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LEDER Danmark i formandsstolen 
for 7. gangKære læsere

Turbulens og håb har gennemsyret Europas 
historie. Trods et utal af kampe og krige er det 
altid lykkedes Europa at overvinde tilsyneladende 
uoverstigelige forhindringer. Der er ingen tvivl 
om, at Europa i dag står over for en ny, stor hurdle. 

Vi må nu mere end nogensinde stå sammen i 
kampen mod en fi nansiel krise, hvis eft erdønnin-
ger vil kunne mærkes i generationer frem. Som det 

så oft e er tilfældet, er det de udstødte, isolerede og marginaliserede, der er hårdest 
ramt. Vi kan ikke stå med korslagte arme og se på, at vores unge må opgive deres 
drømme. I øjeblikke som disse må vi minde os selv om betydningen af EU-værdier 
som integration, mangfoldighed, solidaritet og tolerance. 

Den 7. december uddeler vi EØSU’s civilsamfundspris på grundlag af netop 
disse værdier. Det er fj erde år, vi uddeler denne pris, som kan vindes af enhver EU-
baseret civilsamfundsorganisation, der fremmer EU-værdierne integration, mang-
foldighed, solidaritet og tolerance gennem dialog og borgerinddragelse. Vi ønsker 
at bifalde deres indsats og positive indfl ydelse på mennesker rundt om i Europa. 

EØSU er meget engageret i at fremme EU’s idealer. I september afh oldt vi sam-
men med Europarådet og det franske råd for økonomiske, sociale og miljøpolitiske 
spørgsmål (CESE) en konference om det europæiske charter om sociale rettigheder. 
Vi arbejder nu sammen for at sikre, at de europæiske borgere får deres rettigheder 
opfyldt mht. bolig, beskæft igelse, sundhedspleje, uddannelse og fri bevægelighed. 
Vi kan ikke tillade, at budgetunderskud underminerer de sociale beskyttelses-
systemer i Europa, og at kriseforanstaltninger begrænser borgernes foreningsret. 
Vi må heller ikke glemme, hvad Europa drejer sig om. 

Vi må holde fast i visionen om et fredeligt og velstående Europa. Denne krise 
må ikke skille og splitte os. I stedet må vi fi nde en balance mellem økonomisk vækst 
og den sociale dagsorden. Vi kan sikre bæredygtighed og vækst gennem dialog. Vi 
kan skabe et mere retfærdigt og lige Europa ved at vise solidaritet.

Civilsamfundets organisationer spiller en afgørende rolle for et mere bære-
dygtigt Europa. Den nye Lissabontraktat anerkender denne rolle ved at gøre det 
muligt for borgere og repræsentative sammenslutninger at give udtryk for deres 
synspunkter og krav på alle de områder, EU beskæft iger sig med. 

Engagerede mennesker taler. Civilsamfundets organisationer sikrer, at deres 
budskab høres i alle kontorer i Bruxelles. Det er nu, vi skal handle for at få et 
stærkere og mere bæredygtigt Europa.

Staff an Nilsson
Formand 

9. december 2011
EØSU, Bruxelles: CCMI/94-
studiegruppemøde, 
høring: »Hvordan vil de nye 
fi nansielle bestemmelser 
påvirke Europas 
banksektor?«

12. december 2011
EØSU, Bruxelles: Konferencen 
»Atomsikkerhed: en stærkt 
tiltrængt off entlig debat«

21. december 2011
EØSU, Bruxelles: Konferencen 
»Forberedelse af Rio+20 
ved europæiske ledere, 
som er mestre og pionerer i 
bæredygtighed«
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VIGTIGE DATOER

I første halvdel af 2012 har Danmark 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union. Det er 7. gang, 
at Danmark påtager sig formand-
skabet, siden det blev medlem af 
EF i 1973, og EØSU og dets med-
lemmer, ikke mindst de ni danske 
medlemmer, er i fuld gang med 
forberedelserne. (se liste over med-
lemmer: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.members).

Siden Danmarks sidste formand-
skab er Lissabontraktaten trådt i 
kraft , og EU’s institutionelle land-
skab har ændret sig væsentligt.

Med traktaten er der opstået nye 
institutionelle aktører såsom Det 
Europæiske Råds faste formand og 
Unionens højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikker-
hedspolitik. Traktaten formaliserer 
også trioformandskabsprogram-
met og sikrer derved en højere grad 
af koordination og sammenhæng. 
Ligeledes har Lissabontraktaten givet 
Europa-Parlamentet en mere betyd-
ningsfuld rolle som medlovgiver 
inden for næsten al ny lovgivning. 
Samarbejdet med Europa-Parlamen-
tet og andre institutioner vil således 

være en vigtig opgave under det dan-
ske formandskab.

For ikke at afbryde det nuvæ-
rende formandskabs arbejde og 
med henblik på at få et større fokus 
vil de mere specifikke prioriteter 
først blive fastlagt mod slutningen 
af det polske formandskab. Mange 
af formandskabets opgaver er kendt 
i forvejen, da de allerede er på EU’s 
lovgivningsmæssige dagsorden. 
Følgende områder forventes derfor 
at være fremtrædende under det 
danske formandskab (kilde: http://
um.dk/da): 

 ■ at genskabe vækst i EU og sikre 
en holdbar økonomi

 ■ klima, indre energimarked, grøn 
udvikling og landbrug 

 ■ retlige og indre anliggender

 ■ et stærkt EU i verden 

 ■ forhandlingerne om EU’s fl er-
årige budget.

I 2012 vil Europa forsat skulle 
håndtere den økonomiske og fi nan-

sielle krise, hvilket vil afspejle sig i 
formandskabets dagsorden, hvor 
fokus vil ligge på at skabe økonomisk 
vækst og sikre bedre økonomisk 
samordning mellem medlemssta-
terne. 

I EØSU-sammenhæng har de 
danske medlemmer deltaget i son-
derende møder i København med 
Udenrigsministeriet og andre rele-
vante ministerier. Der er arrangeret 
bilaterale møder med Danmarks 
faste repræsentation ved EU i Bru-
xelles, som har været yderst sam-
arbejdsvillig og hjælpsom. Alt i alt 
håber vi at kunne byde velkommen 
til en dansk minister ved vores ple-
narforsamling i starten af formand-
skabet; som led i plenarforsamlingen 
i februar vil de danske medlemmer 
arrangere en dansk aft en, og der vil 
ligeledes være andre danske kultu-
raktiviteter. Sektioner og grupper 
har også arbejdet aktivt for at skabe 
kontakter til det kommende for-
mandskab — f.eks. bliver den euro-
pæiske forbrugerdag midt i marts 
2012 organiseret i København i 
samarbejde med Forbrugerrådet. 
Det forlyder også, at en liste over 
anmodninger om sonderende udta-
lelser er under udarbejdelse.

Vi ser frem til et fortsat samar-
bejde med formandskabstrioen 
bestående af Polen, Danmark og 
Cypern og til et dynamisk og resulta-
torienteret EU-formandskab. (pln)
 ●

Europa rundt på jagt 
efter unge idéer

EØSU’s næstformand, Anna Maria 
Darmanin, og første næstformand i 
Europa-Parlamentet, Gianni Pittella, 
har gennemført de første tre møder 
i forbindelse med initiativet »5 idéer 
til et yngre Europa« med stor succes.

I jagten på »unge« idéer for 
Europa er der allerede blevet afl agt 
besøg i Leeds (Det Forenede Kon-
gerige), Valletta (Malta) og Rende 
(Italien), og besøgsrunden fortsætter 
frem til sidst på foråret 2012.

Snart vil de to næstformænd gøre 
stop i Belgien, dereft er i Frankrig, 
Spanien, Polen og en lang række 
andre EU-lande for at give ordet til 
unge europæere, høre deres mening 
om EU-projektet og høste nye idéer, 
som kan indarbejdes i de to institu-
tioners fremtidige arbejde.

På www.facebook.com/5ideas 
kan man fi nde mange fl ere oplys-
ninger om dette projekt. Her fi ndes 
en protokol over tidligere møder, 
fotos og videoer, og man kan følge 
dialogen mellem de to næstformænd 
og unge europæere. (rdr) ●

Gianni Pittella, første næstformand for Europa-Parlamentet 
og Anna Maria Darmanin, næstformand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det var med dyb sorg, vi om morgenen den 10. oktober 
erfarede, at den højt skattede tidligere formand for Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Mario Sepi, 
var afgået ved døden. Nyheden kom i høj grad bag på os, 
og den har hensat os alle i en tilstand af dybt chok. 

Mario var en god kollega. I de mange år, vi tilbragte sam-
men i EØSU, fi k jeg mulighed for at lære ham rigtig godt 
at kende, lære af ham, blive inspireret af ham og trække 
på hans erfaringer som mægler. Alle disse kvaliteter var 
et resultat af hans lange erfaring fra fagbevægelsen, både i 
Italien og Europa. I forhandlinger om udtalelser optrådte 
han somme tider som modstander, somme tider som alli-
eret, men han var altid loyal, ærlig og tålmodig og udviste 
respekt over for andres holdninger.

Mario var en engageret europæer. 

Hans internationale vision og hans passion for det euro-
pæiske samarbejde gennemsyrede hans tanker, hans 
arbejde og hans liv.

Først som medlem, så som formand for Lønmodtager-
gruppen og endelig som formand for udvalget var Mario 
en mester i at bygge bro mellem EU og det organiserede 
civilsamfund, hvilket er EØSU’s hele eksistensberettigelse. 

