreslået en ændring baseret på principperne om 
»brugeren betaler« og »forureneren betaler«:

»Princippet om at ’brugeren betaler’ betyder, at pengene 
går tilbage til vejvedligeholdelse og nye investeringer 
i vejinfrastruktur, og princippet om at ’forureneren betaler’ 
betyder, at pengene går til reducering af forurening, 
igangsættelse af innovative trafikstyringssystemer, 
ladestandere til elektriske køretøjer, udvikling af 
alternative transportformer osv.«, siger ordføreren for 
udtalelsen Alberto Mazzola (Arbejdsgivergruppen, IT).

Tildelingen af midler bør være så gennemsigtig 
som muligt, siger Mazzola, som foreslår, at der 
opsættes skilte ved indgangen til motorveje, hvor 
der står, hvad der er blevet betalt i  løbet af året for 
anvendelsen af den pågældende vej, og hvor meget, 

der er blevet reinvesteret. Trafikbelastning, ulykker og 
emissionsreduktion kan også anføres, siger han.

Indtægterne, som skønnes at ligge på mellem 10 og 
godt 20 mia. EUR, kunne fremskønne færdiggørelsen 
af det transeuropæiske transportnet. (dm)� l

Det europæiske 
solidaritetskorps skal 
finansieres med nye 
midler og bør kun 
fokusere på frivilligt 
arbejde

EØSU hilser oprettelsen af det europæiske 
solidaritetskorps velkommen, men visse elementer 
af Kommissionens nye program for unges frivillige 
arbejde i Europa, inklusiv programmets finansiering, 
bør specificeres yderligere og forbedres. Dette slog 
udvalget fast i sin udtalelse om lovgivningsforslaget 
om det europæiske solidaritetskorps, som blev vedtaget 
i oktober (ordfører: Pavel Trantina, Gruppen Andre 
Interesser, CZ, og medordfører: Antonello Pezzini, 
Arbejdsgivergruppen, IT).

EØSU udtrykte bekymring over forslaget om at smelte 
solidaritetskorpsets målsætninger sammen med 
politikkerne for ungdomsbeskæftigelse og foreslår, at 
man genovervejer inkluderingen af job og praktikophold 
i programmet. Med en sådan tilgang risikerer man, at 
betalt arbejde erstattes af ubetalt arbejde for Europas 
unge mennesker.

Oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps blev 
først omtalt af Kommissionens formand, Jean-Claude 
Juncker, i sin tale om Unionens tilstand i 2016. Hvis det 
europæiske solidaritetskorps bliver godkendt, vil det få 
et budget på 341,5 mio. EUR for perioden 2018-2020, og 
ved periodens udgang burde korpset have haft omkring 
100.000 deltagere.

Næsten 58 % af det samlede budget for det europæiske 
solidaritetskorps vil blive omfordelt fra Erasmus+. EØSU 
udtrykte bekymring for en sådan omfordeling af midler 
og understregede, at investeringen i det europæiske 
solidaritetskorps’ budget ikke må ske på bekostning af 
Erasmus+, som allerede er underfinansieret. Udvalget 
opfordrede til, at der afsættes flere »nye midler« til 
investering i programmet. (ll)� l

Klausuler om god forvaltningspraksis på 
skatteområdet i internationale aftaler skal 
fremme en bæredygtig udvikling

I de seneste år har der været en del interesse 
for det internationale skattesystem. Der er 
blevet sat spørgsmålstegn ved retfærdigheden af 
dobbeltbeskatningsaftaler mellem udviklede lande 
og udviklingslande og den indvirkning, aftalerne 
har på skatteindtægterne i udviklingslandene.

På plenarforsamlingen i  oktober vedtog EØSU en 
udtalelse om EU’s udviklingspartnerskaber og udfor-
dringen i de internationale skatteaftaler (ordfører: 
Alfred Gajdosik, Gruppen Andre Interesser, AT, og 
medordfører: Thomas Wagnsonner, Arbejdstager-
gruppen, AT). I udtalelsen bliver det påpeget, at der er 
et behov for at vurdere indvirkningen af reformbestræ-
belser vedrørende international beskatning på målene 
for bæredygtig udvikling.

EØSU glæder sig over de bestræbelser, som EU og 
dets medlemsstater har gjort sig med henblik på at 
tackle svaghederne i det internationale skattesystem. 
Skattepolitikken bør imidlertid være en endnu 
vigtigere bestanddel af EU’s udviklingspolitik. 
Der er desuden behov for at indføre klausuler om 
god forvaltningspraksis på skatteområdet i alle 
relevante aftaler mellem EU og tredjelande for at 
fremme en bæredygtig udvikling.

