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Interview med Jerzy Buzek, formand for Europa-Parlamentet

EØSU info: Hvilket budskab har De til civilsamfundets repræsentanter 
i hele EU? Skal samarbejdet mellem medlemmerne af Europa-
Parlamentet og civilsamfundets repræsentanter fortsat styrkes?

JB: Jeg vil gerne endnu en gang understrege den rolle, som det organiserede 
civilsamfund spiller i et demokrati. Det talte jeg blandt andet om ved åbningen 
af Agora i januar i år, og jeg har nævnt det gang på gang i mine udtalelser mod 

regimerne i Nordafrika og i Belarus. Jeg har gentaget, at det er nødvendigt at 
øge støtten til civilsamfundets organisationer, og dette synspunkt genfi ndes i 
mange af Europa-Parlamentets resolutioner, for i Den Europæiske Union ved 
vi, at der ikke fi ndes noget demokrati uden et civilsamfund.

Som medlemmer af EØSU er I netop repræsentanter for civilsamfundet og 
for vigtige samfundsinteresser. I er med til at sikre en reel dialog mellem EU 
og dets borgere, og I udbreder viden om EU i jeres respektive lande. Uden 
dette ville der ikke være vilje til en større integration. Europa-Parlamentet 
har brug for jer. Vores samarbejde må videreføres til gavn for EU’s borgere. 
Vores samlede erfaringer vil være til nytte for de lande, der nu eller i frem-
tiden vælger at iværksætte omfattende demokratiske reformer. Det vil være 
vores store succes.

EØSU info: Hvad forventer De af det polske EU-formandskab?

JB: Jeg gentager oft e, at EU forventer, at Polen vil tilføre Europa ny kvalitet, 
og at den iværksætterånd, åbenhed og entusiasme, der kendetegner landet, 
vil være en kilde til inspiration. Vi ønsker at gøre EU til den mest konkurren-
cedygtige økonomi i verden. Jeg bifalder derfor de målsætninger, som Polen 
har opstillet for formandskabet: et passende solidarisk budget, styrkelse af 
det indre marked og bedre udnyttelse af det potentiale, der ligger i den men-
neskelige kapital.

Jeg bifalder Polens engagement i naboskabspolitikken, der bl.a. omfatter 
østpartnerskabet og de sydlige nabolande. Takket være denne politik spredes 
vore værdier og budskaber ud over EU’s grænser.

Som formand for Europa-Parlamentet ser jeg frem til et godt samarbejde 
med den polske regering, da vi eft er Lissabontraktatens ikraft trædelse sammen 
med Rådet træff er afgørelse om størstedelen af EU’s lovgivning. Jeg håber også, 
at Polen vil kunne foretage en passende afvejning af medlemsstaternes interes-
ser, hvilket ikke er let, især ikke i krisetider. Det skorter ikke på udfordringer, 
men Polen har mere end én gang bevist, at det er et eff ektivt og solidarisk 
medlem af EU med et meget stort potentiale. (mb) ●
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Stræben mod budgetbalance

Polen går ind for et konkurrencedygtigt, sikkert og åbent Europa

Kære læsere
Ungdomsarbejdsløshedsprocenten i Spanien er lige 
nu på over 44 % (ifølge Eurostat). Det er naturligvis 
et nedslående tal, og der er ingen trøst at hente fra 
statistikkerne i andre EU-lande. I mere end halvdelen af 
EU’s medlemsstater ligger ungdomsarbejdsløsheden på 
over 20 %. I samtlige EU-lande, for hvilke der foreligger 

data, er ungdomsarbejdsløshedsprocenten uvægerligt højere end den generelle 
ledighed.   

Ungdomsarbejdsløshed er et tragisk spild af potentiale, som ikke kun 
underminerer den økonomiske vækst, men også vil få alvorlige konsekvenser for 
sammenhængskraft en i samfundet fremover. Arbejdsløshed er et samfundsproblem, 
som samtidig har store omkostninger for den enkelte. I henhold til Danny Dorling, 
der er professor i human geografi  ved universitetet i Sheffi  eld, fi ndes der næsten ikke 
noget mere skadeligt for unge mennesker end arbejdsløshed, da den eft erlader mén 
og kan have langtidsvirkninger i form af højere risiko for fremtidig arbejdsløshed 
og lavere livsindkomst for blot at nævne nogle få eksempler.      

EØSU har netop afh oldt en række arrangementer, navnlig i Spanien og Malta 
(som De kan læse mere om i dette nummer), hvor vi tog direkte fat på problemet. 
Samtidig med at vi konkluderede, at der ikke fi ndes nogen enestående mirakelløsning 
på dilemmaet, mener vi, at der bør træff es foranstaltninger på en række områder 
samtidigt.    

I første omgang er vi nødt til at sætte skub i den jobskabende økonomiske 
vækst. Med økonomisk vækst vil unges udsigt til beskæft igelse også blive forbedret. 
Dernæst må vi løse problemet med unge, der forlader skolen i utide, og få sat en 
stopper for den manglende overensstemmelse mellem uddannelsessystemerne og 
arbejdsmarkedets behov. Her er den ikke-formelle uddannelse også meget vigtig. 
For det tredje må de lovrammer, der gælder for vore arbejdsmarkeder, tages op til 
revision i forbindelse med fl exicurity. Vi er nødt til at give de unge tydelige udsigter 
til omlægning af deres midlertidige og/eller deltidskontrakter — eft er nogen tid og 
under velafgrænsede betingelser — til fuldtidskontrakter på ubestemt tid. Unge 
mennesker bør have klare udsigter til at opnå større stabilitet. 