Under hans ledelse styrede udvalget gennem rørte vande 
og blev stillet over for en lang række udfordringer, som 
Mario formåede at vende til muligheder for at styrke vores 
rolle inden for EU’s institutionelle system. Hans vision for 
Europa, som formuleret i hans Programma, har været og 
er fortsat en kilde til inspiration for vores udvalg. 

Under hans formandskab voksede EØSU’s indfl ydelse, 
og udvalget havde held til at vise, at civilsamfundet kan 
bidrage med en betydelig merværdi til det europæiske 
samarbejde. De hyldester, der de seneste uger er strøm-
met ind, viser, hvor eff ektiv hans indsats var, og de er et 
bevis på det tomrum, hans bortgang har eft erladt i alle 
dem, som var så heldige at have kendt ham og arbejdet 
sammen med ham. 

Mario var en ven. 

Han var et åbent menneske med en positiv indstilling til 
livet — hans beroligende tilstedeværelse indgød men-
neskerne omkring ham tillid. Han vil leve videre i mine 
minder og i dette udvalgs minder. 

Så for allersidste gang, 

Ciao Mario! 

Staff an Nilsson 

Formand for Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg

Mario Sepi, tidligere formand for EØSU

»Mario drømte om et 
Europa med plads til alle«

EØSU: Mario Sepi afgik 
pludseligt ved døden for 
nogle uger siden. Hvornår 
lærte De ham at kende? Under 
hvilke omstændigheder? 

Georgios Dassis: Det er mange år 
siden, jeg mødte Mario i forbindelse 
med vores fælles fagforeningsakti-
viteter. Han var en af de italienske 
fagforeningsfolk, der støttede dikta-
turmodstandere i både øst og vest. 
Men det var især i de år, vi tilbragte 
sammen i EØSU’s Lønmodtager-
gruppe, at jeg lærte ham bedre at 
kende. Mario hørte til min generation, 
eft erkrigsgenerationen, som har viet 
sit liv til freden, genopbygningen og 
årene med økonomisk vækst og der-
eft er det store, ekstraordinære projekt, 
som det har været at skabe et forenet 
Europa. Det er baggrunden for Marios 
ubetingede forståelse for og solidaritet 
over for alle, der som jeg har mærket 
diktaturets tragedie på deres egen 
krop. 

EØSU: De siger, at De kom 
tættere ind på livet af ham her 
i udvalget, hvor han var Deres 
forgænger som formand for 
Gruppe II, inden han i 2008 
blev valgt til at beklæde 
posten som formand for 
EØSU. Hvad er den vigtigste 
arv, han efterlader? 

Georgios Dassis: Det var under Marios 
formandskab, at vores gruppe blev 
udvidet med fagforeningsfolk fra fl ere 
nye EU-medlemsstater. Mario gjorde 
sig umage for at integrere de nye kam-
merater på alle tænkelige måder. Han 

tillagde deres erfaringer og historie 
stor betydning, og det har i årenes 
løb været med til at berige gruppen 
og forstærke dens samhørighed. Vi 
fagforeningsfolk har forskellig historie 
og kultur, og den store udfordring i de 
år var netop at etablere et sted, hvor 
vi kunne mødes og udveksle idéer 
og informationer. Det var også årene 
med regeringskonferencen og debat-
ten om Lissabontraktatens fremtid. 
Mario kæmpede for at give udvalget 
en plads i traktatens tekst, med hele 
dets potentiale og betydning. 

EØSU: Mario Sepi var 
lidenskabeligt engageret i det 
europæiske projekt. Hvilken 
betydning havde det for hans 
føderalistiske idéer, for hans 
sociale vision om Europa, i 
denne vanskelige periode for 
Unionen? 

Georgios Dassis: Mario var altid i 
gang med at skrive, læse, studere. Han 
havde en entusiasme, der drev ham til 
i sit arbejde at gå længere og længere 
ind i alle udfordringer, store som 
små. Det var under hans formand-
skab, den økonomiske og fi nansielle 
krise brød ud, og hans første reaktion 
var at afh olde en vigtig konference på 
højt niveau i Firenze for at tale om 
social udstødelse, fattigdom og »ny 
fattigdom« — men også om store 
idéer. Mario drømte om et Europa 
med plads til alle — det fremgik af de 
koncerter med folkemusik fra mange 
forskellige lande, som han yndede at 
organisere. Hans projekt, hans drøm, 
er også vores drøm. Den vil vi aldrig 
opgive.  ●

Nye publikationer 
fra EØSU

EØSU og Regionsudvalget er fast besluttet 
på at forbedre miljøpræstationen

Siger fællesskabsordningen for miljøle-
delse og miljørevision dig noget? Måske 
er det snarere forkortelsen EMAS, der 
får en klokke til at ringe, men hvis ikke, 
så kommer den til det. Flere og flere 
organisationer erklærer sig parate til at 
styre deres miljøindvirkning og søger 
om EMAS-certificering. Det betyder, 
at den energi og de ressourcer, der 
investeres i at reducere organisationens 
negative påvirkning af miljøet, doku-
menteres offi  cielt. 

EMAS-forordningen blev vedtaget i 
1993 og er blevet ændret to gange siden, 
nemlig i 2001 og 2009. Initiativet har 
påkaldt sig en række virksomheders og 
organisationers opmærksomhed, her-
under naturligvis EØSU’s og Regions-
udvalgets. De to organer underskrev et 
charter i 2009 og gav tilsagn om at yde 
støtte og afsætte ressourcer til projektet.

Den 10. oktober 2011 fornyede 
udvalgenes formænd og generalse-

kretærer det tilsagn, deres forgængere 
afgav i maj 2010, og blev enige om en 
miljøpolitik, der vil blive off entliggjort 
i en miljøerklæring. Dette baner vejen 
for, at udvalgene kan ajourføre deres 
foranstaltninger til at sikre en stadig 
forbedring af udnyttelsen af el, gas og 
papir og af affaldssorteringen samt 
reducere de emissioner, der opstår 
som følge af personalets pendlertra-
fik. Efter validering ved en ekstern 
revision vil disse dokumenter munde 
ud i en EMAS-certifi cering.

Iflg. generalsekretær Martin 
Westlake er »fremme af bæredygtig 
udvikling og bekæmpelse af klima-
forandringer noget, som vore udvalg 
lægger meget stor vægt på, både på det 
politiske og administrative niveau«. 
Det er muligt at opnå EMAS-certi-
fi cering, hvis man gør sig klart, hvor 
stor en samlet eff ekt den daglige ind-
sats for at beskytte jorden kan have. 
Den mulighed bør vi ikke gå glip 
af. (mvd/asp) ●

Samtale med Georgios Dassis, 
formand for Lønmodtagergruppen 

1.  Services of General Interest

2.  Demographic change: a chal-
lenge and an opportunity

3.  Transport, energy, infrastructu-
res, information society

4.  Th e European Union Budget

5.  Rio+20: a milestone on the road 
to sustainable development

6.  2011 European Design Award 
for a Sustainable Present

7.  Transport, energy, infrastruc-
tures, information society — 
Energy

Flere oplysninger kan findes på http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●

e

IN MEMORIAM 

In memoriam Mario Sepi
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Et »ideologisk« chok

Vejen ud af krisen
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Kære læsere
Europa har været vidne til en række mislyk-
kede dispositioner lige fra dårlig skatte- og 
udgiftspraksis på regeringsniveau til den 
amerikanske bankkrise i 2008, som var for-
årsaget af en blanding af risikable fi nansielle 
derivater, »credit default swaps« og grådighed. 
Vi svømmer stadig i en suppedas af økono-
misk usikkerhed, hvor den næste bankkrise 

synes at være lige om hjørnet. I september 2011 faldt erhvervsklimaindikatoren 
for euroområdet for 7. måned i træk.

Vi ved alle, hvad konsekvenserne af en dybere recession er. Vi behøver bare at 
se på de fremmedgjorte unge, de lange køer uden for arbejdsløshedskontorerne 
og de sørgelige billeder af svært forgældede grækere. Vi er afh ængige af, at vores 
folkevalgte ledere står sammen og endegyldigt lukker dette kapitel i Europas histo-
rie. Vi er afh ængige af hinanden. Som medlemmer af et anstændigt samfund må 
vi hjælpe dem, som krisen og de eft erfølgende stramninger har ramt. 

Europa må gøre op med stramning/vækst-paradokset, dvs. på den ene side 
behovet for igen at skabe balance på medlemsstaternes budgetter og på den anden 
side det presserende behov for at skabe et nyt økonomisk opsving i Europa. Der er 
også behov for større sammenhæng på centrale europæiske politikområder. Vi må 
vende tilbage til realøkonomisk vækst og holde op med at trække i den modsatte 
retning. Der er åbenlyst behov for en mere symmetrisk tilgang til politikudform-
ningen i hele Europa. 

Vi må fi nde løsninger, der fremmer en tilbagevenden til inklusiv og bæredygtig 
vækst. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) er engageret i 
denne målsætning. Som navnet på vores udvalg indikerer, er det halvt økonomisk, 
halvt socialt. De to aspekter er uløseligt forbundet. Som formand for EØSU’s Faglige 
Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Sam-
hørighed (ECO) har jeg altid bestræbt mig på at styre EU’s politik hen i retning af 
borgernes interesser. Det er derfor vigtigt, at EØSU er med til at sikre EU’s økonomi 
og vores fælles valuta fremtidig stabilitet. Det gør vi ved at tage fat lokalt og debat-
tere og lytte til folks bekymringer i alle dele af Europa. Hereft er videreformidler vi 
budskabet til de politiske beslutningstagere og presser på, hvor det kræves. 