EØSU støtter idéen om at fremme udviklingen 
igennem private investeringer, når en sådan udvikling 
er i overensstemmelse med målene for bæredygtig 
udvikling. Skatteanliggender går hånd i  hånd med 
målene for bæredygtig udvikling, hvilket er grunden 
til, at virksomheder skal betale deres skat i det land, 
hvor de genererer deres fortjeneste. (sg)� l

Kampen mod klimaforandringer må ikke 
vindes på bekostning af almindelige borgere

»Kampen mod klimaforandringer lykkes kun, hvis 
alle borgere deltager. Men det er ikke nok at overbevise 
folk om, at vi har brug for livsstilsændringer: det er også 
væsentligt at give dem den nødvendige støtte«, sagde 
EØSU’s formand Georges Dassis ved indledningen af 
et sideløbende arrangement i forbindelse med COP23 
om En retfærdig overgang til en kulstoffattig 
økonomi, der var arrangeret af EØSU i  Bonn,  
den 8. november.

EØSU fremlagde sin udtalelse om klimaretfærdighed. 
Dette princip anerkender, at de fattigste og mest 
sårbare i samfundet ofte udsættes for de største følger 
af klimaforandringerne. EØSU foreslår derfor, at der 
udarbejdes et EU-katalog af klimarettigheder i lyset 
af udfordringerne fra den globale klimakrise.

For at afbøde virkningerne heraf, skal forbrugerne have 
adgang til bæredygtige alternativer, som ikke indebærer 
ringere kvalitet eller højere priser. EØSU opfordrer også 
til, at man afskaffer subsidier til fossile brændstoffer.

Udvalget mener, at alle borgere har ret til et rent miljø, 
og ikke kun i Europa. »Solidaritet skal være i centrum for 
gennemførelsen af Parisaftalen. Der er tale om et fælles 
og inklusivt initiativ, som forudsætter samarbejde på alle 
niveauer«, konkluderede Georges Dassis. (sma)� l 
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Georges Dassis, EØSU’s formand ved et sideløbende 
arrangement i forbindelse med COP23
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EØSU deltager i en debat om 
handicappedes rettigheder 
og adgang til at stemme ved 
valget til Europa-Parlamentet

Den 7. december deltager EØSU’s 
formand Georges Dassis og EØSU-med-
lemmerne Yannis Vardakastanis og 
Krzysztof Pater i Det Europæiske Han-
dicapforums (EDF) 4. plenarforsamling, 
som afholdes i Europa-Parlamentet for 
at markere EDF’s 20-års jubilæum.

EDF’s formand Yannis Vardakastanis 
(Gruppen Andre Interesser, EL) holder 
hovedtalen, mens Georges Dassis og 
Krzysztof Pater (Gruppen Andre Interesser, 
PL), som var ordfører for EØSU’s udtalelse 
om Ret for personer med handicap til at 
stemme ved valg til Europa-Parlamentet, 
deltager i  et møde med overskriften 
»We want to vote«, som har til formål at 

sikre, at handicappede får fuld adgang til 
europaparlamentsvalget i 2019.

EØSU er overbevist om, at muligheden for 
at deltage i det offentlige liv er en hjertesag 
for ethvert demokratisk samfund, og at 
det at nægte folk denne ret på grund 
af et handicap derfor udgør en form for 
diskrimination. Derfor kigger man nu 
inden valget til Europa-Parlamentet i 2019 
nærmere på procedurerne for valget, 
da handicappede i  øjeblikket stadig er 
udelukket fra eller møder hindringer for at 
deltage i valget. (mrg)� l

LeaderSHIP 2020 skal styrkes
Europas skibsbygningsindustri har 

brug for strategisk støtte fra EU. Lea-
derSHIP 2020 er det rigtige værktøj, 
men det må styrkes og forlænges til 
2030. EU skal føre an i  FoU inden for 
klimaforandringer, energibesparelser 
og fartøjernes kompleksitet, da skibs-
fartsindustrien er af central betydning 
for EU’s økonomiske og sociale fremtid. 
Klyngedannelser vil fremme denne sam-
mensatte industris konkurrenceevne. 
Det er vigtigt at modernisere uddan-
nelserne og gøre arbejdspladserne 

attraktive. EU skal også bekæmpe illo-
yal konkurrence på det internationale 
marked.