Vi går ind for en afgift  på fi nansielle transaktioner. Vi støtter Kommissionens 
idéer og synspunkter med hensyn til euroobligationer og ser derfor frem til Kom-
missionens grønbog inden udgangen af året. Vi støtter, at den europæiske fi nan-
sielle stabiliseringsmekanisme tildeles nye opgaver, og sidst, men ikke mindst: Vi 
arbejder for velfærd for alle Europas 500 millioner borgere.

Michael Smyth
Formand for EØSU’s Faglige Sektion for Den Økonomiske 

og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed (ECO)

Europas fi nansielle sektor har indtil 
videre modtaget 4,6 billioner EUR i 
garantier fra EU’s borgere. Den belgi-
ske stat kom for nylig den nødstedte 
Dexia Banque Belgique til undsætning 
med 4 mia. EUR. Endnu en bankkrise 
virker nært forestående, hvor EU-
borgerne vil blive bedt om at bidrage 
yderligere. Til gengæld foreslår Kom-
missionen en afgift på finansielle 
transaktioner (AFT), der vil indbringe 
55 mia. EUR om året. Den fi nansielle 
sektor er modstander af dette forslag.

EØSU støtter imidlertid en AFT, 
men er bekymret for, at fokuseringen 
på strukturreformer kan forårsage 
en periode med recession i Europa. 
Den årlige infl ation i euroområdet lå 
på 3 % i september i modsætning til 
1,9 % året før. Kontroversielle EU-

Den økonomiske krise, som hele 
Europa er berørt af, rammer bor-
gerne hårdt. Løsningerne må uvæger-
ligt fi ndes på globalt plan, men for at 
komme ud af krisen er der også behov 
for at investere i lokale, nationale og 
europæiske initiativer. Uddannelse, 
videre- og eft eruddannelse af lavt- og 
højtkvalifi cerede arbejdstagere og en 
revision af akten for det indre mar-
keds direktiv om udstationering af 
arbejdstagere er nogle af de områder, 
som EØSU ser som helt væsentlige for 
at komme ud af krisen.

»Vedvarende uddannelse gen-
nem programmer for livslang læring 
er vigtig for enhver, der ønsker at 
forbedre sin stilling på arbejdsmar-
kedet«, sagde Martin Siecker, der er 

budgetnedskæringer i fødevarehjæl-
pen til de fattigste i kombination med 
nedskæringer i pensionsrettigheder og 
udbredte reduktioner i løn og velfærds-
ydelser for EU’s arbejdstagere lægger et 
massivt pres på EU’s målsætning om 
at skabe en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv økonomi. Ca. 3,25 millioner 
job gik tabt i Europa i 2009 og 2010, og 
næsten 80 millioner europæere risike-
rer nu at havne i fattigdom.

»Regeringerne redder bankerne og 
forventer så, at borgerne betaler. Vi 
er nødt til at se på årsagerne til den 
økonomiske og sociale krise« sagde 
Bernadette Ségol, generalsekretær i 
Den Europæiske Faglige Samarbejds-
organisation (EFS). EFS mener, at den 
fi nansielle krise er et resultat af kom-
binationen af fi nansiel deregulering og 

medlem af EØSU og ordfører 
på udvalgets udtalelse »EU-
strategier til at komme ud af 
krisen«. Omkring 47 % af bor-
gerne i EU er lige nu tilmeldt 
eft er- eller videreuddannelse, 
der dog varierer i kvalitet og 
omfang fra medlemsstat til 
medlemsstat. I Nederlandene 
er 76 % af befolkningen til-
meldt uddannelse, hvorimod 

det i Portugal kun er 24 %.

Ifølge Martin Siecker har Europa 
prioriteret økonomisk vækst på 
bekostning af de sociale forpligtelser 
over for borgerne. Bestemmelser, der 
skal beskytte EU’s borgere, og som er 
fastlagt og juridisk bindende i henhold 
til Lissabontraktaten, er blevet udvan-
det og tilsidesat. Mange har nu ingen 
anden udvej end at søge eft er midlerti-
digt eller lavt kvalifi ceret arbejde. 

Tendensen med midlertidig ansæt-
telse er også stigende og er med til at 
gøre samfundet mere ulige. »Ulige 
samfund er ikke velfungerende«, 
sagde Martin Siecker og tilføjede, at 
den gensidige tillid mellem mennesker 
og tilliden til Europa er blevet ødelagt. 

spekulation, og ser med kritiske øjne 
på den mere udbredte forklaring om 
et uansvarligt højt off entligt forbrug.

»Derfor anmoder vi de europæiske 
politiske ledere om at iværksætte de 
rette korrigerende foranstaltninger til 
ændring af et system, som har givet 
frit spil til spekulation og grådighed 
hos visse banker og hedgefonde«, fort-
satte hun og tilføjede, at de betingelser, 
som trojkaen EU-ECB-IMF stiller for 
at gennemføre redningsaktioner, risi-
kerer at underminere den europæiske 
sociale model i Grækenland, Italien 
og Portugal. Trojkaen medgav i deres 
foreløbige rapport om Grækenland 
i oktober, at det forventes, at landets 
økonomiske aktivitetsniveau fortsat vil 
forværres i 2012.

Fremme af vækst, skabelse af kva-
litetsjob og en bæredygtig økonomi 
kræver politikker, som er baseret på 
retfærdighed og solidaritet, siger EFS. 
Samarbejdsorganisationen opfordrer 
EU og de nationale regeringer til at 
introducere euroobligationer, der kan 
være med til at fi nansiere genopret-
ningsinitiativer og forebygge, at de 
fi nansielle markeder angriber euroen.

»En harmonisering af skatte-
grundlaget for selskabsoverskud og 
en minimumsskattesats er ligeledes 
nødvendige tiltag, i kombination med 
at der sættes en stopper for skattely«, 
sagde Bernadette Ségol, som bemær-
kede, at en mere robust lønpolitik 
ligeledes kunne støtte den økonomiske 
vækst. ●

De sociale omkostninger for EU kan 
ikke måles. De økonomiske omkost-
ninger revurderes nærmest dagligt. 

Investeringer i uddannelse er 
nødvendige for at genskabe tilliden. 
Dette vil tage lang tid, men en revi-
sion af direktivet om udstationering af 
arbejdstagere kunne føre til hurtigere, 
lysere socioøkonomiske resultater. 
Direktivet blev iværksat med det for-
mål at forhindre unfair konkurrence 
på løn og arbejdsvilkår i EU. EØSU 
er imidlertid af den opfattelse, at dette 
ikke altid er lykkedes. 

I henhold til direktivet kan rege-
ringerne ikke anvende deres egen 
nationale social- og arbejdsmarkeds-
lovgivning på offentlige kontrakter 
tildelt en udenlandsk entreprenør. 
Resultatet er, at de lokale arbejdsta-
gere fravælges til fordel for billigere 
alternativer. 

»Hvis det ikke lykkes, må vi indse, 
at det meget vel kan være, at det ene-
ste, der bliver tilbage af EU, er den 
kvadratkilometer beton, glas og stål, 
der ligger i nærheden af Bruxelles’ 
centrum«, konkluderede han. ●
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Marchen til Bruxelles

Indignadosbevægelsen, som har 
gennemstrømmet Europa i de 
seneste par måneder, nåede til 
Bruxelles den 8. oktober. Flere hun-
drede mennesker har vandret over 
1 500 km fra Madrid. Andre kom 
fra Barcelona, Toulouse, Aachen 
og Amsterdam. Alle kom for at 
protestere mod en regering og et 
økonomisk system, som de mener 
stiller sig i vejen for menneskers 
fremskridt. I Bruxelles slog de lejr 
i Elisabethparken, men kun for at 
blive tvunget ud og overfl yttet til en 
forladt bygning på HUB, et fl amsk 
universitet i Bruxelles.

»Vi har glemt samfundets men-
neskelige dimension«, siger Ben 
Borges, en 30-årig belgisk indig-
nado, som er med i indignadosbe-

vægelsens internationale komité, i 
et interview med EØSU info. Den 
19.  oktober mødtes Ben Borges i 
Madariagafonden med den højt-
stående EU-tjenestemand Koos 
Richelle, generaldirektør for Kom-
missionens GD for Beskæft igelse. 

»Vi repræsenterer ikke bevægel-
sen, vi taler på egne vegne. Kommis-
sionen var åben for vore ideer. Det 
var lidt overraskende for os, men det 
var en god snak, og i det mindste 
fi k vi vores budskab igennem«, siger 
han og tilføjer, at de havde sagt til 
Kommissionens repræsentanter, at 
Europa har mistet følingen med sine 
borgere.

»De indignerede« havde også 
indbudt EP-medlemmer til at dis-

kutere og debattere krisen. 
»Vi vil godt tale med poli-
tikere, men vi kan ikke lide 
tanken om, at en lille gruppe 
mennesker går ind i Europa-
Parlamentet for at repræ-
sentere denne vidtfavnende 
bevægelse«, forklarede Ben 
Borges. »Vi vil have dem til 
at komme til vore general-
forsamlinger. Vi vil have, 
de skal se, hvordan det er 
på gaderne. Men de tog ikke 
imod vores indbydelse«, til-
føjede han.

Ben Borges, som ikke har 
kunnet finde fast arbejde, 
har brugt sin viden om 
sociale netværk til at fi nde 
frem til dem, som føler, at 
Europa har opgivet dem, og 

kanalisere deres synspunkter. En 
nylig Eurobarometerundersøgelse 
har vist, at de fl este europæere er 
utilfredse med den måde, hvorpå 
uligheder og fattigdom tackles i 
deres hjemland. Ben Borges, som 
også installerede internetterminaler 
i den forladte universitetsbygning, 
beskrev forholdene derinde som 
elendige. 

»Marchen til Bruxelles startede 
som et rygte på Facebook, der hur-
tigt blev en realitet«, siger han og 
slår fast, at internettets magt til 
at organisere borgerinitiativer og 
fremme direkte demokrati uundgå-
eligt vil blive større. »Europa lytter 
ikke til os, men folket gør«, konklu-
derer han. ●

Begyndelsen 
på genopretningen

De økonomiske stramninger som svar 
på den globale økonomiske krise og 
visse kredses forslag om at sanktionere 
ødsle medlemsstater har følgevirkninger 
for en bred række sociale programmer. 
Konsekvenserne på kort sigt viser sig i 
dystre tal fra Eurostat og i de nedslående 
fortællinger fra folk, der leder eft er et 
anstændigt arbejde og en lysere fremtid. 

Arbejdsløsheden i eurozonen lig-
ger nu på 10 %, hvilket er en stigning i 
forhold til 9,2 % i august sidste år. Eco-
nomic Sentiment Indicator, som måler 
erhvervslivets tillid, faldt 3,4 point i sep-
tember i EU og eurozonen. Ifølge Kom-
missionen viser dette fald, at der sker en 
generel forværrelse af tilliden på tværs 
af sektorerne, særligt i industri- og ser-
vicesektorerne.

Ifølge Conny Reuter, generalsekretær 
i Solidar, har EU’s fokus på at øge kon-
kurrenceevnen og styrke stabilitets- og 
vækstpagten fundet sted på bekostning 
af den sociale samhørighed og velfærden 
blandt Europas mest sårbare grupper. 
SOLIDAR er et europæisk netværk 
af ngo’er, der arbejder for at fremme 
social retfærdighed i Europa og på ver-
densplan. De økonomiske stramnin-
ger fokuserer på de skattemæssige og 
fi nansielle foranstaltningers langsigtede 
perspektiver, siger han. »Markedet kan 
ikke diktere reglerne«, siger Reuter til 
EØSU info. »Under en krise er det nød-
vendigt at investere. Man kan ikke skabe 
en fornuft ig økonomisk fremtid ved at 
ødelægge den sociale dimension.« 

Ifølge Reuter vil genopretningen 
begynde, når EU gennemfører målene 

for beskæft igelse, mindskelse af fattig-
dom og social inddragelse fra Europa 
2020-strategien. Han ser initiativerne 
under Europa 2020, eksempelvis »Nye 
kvalifi kationer til nye job« og »Unge på 
vej« som glimrende eksempler på, hvor-
dan man kan fremme vækst, samtidig 
med at den sociale dimension sikres. 

Men det er ikke nok at få folk tilbage 
i arbejde. »I Tyskland blev 45 % af alle 
nye arbejdspladser skabt ved hjælp af 
vikarbureauer«, siger han. Hvis konkur-
rencen er baseret på lave arbejdskraft -
omkostninger, så vil arbejdspladserne 
fl ytte til lande, hvor arbejdskraft en er 
billigere. For at modarbejde dette er det 
nødvendigt at få de sociale standarder 
op på et højt niveau i alle EU-lande. 
Fattigdom påvirker også 18 % af EU’s 
befolkning, som er klassificeret som 
arbejdende fattige.

EØSU støtter Europa 2020 og har 
længe anbefalet foranstaltninger, der 
skal reducere antallet af mennesker, 
som risikerer fattigdom, med 20 mil-
lioner. Mario Sepi, den nyligt afdøde 
tidligere formand for EØSU, anmodede 
i juni 2010 Det Europæiske Råd om at 
bekæmpe ulighed, styrke den sociale 
beskyttelse og fremme social inddra-
gelse. 

Blot fi re dage før han gik bort, sagde 
Sepi, at EØSU’s drivkraft  i disse svære 
tider er at værne om Europas sociale 
kapital. »Rettigheder og solidaritet som 
ledetråde for globaliseringen« var mot-
toet for hans formandskab, og det er et 
motto, der stadig gælder for EØSU. ●

Et job i udlandet

Den 26-årige Virág Gulyás synes selv, 
hun er heldig. Hun blev færdig med 
sine studier i juli 2011 og har fundet 
sig et lønnet praktikantjob i Bruxelles. 
Lønnen er ikke så høj, indrømmer 
hun, men hun klarer sig med venners 
hjælp.

»Praktikantjobbet betød et øko-
nomisk tilbageskridt for mig, men 
jeg kunne ikke fi nde, hvad jeg ledte 
eft er i Ungarn«, fortæller hun til EØSU 
info. Omkring 53 % af Europas unge 
er i henhold til Eurobarometer villige 

til — eller kunne tænke sig — at fl ytte 
for at fi nde arbejde. Arbejdstagernes 
mobilitet i Europa ligger på 3 %. 

Virág Gulyás’ ønske om at for-
lade Ungarn var ikke kun økono-
misk motiveret. Hun har altid haft 
et stort ønske om at bo i udlandet. 
Hun startede sit 12-måneders prak-
tikantophold i september og agter at 
netværke og lære fransk, mens hun er 
i Bruxelles. Nogle af hendes tidligere 
ungarske studiekammerater er ikke 
så heldige, siger hun. Mange arbejder 

på pubber i London, mens andre er 
arbejdsløse og kæmper for at klare sig 
igennem.

Hendes historie er en undtagelse i 
forhold til en ellers foruroligende ten-
dens blandt Europas unge. Næsten én 
ud af fem, dvs. over 5 millioner unge, 
kan ikke fi nde arbejde. I sin åbnings-
tale i Europa-Parlamentet sagde Kom-
missionens formand, José Manuel 
Barroso, at de unges situation i visse 
medlemsstater »er intet mindre end 
dramatisk«. IMF har anført, at en hel 

generation risikerer ikke at få fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet på grund af 
krisen. 

Peter Matjašič, formand for Det 
Europæiske Ungdomsforum, siger 
til EØSU info, at krisen forhindrer de 
unge i at blive uafh ængige, da de er 
ude af stand til at fi nde stabil beskæf-
tigelse og integrere sig i samfundet. 
»Risikoen for at tabe en generation 
på gulvet er reel, og EU bør derfor 
anerkende problemet og investere i 
ungdommen for at bidrage til en varig 
genopretning eft er krisen«, sagde han 
og tilføjede, at unge er henvist til prak-
tikantjob eller til at gå ud på et mere og 
mere begrænset arbejdsmarked.

»Flere og flere unge praktikan-
ter ender uheldigvis med at blive en 
billig arbejdskraft , som oft e udfører 
opgaver, der ikke bidrager til deres 

uddannelsesmæssige mål eller karri-
erer, og som ikke har adgang til hver-
ken social sikring eller sygeforsikring«, 
siger Peter Matjašič videre. 

EØSU ser gerne, at EU og de natio-
nale regeringer skaber kvalitetsram-
mer for praktikantjob. I henhold til 
EØSU’s udtalelse »Unge på vej« bør 
enhver nedskæring i de eksisterende 
europæiske planer og programmer, 
der er af værdi for unge mennesker, 
undgås. Men Det Europæiske Ung-
domsforum og de millioner af unge, 
det repræsenterer, tvivler på EU’s evne 
til at komme igennem med sine erklæ-
rede tilsagn. 

»I stedet for kun at sætte fokus på 
rekapitaliseringen af bankerne, burde 
de europæiske ledere også tænke på 
at investere mere og bedre i de unge«, 
siger Peter Matjašič. ●
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En »Robin Hood-skat« vil give til både 
de fattige og de rige

En afgift  på fi nansielle transaktioner 
vil ikke blot bidrage til økonomisk 
retfærdighed og nye indtægtskilder 
til regeringerne i disse tider med øko-
nomiske stramninger, men vil også 
beskytte fi nansielle markeder mod de 
skadelige følgevirkninger af overdre-
ven spekulation. 

Ideen om en såkaldt Robin Hood-
skat, dvs. en afgift på finansielle 
transaktioner, har eksisteret i ca. ti 
år. Eft er den fi nansielle krise i 2008 
og den kraft ige tilbagegang, den udlø-
ste, er der dog ved at tegne sig en bred 
opbakning om ideen.

Selv om der endnu ikke er ble-
vet indført en sådan afgift , har den 
været genstand for bred debat i EU 
og i G20. EØSU er overordnet set 
tilhænger af ideen. 

»EØSU finder, at en overgang fra 
kortsigtethed til langsigtethed, hvor 
bonusserne ikke beregnes på grundlag 
af spekulative aktiviteter, er nødvendig«, 
hedder det i en udtalelse fra EØSU om 
den indflydelsesrige rapport, der blev 
sendt ud af Højniveaugruppen vedrø-
rende Finansielt Tilsyn i EU med Jacques 
de Larosière som formand. »I den forbin-
delse støtter EØSU tanken om at beskatte 
fi nansielle transaktioner.«

Målet med denne afgift  er at fi nde nye 
off entlige fi nansieringskilder, som kan 
anvendes til at gennemføre foranstaltnin-
ger inden for udvikling og miljø samt til 
at lette presset på de off entlige fi nanser.