Det var konklusionen på et arrangement 
afholdt af EØSU den 24. oktober i Bruxelles, 
hvor eksperter debatterede situationen 
i skibsfartsindustrien.

Marian Krzaklewski, medlem af EØSU 
(Arbejdstagerne, PL), skitserede udfordrin-
gerne på dette område, hvor Europa kæmper 
for at bevare sin kritiske masse.

P a t r i z i o  P e s c i ,  C C M I - d e l e g e r e t , 
understregede potentialet for intelligent, 
inklusiv og bæredygtig vækst i denne sektor, 
som stadig er påvirket af den økonomiske 
og finansielle krise og af illoyal konkurrence 
fra tredjelande.

Reinhard Lüken fra SEA Europe advarede 
om, at tidligere års ordremangel vil kunne 
mærkes i de kommende år. Han mente, at 
LeaderSHIP 2020 er det rigtige værktøj, 
men at det må styrkes og omdannes til et 
LeaderSHIP 2030-program, der omfatter 
skibsbygningsindustrien.

Elspeth Hathaway  f ra  Industr iAl l 
understregede, at sektoren på trods af 
jobtab på mellem 15 % og 75 % stadig tegner 
sig for 5,4 millioner arbejdspladser i Europa 
og leverer 50 % af verdens skibsudstyr. 
Udfordringen vil være at opretholde de 
relevante færdigheder. Hun pegede på, 
at livslang læring er af central betydning 
i denne højteknologiske sektor, og at det er 
nødvendigt at fremme mobiliteten.

Agnieszka Montoya-Iwanczuk fra GD 
Growth præsenterede en undersøgelse, 
s o m  v i s t e ,  a t  d e n  e u r o p æ i s k e 
skibsbygningsindustris forsyningskæde som 

helhed er større end Kinas og Japans, men 
langt mere heterogen og kendetegnet ved 
nogle få store og mange små virksomheder. 
Hun påpegede, at der vil være behov for 
klyngedannelse og målrettet maritim 
forskning. (sma)� l

Kulturen bragt til EU’s hjerte
af Gruppen Andre Interesser i EØSU

Gruppen Andre Interesser organise-
rede under ledelse af sin formand, Luca 
Jahier, en koncert den 18. oktober 2017 
med titlen El Sistema Belgium: ReMuA / 
Shake Young Orchestra and the Connect 
Ensemble. Arrangementet var det første 
kulturelle initiativ i  EØSU organiseret 
inden for rammerne af det europæiske 
år for kulturarv 2018.

Nonprofitorganisationen El Sistema 
Belgium: ReMuA/Shake Young Orchestra 
and the Connect ensemble ReMuA har siden 
2013 sendt sine musikere til skoler i Bruxelles 
og Liège, hvor de har organiseret ugentlige 
musikworkshops, der tager udgangspunkt 

i  det berømte venezuelanske projekt, El 
Sistema, og projektets gruppebaserede 
instrumentundervisning. Efter et antal 
år spiller de mest avancerede elever nu 
i ReMuA/Shake Young Orchestra.

Dette  dynamiske ,  mult ikul ture l le 
ungdomsorkester var akkompagneret af 
Connect-ensemblet. El Sistema Belgium-
projektet har over en årrække givet 
hundredvis af børn chancen for at gå i gang 
med at studere musik og lære at spille et 
instrument i skolen eller i lokalsamfundet.

Med workshops på mellem 1,5 og 5 timer 
om ugen bliver det en fast del af disse 
børns liv at lære at synge og/eller spille 
et instrument som del af en gruppe. 

Orkesterprøver afspejler et samfund, hvor 
respekt, samarbejdsånd og evnen til at 
lytte er af central betydning. I  Bruxelles 
vrimler kommunerne Molenbeek, Laeken, 
Schaerbeek, Forest, Ixelles og Bruxelles-Ville 
nærmest med spirende ReMuA-uddannede 
musikere, som optræder i et af El Sistema 
Belgium’s orkestre. (cl)� l

Fordelene ved et digitaliseret samfund
af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Et digitaliseret samfund er ikke blot 
belejligt  – det er nødvendigt. Dette var 
en af konklusionerne på konferencen om 
fordelene ved et digitaliseret samfund, 
som var tilrettelagt af Arbejdsgivergruppen 
og fandt sted den 25. oktober 2017 i Tallinn, 
Estland. Deltagerne drøftede forskellige 
aspekter af e-samfundet og det digitale 
indre marked. Cybersikkerhed, borgernes 
tillid, den fri dataudveksling, den fortsatte 
udvikling af infrastrukturen og afskaffelsen 
af hindringer for det digitale indre marked 
er bare nogle af de emner, der blev bragt op.