En afgift  på fi nansielle transaktioner 
vil også have en gavnlig eff ekt på marke-
dets adfærd, især på børshandlernes og 
de fi nansielle institutioners spekulation. 

»Det er nødvendigt med en afgift på 
fi nansielle transaktioner for at mindske 
bankverdenens spekulation, som tilsyn 
ikke har nogen eff ekt på«, forklarer det 
tidligere EØSU-medlem Lars Nyberg, 
som var medlem af Lønmodtagergrup-
pen fra 1995 til 2010. 

Lars Nyberg udarbejdede også en ini-
tiativudtalelse med særligt fokus på ideen 
om en afgift  på fi nansielle transaktioner, 
der beskriver, hvordan markederne for 
derivater og andre former for spekulativ 
aktivitet er skudt i vejret i løbet af min-
dre end tyve år. For eksempel steg den 
samlede værdi af fi nansielle transaktio-
ner fra 15 gange det globale BNP’s stør-
relse i 1990 til 70 gange i 2007. En afgift  
på fi nansielle transaktioner ville bremse 
denne tendens.

En afgift  på fi nansielle transaktioner 
ville ikke alene stabilisere det globale 
marked, men også sørge for en betydelig 
tilførsel til de off entlige fi nanser. »Hvis 
afgift en blev indført i hele Europa, ville 
skatteindtægterne beløbe sig til omkring 
1,5 % af BNP … Hvis den blev indført 
på verdensplan, ville skatteindtægterne 
beløbe sig til omkring 1,2 % af verdens 
samlede BNP.«

En nyere EØSU-udtalelse om intelli-
gent fi nanspolitik understregede behovet 
for at handle snart »for at rejse midler til 
at mindske den budgetmæssige ubalance, 
fi nansiere økonomiske incitamenter til 
fremme af vækst og bekæmpe aktiviteter, 
som kun er baseret på spekulation«. ●

Finansmarkederne — 
fra regulering til uddannelse

EØSU mener, at en reform af Europas 
ustabile fi nansmarkeder for at få dem 
til at yde et større bidrag til bæredygtig 
økonomisk vækst og jobskabelse må 
gå via en bred helhedsorienteret stra-
tegi, der omfatter alt fra regulering til 
uddannelse.

Den Europæiske Union har rea-
geret resolut og tilpas hurtigt på den 
finansielle og økonomiske krise og 
statsgældskriserne, hvilket har taget 
noget af brodden af de negative føl-
gevirkninger af disse strukturelle pro-
blemer.

Et af kardinalpunkterne i EU’s løs-
ningsmodel har været en reform af 
fi nanssektoren — i Europa og inter-
nationalt — for at sikre, at den ikke 
igen i fremtiden kan udløse alvorlige 
kriser. EU har vedtaget nye regler og 
oprettet nye styrelser, der skal sikre, at 
problemer opdages og forebygges på et 
tidligt tidspunkt, og at alle fi nansielle 
aktører er underlagt passende regler 
og tilsyn.

Europa 2020 — EU’s overordnede 
strategi for indeværende årti — har 
identifi ceret bedre økonomisk styring 

som en af de allervigtigste prioriteter. 
Det betyder bl.a. tiltag for at rette op 
på fi nanssektoren såsom fremtidige 
foranstaltninger, der skal sikre, at de 
europæiske banker har tilstrækkelige 
kapitalreserver til at modstå eventu-
elle fremtidige rystelser i det fi nansielle 
system.

I hele forløbet har EØSU haft  en 
afgørende rolle med hensyn til at vur-
dere de foreslåede foranstaltninger 
og selv fremlægge løsninger. Et godt 
eksempel på netop dette er EØSU’s 
vurdering af og tilbagemelding om den 

Redning 
af Europas banker

Reformer i den europæiske banksektor 
trues af statsgældskrisen, hvilket betyder, 
at EU’s regeringer er nødt til at gøre sige 
fornyede overvejelser om deres tilgang 
til den fælles mønt, og hvorvidt man skal 
komme de medlemsstater, der har pro-
blemer, til undsætning. Således udtaler 
EØSU’s medlem, Peter Morgan.

Finanskrisen i 2008 førte både til, 
at adskillige banker på begge sider af 
Atlanten gik konkurs, og at der manglede 
likviditet i banksektoren. »Bankernes 
regnskaber var fyldt med subprimelå-
nederivater, som på dramatisk vis blev 
nedjusteret af kreditvurderingsbureauer 
og ikke kunne omsættes til kontanter«, 
udtaler Peter Morgan, der er medlem af 
EØSU’s Arbejdsgivergruppe og på nuvæ-
rende tidspunkt formand for Association 
of Lloyd’s Members. »Der var tale om 
en dobbelt trussel, der gik ud over såvel 
kvaliteten af aktiver som likviditeten«, 
siger han.

Selv om man lod nogle banker gå fal-
lit, så greb regeringerne som regel ind 
for at redde bankerne ved at poste hårdt 
tiltrængt likviditet ind i dem og ved at 
omstrukturere. »Eft er den umiddelbare 
konjunkturtilpasning gik de tilovers-
blevne banker i gang med at rette op på 
regnskaberne«, forklarer Peter Morgan.

EU iværksatte desuden gennemgri-
bende ændringer af banksektoren med 
udgangspunkt i den vigtige rapport, der 
var udarbejdet af Højniveaugruppen ved-
rørende Finansielt Tilsyn, som Jacques 
de Larosière er formand for. Tiltagene gik 
ud på at oprette en europæisk bankmyn-
dighed samt indføre lovgivning, der giver 
medlemsstaterne nye beføjelser til at 
omstrukturere banker i vanskeligheder.

»Men inden nogen af forordningerne 
eller direktiverne havde gjort deres virk-
ning, satte den nationale gældskrise ind«, 
tilføjer Peter Morgan og hæft er sig ved 

den ekstra udfordring, at »bankerne i 
visse medlemsstater endnu ikke havde 
fået tilstrækkeligt orden i regnskaberne 
eller fået rejst tilstrækkeligt med kapital, 
da den nationale gældskrise ramte dem«.

Den nationale gældskrise blev en 
realitet, fordi forholdet mellem gæld og 
BNP for nogle medlemsstater var af en 
sådan størrelsesorden, at man kan tvivle 
på deres tilbagebetalingsevne. Selv om 
stabilitets- og vækstpakken fastsætter et 
loft  for den off entlige gæld på 60 % af 
BNP, så har et land som Grækenland, 
hvis gæld er på 180 % af BNP, nået et 
niveau, der er tre gange højere. For at 
nedbringe denne gæld skal man både 
skære ned på de off entlige udgift er og 
skrue op for den økonomiske vækst, men 
økonomiske stramninger i økonomier, 
der er spændt hårdt for, har den bivirk-
ning, at de eft er al sandsynlighed lægger 
en dæmper på vækstperspektiverne, 
påpeger Peter Morgan.

Han tilføjer, at den seneste krise også 
har blotlagt euroens strukturelle mang-
ler. »ØMU’en er med rette blevet beskre-
vet som lightudgaven af en monetær 
union. Eurozonen skal enten udvikle sig 
til en skattemæssig union eller fi nde en 
rationel løsning på uforeneligheden mel-
lem de selvstyrende nordlige og sydlige 
medlemsstater«.

Eftersom ingen af disse løsninger 
ifølge Peter Morgans opfattelse forekom-
mer sandsynlige, »står Europa over for en 
rodet og forlænget krise, og bankerne står 
i første række«.

Han er overbevist om, at det ikke bør 
være en prioritet for EU at stille sikker-
hed for medlemsstater i vanskeligheder. 
»Krisemidler bør anvendes til at lette 
overordnede trusler for bankers likviditet 
og solvens, indtil de kan tilføre ny kapi-
tal og forbedre kvaliteten i deres aktiver«, 
afslutter Peter Morgan. ●

pakke af foranstaltninger, som Kom-
missionen foreslog under overskrift en 
»Regulering af fi nansielle tjenesteydel-
ser med sigte på bæredygtig vækst«.

I pakken fra Kommissionen var et 
forslag om at oprette tre nye europæi-
ske tilsynsmyndigheder for bankerne, 
værdipapirmarkederne og forsikrings- 
og arbejdsmarkedspensionssektoren. 
Denne nye konstruktion blev etable-
ret på rekordtid i begyndelsen af 2011, 
mindre end to år eft er den først blev 
foreslået.

EØSU bifaldt den foreslåede pakke 
og anbefalede desuden, at Kommis-
sionen overvejer og ser nærmere på 
idéen om at etablere en myndighed til 

beskyttelse af forbrugerne af fi nansielle 
tjenesteydelser lig den, der meget snart 
bliver oprettet i USA.

Ligeledes understregedes EØSU i 
en udtalelse fra juli 2011, at der ikke 
kun er behov for bedre regulering, 
men at de europæiske borgere, sådan 
som verden er i dag, også er nødt til at 
erhverve sig større viden om fi nansielle 
forhold. I udtalelsen understreges det, 
at europæerne har en forpligtelse til 
at udvikle deres fi nansielle viden hele 
livet, og den opfordrer til, at under-
visning i fi nansielle forhold bliver et 
obligatorisk fag i skolen, og at denne 
undervisning følges op i eft eruddan-
nelses- og omskolingsprogrammer for 
arbejdstagere. ●
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Mod fornyet stabilitet 
og vækst i euroområdet

For at forhindre en ny statsgældskrise 
i euroområdet må der indbygges en 
solid budgetovervågning i stabilitets- 
og vækstpagten. Dette er konklusio-
nen på en EØSU-udtalelse udarbejdet 
af ordfører Vincent Farrugia.

Den finansielle krise i 2008 
rystede ikke alene det globale fi nan-
sielle system i dets grundvold, men 
udløste også den værste recession i 
mands minde. Økonomisk afmat-
ning kombineret med dyre finan-
sielle redningspakker lagde kraft ige 
begrænsninger på de offentlige 
udgift er i Europa. Dette, kombineret 
med indgroede strukturproblemer i 
nogle medlemsstater, banede vejen 
for den bekendte statsgældskrise i 
euroområdet.

Mens europæiske regeringer kæm-
per for at dæmme op for følgerne af 
statsgældskrisen og berolige nervøse 
markeder, har EU gjort klogt i at 
rette blikket fremad og er nu ved at 
udvikle mekanismer, som skal hin-
dre en sådan situation i at opstå igen. 
Selv om den eksisterende politiske 
værktøjskasse og Den Økonomiske 
og Monetære Union (ØMU) har sat 
Europa i stand til at modstå stormen, 
er der brug for forbedringer.

Derfor fremlagde Kommissionen i 
2010 et forslag til forordning på dette 
område. 

Stabilitets- og vækstpagten (SVP), 
som lægger loft  over statsgælden, er 
det nøgleinstrument, som skal sikre 

budgetdisciplin i euroområdet gen-
nem politisk samordning og overvåg-
ning. Men i lyset af den nylige krise 
trænger SVP til en grundig revision, 
og Kommissionen har foreslået at 
udstyre den med mere eff ektive hånd-
hævelses- og overvågningsmekanis-
mer og supplere dem med krav til de 
nationale fi nanspolitiske rammer.

I december bad Rådet for Den 
Europæiske Union om EØSU’s input 
til dette forslag til forordning, og 
resultatet blev en udtalelse, som blev 
vedtaget i maj med 139 stemmer for, 
10 imod og 33 hverken for eller imod. 

EØSU’s udtalelse — som var udar-
bejdet af Vincent Farrugia, et maltesisk 
medlem af Gruppe I (Arbejdsgivere) 
— hilste den foreslåede forordning 
velkommen, men pegede på, at der 
er »behov for en passende revision af 
de forebyggende og korrigerende ele-
menter i dette forslag«. Han var af den 
opfattelse, at de fi nanspolitiske regler 
bør lægge større vægt på kvaliteten 
af de fi nanspolitiske aktiviteter og på 
forebyggelse snarere end helbredelse 
samt indeholde fl ere incitamenter i 
tilgift  til sanktionerne.

Udtalelsen understreger den store 
betydning af at håndhæve de nye reg-
ler, fordi den »hidtidige manglende 
håndhævelse har svækket stabilitets- 
og vækstpagten og mindsket dens 
troværdighed«.  ●

Realkreditlån skal være 
lige så sikre som huse

nen i marts måned sløret for et direk-
tivforslag om kreditaft aler i forbindelse 
med fast ejendom eft er at have afh oldt 
en bred høring af interessenter og eft er 
off entliggørelsen af hvidbogen. 

»Et fælles europæisk realkreditmar-
ked vil sikre en bredere kreditforsy-
ning og øge konkurrencen«, forklarer 
Reine-Claude Mader, EØSU’s ordfø-
rer for direktivforslaget og formand 
for den franske sammenslutning for 
forbrug, bolig og livsvilkår (Consom-
mation, logement et cadre de vie — 
CLCV). »Det vil også bidrage til at 
beskytte såvel låntagernes som for-
brugernes interesser.«

Nytænkning af EU’s rolle 
— mere end økonomisk 
styring

Økonomiske stramninger rettet mod 
at overvinde den nuværende krise 
bør ledsages af »entrystrategier«, der 
skal fremme genopretning og vækst, 
påpeger tidligere EØSU-medlem Lars 
Nyberg.

EU står over for en stadigt stigende 
udgift  til genopretningspakkerne, der 
skal hjælpe Unionen ud af den fi nan-
sielle og økonomiske krise samt den 
nylige statsgældskrise, og mange med-
lemsstater har gennemført nogle af de 
strengeste økonomiske stramninger i 
mands minde med et overordnet mål 
om at reducere budgetunderskuddet 
til 3 % af BNP i 2014-2015.

Stramningerne har ført til masseaf-
skedigelser og nedskæringer i off ent-
lige tjenesteydelser og i den off entlige 
sektor, hvilket har forårsaget folkelig 
utilfredshed og sociale uroligheder 
i store dele af Europa. På lang sigt 
vil stramningerne nok bidrage til at 
betale den samlede regning for den 
række af kriser, EU står over for, men 
de vil sandsynligvis også forværre 
den nuværende nedgang og skubbe 
udsigterne til en hurtig genopretning 
længere ud i horisonten.

»De økonomiske stramninger 
formindsker alle potentielle genop-
retningstendenser. De fleste af de 
økonomiske stramninger begrænser 
privatforbruget«, advarer tidligere 
EØSU-medlem Lars Nyberg, som 
var ordfører for en udtalelse om øko-
nomisk genopretning i 2010. »Det er 
nødvendigt at kombinere de økono-

miske stramninger med storstilede 
off entlige investeringer, som der ikke 
alene er et stort behov for, men som 
også skaber fornyet privat eft erspørg-
sel, hvilket er det første skridt på vejen 
mod vedvarende genopretning.« 

»De økonomiske stramninger er en 
exitstrategi. Investeringsprogrammer 
er en entrystrategi«, sammenfatter 
Nyberg, som var medlem af EØSU’s 
lønmodtagergruppe fra 1995 til 2010. 
Han repræsenterede det svenske fag-
forbund LO, hvor han havde arbejdet 
i ca. 30 år.

EØSU’s udtalelse fra sidste eft erår, 
hvor Nyberg var ordfører, indeholder 
hovedpunkterne i denne »entrystra-
tegi«. De omfatter fremme af den 
samlede efterspørgsel, særligt pri-
vatforbruget, afb ødning af virknin-
gerne af de økonomiske stramninger, 
fremme af konkurrenceevnen for 
at reducere underskuddene på de 
løbende poster, integrering af pro-
duktivitet og realløn i stabilitets- og 
vækstpagten samt en skærpelse af 
tilsynet med de fi nansielle markeder.

Udtalelsen anbefalede også mere 
omfattende offentlige investeringer 
i infrastruktur og energi, en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik med fokus på 
nye kvalifikationer til nye job samt 
at man fi nder nye indtægtskilder til 
at fi nansiere disse foranstaltninger, 
såsom en skat på fi nansielle transak-
tioner (se artikel herom) og en CO

2
-

afgift .  ●

Den foreslåede EU-lovgivning om at 
skabe et indre marked for realkreditlån 
vil være med til at beskytte forbrugerne 
mod uforsvarlige udlån og vil fremme 
bankernes stabilitet, selv om EØSU’s 
ordfører, Reine-Claude Mader, mener, 
at man bør gå endnu videre.

Finanskrisen, der udløste den 
alvorligste økonomiske nedgang i 
verden siden børskrakket på Wall 
Street i 1929, skyldtes hovedsageligt 
uansvarlige subprimerealkreditlån i 
USA. Denne praksis udsatte bankerne 
og andre fi nansieringsinstitutioner på 
begge sider af Atlanten for risiko, så 
da »boligboblen« endelig brast, førte 

det til et massivt antal tvangsauk-
tioner og mennesker, der blev sat på 
gaden.

»I løbet af vækstårene så vi eksem-
pler på låntagere og långivere, der 
handlede ud fra den formodning, at de 
gode tider aldrig ville få ende«, udta-
ler Michel Barnier, kommissær for 
det indre marked og tjenesteydelser. 
»Kreditgivere og -formidlere udviste 
uansvarlig adfærd, og forbrugerne 
blev ikke advaret om konsekvenserne 
af deres beslutninger.«

For at undgå at en sådan situation 
opstår igen i EU, løft ede Kommissio-

Direktivudkastet forsøger at skabe 
et indre europæisk marked for realkre-
ditlån, der kan erstatte den nuværende 
situation med fragmenterede nationale 
markeder. Udkastet er blandt andet 
med til at formulere, at der er behov 
for annoncering og forbrugerinfor-
mation om realkreditlån, er med til at 
sikre den rette regulering for långivere, 
lette långivers autorisation på tværs af 
grænserne og sætte standarder for kre-
ditværdighed.

Selv om EØSU’s udtalelse, som 
Reine-Claude Mader var ordfører for, 
hilser direktivforslaget velkomment, 
så rejser det en række spørgsmål. 

Disse vedrører blandt andet, at for-
slaget ikke tager højde for det større 
billede af europæisk og national for-
brugerlovgivning, og at foranstaltnin-
gerne ikke går tilstrækkeligt langt for 
at sikre ansvarlige udlån. Derudover 
er der behov for supplerende regler 
for at regulere de fi nansielle formid-
lere.

»En pakke bestående af supple-
rende foranstaltninger skal undgå, at vi 
aldrig mere må opleve, at boligkøbere 
bliver ribbet for deres ejendom«, slår 
hun fast. ●
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EØSU og CDES bringer civilsamfundene 
i Brasilien og EU tættere på hinanden

EØSU’s tjekkiske medlemmer 
bringer EU tættere 
på deres landsmænd

Kommissionen organiserede i slutnin-
gen af september/starten af oktober en 
række offentlige møder i flere af de 
større byer i Tjekkiet i samarbejde med 
europæiske tjenester for information 
og rådgivning med base i landet. Målet 
var at præsentere EU’s vigtigste værdier 
og de muligheder, som EU kan tilbyde.