Digitaliseringen har allerede ændret den 
måde, virksomheder drives på. Der er en 
digital revolution i  gang, og vi kan alle 
drage fordel af den. Dette understregede 
formanden for Arbejdsgivergruppen, Jacek 
P. Krawczyk, i sin åbningstale.

Med nye forretningsmodeller kommer 
nye måder at tænke på, sagde den estiske 
minister for økonomi og infrastruktur, 
Kadri  Simson, i  hovedtalen. Det er 
afgørende at se digitaliseringen som en 
mulighed, ikke som en trussel. Lovgivningen 
bør hjælpe virksomheder til at vokse og ikke 
skabe nye hindringer.

Konferencen blev t i lrettelagt i   et 
samarbejde mellem Arbejdsgivergruppen, 
det estiske rådsformandskab, den estiske 
arbejdsgiversammenslutning og det estiske 
handels- og industrikammer. (lj)� l

»Le dialogue social européen: 
Histoire d’une innovation sociale 
(1985-2003)«
af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den 7. december 2017 arrangerer Arbejds-
tagergruppen en præsentation af bogen 
»Le  dialogue social européen: Histoire 
d’une innovation sociale (1985-2003)«. 
[Den europæiske sociale dialog: historien 
om en social innovation (1985-2003)].

Bogen ser nærmere på historien om den 
europæiske sociale dialog fra 1985 til 
2003 – det vil sige fra den spæde start, 
til den kunne stå på egne ben. Det sker 
med udgangspunkt i  dokumentation 
såvel som på baggrund af interviews 

med forskellige primære aktører, som 
udtænkte, deltog i  og var med til at 
udvikle den europæiske sociale dialog – 
fagforeningsfolk, arbejdsgivere og EU-ak-
tører. Der er ikke tale om nogen fredelig 
historie. Den indeholder både konflikter 
og nederlag. Men den er også præget af 
en stærk og dybt rodfæstet europæisk 
bevidsthed. Den forstår, hvad der kan 
give borgerne konkrete fordele. Den er 
også en af de bedste måder, hvorpå vi 
kan virkeliggøre EU’s grundlæggende 
værdier, som omfatter sociale fremskridt 
og solidaritet, samhørighed og demokrati 
samt en robust udvikling.

Præsentationen af bogen ved forfatteren Jean 
Lapeyre, tidligere vicegeneralsekretær for 
EFS, efterfølges af en debat med deltagelse af 
en lang række nationale fagforeningsledere. 

Der forventes indlæg fra Gabriele Bischoff, 
formand for EØSU’s Arbejdstagergruppe, 
Cándido Méndez, tidligere generalsekre-
tær for UGT og tidligere formand for EFS, 
Luc Triangle, generalsekretær for industriAll, 
Marie-Hélène Ska, generalsekretær for CSC, 

Peter Scherrer, vicegeneralsekretær for EFS, 
og mange flere. Tanken med arrangementet 
er i fællesskab at betragte fortiden for bedre 
at kunne gøre sig nogle tanker om den sociale 
dialog og overenskomstforhandlingerne 
i fremtiden. (mg)� l
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Book presentation - Présentation du livre

VMA 3 | EESC | Van Maerlant Building

Rue Van Maerlant 2 | 1040 Brussels Bruxelles

15h00 – 17 h30

Book presentation
Présentation du livre

A drink will be offered afterwards | Un verre d'amitié sera offert à la fin
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Forberedelser til det 
bulgarske formandskab

Den 1. januar 2018 overtager Bulgarien 
det roterende rådsformandskab fra Estland. 
I forbindelse med forberedelserne har EØSU 
afholdt et ekstraordinært præsidiemøde 
i  Sofia og er i  færd med at udarbejde 
en række udtalelser samt forberede 
arrangementer og andre initiativer både 
i Bruxelles og i Bulgarien. Januarudgaven af 
dette nyhedsbrev vil indeholde et overblik 
over formandskabets prioriteter samt en 
kalender over EØSU-relaterede aktiviteter.

Glædelig jul

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et 
lykkebringende 2018!

Vi takker for jeres interesse og støtte de 
seneste 12 måneder og glæder os til at 
sende vores nye digitale nyhedsbrev ud 
til alle vores læsere i hele Europa fra og 
med næste udgave!
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