Med hjælp fra sine tjekkiske med-
lemmer benyttede EØSU denne 

lejlighed til at præsentere sine vig-
tigste aktiviteter, herunder forman-
dens handlingsprogram, relevante 
udtalelser og generelle oplysninger. 
Til slut mødtes medlemmerne med 
kommissær Stefan Füle i Plzen og 
blev enige om forslaget om at afh olde 
en off entlig i høring i Prag i år med 
deltagelse af både Kommissionen og 
EØSU. (asp) ●

I 2003 besluttede Brasiliens davæ-
rende præsident, Luiz Inácio Lula 
da Silva, at etablere Brasiliens råd 
for økonomisk og social udvikling 
(CDES) som et organ, der skal råd-
give præsidenten om socioøkonomi-
ske spørgsmål. De 102 medlemmer 
i rådet, der bl.a. tæller ministre, 
arbejdsgivere og fagforeningsfolk, 
har primært til opgave at nå frem til 
konsensusholdninger til regeringens 
politikker med det mål at koble øko-
nomisk vækst sammen med social 
retfærdighed. 

CDES og EØSU har samarbejdet 
om at udvikle en fælles strategi, der 

mensionalt perspektiv og resulterede 
i meget konstruktive konklusioner. 
Helt konkret udmøntede det sig i en 
fælles holdning til, hvordan man kan 
forbedre og gennemføre en strategi 
for bæredygtig udvikling med hen-
blik på det næste FN-topmøde om 
emnet (Rio de Janeiro, juni 2012).

Staff an Nilsson benyttede lejlighe-
den til at påpege, at rundbordsdialo-
gen allerede har behandlet spørgsmål 
af strategisk betydning såsom føde-
varesikkerhed, klimaændringerne og 
den fi nansielle krise, og dermed opfyl-
der mandatet fra topmødet mellem 
EU og Brasilien i 2007. (asp) ●

Styrkelse af Europas sociale dimension med
det mål at overvinde krisen 

Over 15 % af de europæiske 
borgere risikerer fattigdom 
eller social udstødelse, og 
hjemløshed er den fjerde 
mest almindelige årsag til 
fattigdom i EU. Derfor er 
Det Europæiske Økonomi-
ske og Sociale Udvalg fast 

besluttet på at forsvare nye sociale forretningsmodeller til fremme 
af vækst og beskæft igelse i Europa. På sin plenarforsamling i oktober 
vedtog EØSU to udtalelser med det mål at fremme socialt iværksæt-
teri og bekæmpe hjemløshed i EU.

Udtalelsen om socialt iværksætteri blev udarbejdet eft er anmod-
ning fra Kommissionen, som har til hensigt at lancere initiativet 
vedrørende socialt iværksætteri ved udgangen af oktober som del af 
en overordnet pakke, der har til formål at gøre de europæiske virk-
somheder mere socialt ansvarlige. Ordføreren for EØSU’s udtalelse, 
Ariane Rodert (Gruppen Andre Interesser, Sverige), fremhævede, at 
sociale virksomheder både giver en økonomisk og social merværdi 
og skaber betydelige vækstmuligheder, hvilket gør dem til et vigtigt 
instrument til imødegåelse af de nuværende udfordringer.

Hvad angår problemstillingen hjemløshed i EU sagde ordføreren 
for EØSU’s udtalelse, Eugen Lucan (Gruppen Andre Interesser, 
Rumænien), at EU ikke bekæmpede hjemløshed, hverken ved at 
indsamle informationer eller koordinere foranstaltninger på EU-
niveau. Han påpegede, at EU havde truff et yderligere foranstaltnin-
ger til at integrere social- og beskæft igelsespolitikkerne, men ikke 
havde gjort det mindste for at bekæmpe denne uværdige realitet i 
Europa, og ordføreren understregede, at millioner af europæiske 
medborgere ikke har adgang til en af de vigtigste grundlæggende 
rettigheder i Europa: nemlig en bolig. (ail)  ●

Beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug

EØSU afgav sidste år en udtalelse om seksuelt misbrug af børn og 
børnepornografi . EØSU har nu suppleret udtalelsen med nogle 
henstillinger om forebyggelse.

Den nye udtalelse behandler de svag-
heder, man allerede blev opmærksom på i 
studiegruppen og sektionen: Der er behov 
for at se nærmere på de forebyggende 
foranstaltninger. Forebyggelse på flere 
niveauer er af grundlæggende betydning 
for beskyttelsen af børn. Børn, som er ofre 
for seksuelt misbrug, udsættes ikke blot for 
en uacceptabel krænkelse af deres ret til 

fysisk integritet, men lider også under forfærdelige sociale, følel-
sesmæssige og psykologiske konsekvenser resten af livet. EØSU 
roser derfor det arbejde, som mange civilsamfundsaktører, især 
ngo’er, udfører for at gennemføre forebyggende foranstaltninger.

Den 27. oktober lancerede Madi Sharma, som er ordfører for 
denne EØSU-udtalelse, en onlinedatabase for god praksis for 
beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug. Databasen fi ndes på:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Eksemplerne på bedste praksis er blevet indsamlet fra hele 
Europa af ngo’er og statslige myndigheder, der har oprettet hot-
lines og søsat oplysningskampagner for børn på skoler, på inter-
nettet eller på tv. De vil fungere som et grundlæggende redskab 
i kampen mod børnemisbrug. (ail) ●

EØSU siger »ja« til det fælles konsoliderede 
selskabsskattegrundlag

Siden sin oprettelse har EU taget gradvise, nogle gange kontro-
versielle, skridt mod virkeliggørelsen af det indre marked, dvs. 
omdannelse af 27 forskellige markeder til ét enkelt marked. Den 
16. marts 2011 vedtog Kommissionen et forslag om et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG), hvis hovedmål 
er at mindske de hindringer for grænseoverskridende aktivite-
ter inden for EU, som står i vejen for fuldførelsen af det indre 
marked. 

I sin udtalelse, som støtter dette forslag til Rådets direktiv, 
understreger EØSU, at FKSSG fremmer en rimelig og bæredygtig 
konkurrence. Udvalget mener, at lovgivningsforslaget vil gavne 
væksten og beskæft igelsen, også på mellemlang sigt.

Eft er en livlig debat, der især gik på, om FKSSG bør være obli-
gatorisk eller frivilligt, og på spørgsmålet om, hvilke virksomheder 
det bør fi nde anvendelse på, har udvalget valgt ikke at opfordre 
til en omgående obligatorisk indførelse af FKSSG, men i stedet 
anbefale en frivillig ordning i den indledende fase. På lang sigt bør 
FKSSG være obligatorisk — i hvert fald over en vis tærskel — for 
virksomheder, der opererer på tværs af landegrænser. (asp) ●

EU’s 2050-transportplan er ambitiøs, 
men mangelfuld

Plenarforsamlingen i okto-
ber bød på en debat med 
transportkommissær Siim 
Kallas, hvor Det Europæi-
ske Økonomiske og Sociale 
Udvalg (EØSU) kritiserede 
EU’s planer for transpor-
tens fremtid for at være for 
vage, ufl eksible og urealisti-
ske på visse punkter. 

EØSU påpegede den manglende overensstemmelse mellem 
målene, de metoder, der er nødvendige for at nå dem, og de til-
gængelige ressourcer. Udvalget bemærkede også, at Kommissio-
nens langsigtede strategi ikke indeholder specifi kke kortsigtede 
foranstaltninger eller mål for dens virkeliggørelse. »Køreplanen 
mangler en mere præcis arbejdsplan for perioden 2013-2030« 
ifølge Jean Coulon (Lønmodtagergruppen, Frankrig), ordfører 
for udtalelsen. 

Udvalget udtalte, at man har for store forhåbninger alene til 
elektriske køretøjer og nye grønnere brændstoff er. »Ud over 
arbejdet med udvikling af nye fremdrift ssystemer og brændstoff er 
bør EU gøre mere for at optimere vejgodstransporten«, understre-
gede Stefan Back (Arbejdsgivergruppen, Sverige), medordfører 
på udtalelsen. Antallet af køreture kan nedsættes ved en bedre 
planlægnings- og logistikproces og ved i højere grad at anvende 
e-fragt-foranstaltninger, tilføjede han. (mb)  ●

PLENARMØDET I EN NØDDESKAL

Eugen Lucan, medlem af EØSU

Madi Sharma, 

medlem af EØSU

Siim Kallas, næstformand 
for Kommissionen med ansvar for transport

sikrer, at civilsamfundet på begge 
sider af Atlanten bliver hørt i for-
bindelserne mellem EU og Brasilien. 
Senest manifesterede dette samar-
bejde sig i den femte rundbordsdia-
log mellem civilsamfundene i EU 
og Brasilien den 7., 8. og 9. novem-
ber i Porto. Blandt deltagerne var 
Moreira Franco, CDES’ direktør, 
Staffan Nilsson, EØSU’s formand, 
samt højtstående repræsentanter for 
Tjenesten for EU’s Optræden Udad-
til og Portugals regering. Emner 
som forbindelserne mellem EU og 
Brasilien, bæredygtig udvikling og 
grøn økonomi blev derfor behandlet 
på arbejdsmøderne ud fra et fl erdi-

Fra venstre til højre: Wellington Moreira Franco (direktør for Brasiliens råd for økonomisk og social udvikling), 
Staff an Nilsson (formand for EØSU) og Katarzyna Skórzyńska (Polens ambassadør i Portugal)
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Genetisk modifi kation i EU

Bioteknologi — eller genetisk modifi -
kation — er et ømtåleligt emne. Dis-
kussionerne er ofte følelsesladede, 
hvilket er beklageligt, fordi dette poli-
tisk følsomme spørgsmål fortjener en 
debat på et højere plan.

Kommissionen er netop ved at 
se nærmere på EU’s lovgivning om 
GM-fødevarer og -foder. Denne gen-
nemgang kan lede frem til betydelige 
politiske kursændringer i lovgivnin-

gen i 2012. Udviklingen inden for 
GMO’er er gået utroligt hurtigt: De 
første EU-love om GMO’er går til-
bage til 1990. De er blevet rettet til 
igen og igen, så vi nu står med et kom-
pliceret kludetæppe af en lovgivning, 
som trænger til en grundig revision.

EØSU afh oldt en off entlig høring 
om »Bioteknologi i landbruget: 
genetisk modifi cerede fødevarer og 
foder i EU« den 20. oktober 2011. 
Hovedsigtet med dette møde var at 
forbedre EØSU’s videngrundlag om 
anvendelsen af GMO’er i landbruget 
og bidrage til den løbende debat gen-
nem indlæg af høj kvalitet fra eksper-
ter. Nogle af de helt centrale emner, 
der blev drøft et under høringen, var 
blandt andet: intellektuelle ejendoms-
rettigheder, sammenhængen mellem 

GMO’er og den globale fødevaresik-
kerhed samt andre spørgsmål såsom 
sameksistens, mærkning og viden-
skabens rolle.

Konklusionerne fra høringen har 
fundet genklang i en udtalelse af Mar-
tin Siecker, som vil blive fremlagt i 
plenum til december, og som skal give 
et så fuldstændigt situationsbillede 
som muligt af bioteknologiens nuvæ-
rende stade. Udtalelsen ser nærmere 
på, hvilke etiske begrænsninger der 
er berettigede, hvilke miljømæssige 
interesser der står på spil, og hvilke 
konsekvenser uheldige økonomiske 
tendenser kan få. Udtalelsen skal give 
nogle holdepunkter for en objektiv 
politisk diskussion om disse vigtige 
spørgsmål. (fda) ●

En uge afsat til den fyrige blanding 
af kemi og kultur

På EØSU-medlem David Sears’ initi-
ativ har udvalget bidraget til det inter-
nationale kemiår ved at arrangere en 
Kemi- & Kulturuge. Fra den 3.-7. 
oktober var en række arrangemen-
ter med til at skitsere den historiske 
udvikling af forbindelserne mellem 
kemi og kultur igennem tiderne. Der 
blev afh oldt tre udstillinger i Jacques 
Delors-Bygningen. 

Den første udstilling gav et histo-
risk overblik med fokus på Maria 
Skłodowska-Curies arbejde og hen-
des rolle som forsker i en mandever-
den. En video viste, hvordan børn 
rundt om i verden opfatter vands 
betydning i dagens samfund. Ende-
lig blev en model af Solar Impulse 
udstillet og præsenteret af Nicholas 
Edwards (Solvay). Det er det første 
fl y i verden, der kan fl yve på solenergi. 
Det er på størrelse med en Airbus 
A-340, vejer det samme som en bil 
og har en motorydelse, der svarer til 
en scooter! 

Den 8. oktober præsenterede 
professorerne Tony Ryan og Helen 
Storey deres katalytiske beklædning 

— tøj, der renser den omgivende 
luft , når man har det på. Som Helen 
Storey udtalte i et interview til EØSU 
info, så er forskernes mål at: »få 
kunst og videnskab til at samar-
bejde« ved at give et publikum på 50 
personer »adgang til videnskaben«. 

Tony Ryan tilføjede: »Dette pro-
jekt ændrede den måde, vi laver 
forskning på, således at de sociale 
aspekter i det, vi laver, indarbejdes 
i forskningen, inden det realiseres.«

Programmet blev indledt med et 
imponerende show af Technopolis 
og blev rundet af med Mendeleev 
Alive, en interaktiv præsentation af 
Peter Casey. (mvd/asp) ●

Snart i EØSU
Sådan bliver FN’s Rio+20-topmøde en succes — 
de europæiske bidrag

De Forenede Nationer indkalder til en konference på topmødeplan om bære-
dygtig udvikling i Rio i sommeren 2012. Som EØSU har understreget i sin 
udtalelse om Rio+20 (CESE 1386/2011), skal Rio+20-konferencen sende et 
tydeligt signal til verdenssamfundet som fortaler for, at man skift er til en 
bæredygtig global vækst, der er med til at bekæmpe fattigdom og social ulig-
hed og samtidig bevarer det naturlige eksistensgrundlag for de kommende 
generationer.

Den 21. december 2011 er EØSU vært for konferencen »Forberedelse af 
Rio+20 ved europæiske ledere, som er mestre og pionerer i bæredygtighed«, 
som organiseres af European Partners for the Environment (EPE). Konfe-
rencedeltagerne vil drøft e pionererne i den grønne økonomi, som har stor 
succes med at indgå stadigt større partnerskaber i Europa og resten af verden, 
hvor man deler naturlige, fi nansielle og videnbaserede ressourcer til fordel for 
bæredygtighed (Konferencens program fi ndes på www.epe.be).

Konferencens resultater kommer til at indgå som værdifuldt bidrag til 
en stor konference, som EØSU afh older den 7.-8. februar 2012 i Bruxelles 
med titlen »Go sustainable, be responsible! European civil society on the road to 
Rio+20«, hvor Europas civilsamfund kan udtrykke sine synspunkter om Rio+20-
processen. (av) ●

Hvordan vil de nye fi nansielle bestemmelser 
påvirke Europas banksektor?

Den 9. december 2011 afh older Den Rådgivende Kommission for Industrielle 
Ændringer en høring om temaet »Hvordan vil de nye fi nansielle bestemmelser 
påvirke Europas banksektor?« i udvalgets Jacques Delors-Bygning. Formålet 
med høringen er at bidrage til en kommende initiativudtalelse med samme 
titel. Arrangementet vil stille skarpt på de aktuelle spørgsmål, som de nye 
bestemmelser medfører — navnlig Basel III — samt undersøge mulighederne 
for at konsolidere banksektoren og beskatte fi nansielle transaktioner. Desuden 
vil man se nærmere på den mulige adskillelse mellem investeringsbanker og 
almindelig bankvirksomhed samt de følger, dette kan få for fi nansieringen 
af realøkonomien. 

På seminaret vil man også se nærmere på Den Europæiske Banktilsynsmyn-
digheds rolle, dens hidtidige aktiviteter, de såkaldte »stresstest«, forventnin-
gerne og forbrugernes spørgsmål vedrørende adgangen til bankydelser af høj 
kvalitet, især med hensyn til forbrugslån og realkreditlån. Desuden vil man 
vurdere SMV’ernes adgang til banklån. Talerlisten omfatter bl.a. repræsen-
tanter for forskellige interessenter, herunder European Banking Federation, 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Kontoret for de Europæiske For-
brugerorganisationer, Den Europæiske Organisation for Håndværk og Små 
og Mellemstore Virksomheder (UEAPME) samt Business Europe. (ap) ●

»E-inddragelse bør blive en grundlæggende borgerrettighed«
EØSU i Gdansk — Click IT!-forum

Fra venstre til højre: Neelie Kroes (næstformand for Kommissionen med ansvar 
for den digitale dagsorden), professor Maria Elżbieta Orłowska (statssekretær i Polens ministerium 
for videnskab og videregående uddannelse) og Laure Batut (medlem af EØSU)

Eft er de succesfulde arrangementer 
Save it! og Move it! i hhv. 2009 og 
2010 deltog EØSU’s TEN-sektion i 
samarbejde med Kommunikations-
afdelingen i en større konference 
om »Innovation med henblik på 
digital integration«, organiseret 
af det polske formandskab den 
5.-7. oktober 2011. Eft ersom kon-
ferencen specifikt handlede om 
e-inddragelse, kontaktede TEN-
sektionens sekretariat arrangørerne 
og indgik en aft ale om at afh olde et 
»Click IT!-forum« i tilknytning til 
konferencen. Click IT!-forummet 
gav ti udstillere mulighed for at 
præsentere originale, innovative 

og nye applikationer og tjenester til 
e-inddragelse, som eff ektivt bidra-
ger til at mindske den digitale kløft  
i Europa for dem, der er stillet over 
for geografi ske, fysiske, fi nansielle, 
uddannelsesmæssige, sociale eller 
kulturelle hindringer for at være 
med digitalt. 

En delegation på 12 personer, 
bestående primært af medlem-
mer af den permanente studie-
gruppe om den digitale dagsorden 
og under ledelse af Anna Maria 
Darmanin, deltog i Click IT! 
Anna Maria Darmanin deltog i en 
plenumdiskussion, og Laure Batut 

fremlagde EØSU’s udtalelse om 
e-inddragelse i et workshoppanel. 
Click IT!-forummet fandt sted i 
Gdansk i Polen, og hovedtalere 
var Neelie Kroes (næstformand 
for Kommissionen med ansvar for 
den digitale dagsorden) og Barbara 
Kudrycka (minister for videnskab 
og højere uddannelser) såvel som 
fremtrædende europæiske eksper-
ter på dette område. (ac) ●
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