Sidst, men ikke mindst, er vi nødt til at se nærmere på arbejdsformidlingssystemet. 
Det er vigtigt at gribe tidligt ind, når unge er i fare for at miste deres job. Ligeledes 
er det vigtigt at kunne tilbyde subventioneret beskæft igelse til sårbare grupper, 
som har vanskeligt ved at fi nde deres plads på det almindelige arbejdsmarked, 
især unge uden faglig uddannelse eller med meget ringe kvalifi kationer. Et godt 
eksempel på en sådan foranstaltning er en »ungdomsgarantiordning« som den, der 
fi ndes i »Unge på vej«-fl agskibsinitiativet. I henhold til denne ordning opfordres 
medlemsstaterne til at sikre, at unge mennesker, når de går ud af skolen, bliver tilbudt 
et job, videreuddannelse eller erhvervserfaring inden for et halvt år.

Anna Maria Darmanin
Næstformand

Kære læsere

Som næstformand for EØSU, som europæer og polak 
ser jeg med stor glæde og forventning frem til Polens 
allerførste rådsformandskab. 

Jeg bifalder Polens beslutning om at gøre en 
beslutsom indsats for væksten uden at stirre sig blind på Europas tilbagebetaling 
af gæld, der nok er vigtig, men ikke i sig selv giver garanti for stærk vækst. De 
grundlæggende årsager til krisen er fundet, og nu er tiden så inde til at se fremad 
og udforme gennemtænkte strategier for at opretholde væksten og dermed sikre 
Europas konkurrenceevne. 

Jeg håber virkelig, at det polske formandskab vil gøre fremskridt på en række 
vigtige områder, f.eks. det indre marked, der — hvis det gennemføres — vil kunne 
sætte skub i den økonomiske vækst. Et ambitiøst EU-budget vil også kunne 
øge Europas økonomiske potentiale. Jeg forventer, at det polske formandskab 
gør dette klart i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger om det 
fremtidige fi nansielle overslag. 

Forud for de kommende forhandlinger har EØSU understreget, at princippet 
om rimelige modydelser skal afskaff es. Det strider imod værdier som solidaritet 
og gensidige fordele, som den europæiske integration bygger på. I stedet bør 
man anvende nærhedsprincippet og overføre det, der ikke længere kan forvaltes 
eff ektivt på nationalt niveau, til EU-niveau. EØSU støtter princippet om at lade 
EU’s egne ressourcer indgå direkte i EU’s budget og erstatte de nationale bidrag. 
Den måde, EU’s budget fi nansieres på, er en klar indikator for den europæiske 
integrations udvikling.

I løbet af de sidste to år har EØSU ufortrødent slået til lyd for, at civilsamfundet 
får en større rolle — både når det gælder gennemførelsen af EU-inspireret 
lovgivning, og når den økonomiske integration skal fremmes i de lande, der 
er omfattet af østpartnerskabsinitiativet. Netop derfor er jeg så glad for, at 
østpartnerskabet — som måske til en vis grad er gledet lidt i baggrunden i den 
seneste tid — står højt på formandskabets dagsorden. De seneste hændelser i 
landene syd for Middelhavet har vist, hvor vigtigt det er at have et stabilt nabolag 
— ikke kun når det gælder handel og energisikkerhed. 

I den forbindelse kan Polens erfaringer med en fredelig revolution mod 
kommunismen i 1989 og landets vellykkede transformation medvirke til at 
fremme udbredelsen af demokrati i den arabiske verden. Den aktuelle udvikling 
i den arabiske verden har, akkurat som hændelserne i Polen i sin tid, fremhævet 
civilsamfundets afgørende rolle, når der skrives historie med stort H. Jeg er glad 
for og stolt over, at det organiserede civilsamfund — som EØSU repræsenterer 
på EU-niveau — er parat og villigt til at bistå Polen i virkeliggørelsen af 
formandskabets ambitiøse og yderst relevante mål.

Jacek Krawczyk
Næstformand

20. juli 2011
Warszawa, Polen: konference 
til opfølgning på EØSU’s 
udtalelse »Bæredygtig udvikling 
af EU’s transportpolitik 
og TEN-T« afholdes i 
samarbejde med det polske 
ministerium for infrastruktur

13. september 2011
EØSU, Bruxelles: møde 
mellem EØSU’s »Europa 
2020«-styringsudvalg og 
nationale repræsentanter for de 
økonomiske og sociale råd

21.-22. september 2011
EØSU, Bruxelles, Belgien: 
»EESC Design Eleven« 
prisoverrækkelse og åbning 
af udstillingen 
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Gennemgangen af EU’s budget fore-
går på et tidspunkt præget af stor 
økonomisk usikkerhed på tværs af 
kontinentet. EØSU har fremsat sine 
anbefalinger i en udtalelse udarbej-
det af Henri Malosse (fransk med-
lem af Arbejdsgivergruppen) og 
Gérard Dantin (fransk medlem af 
Lønmodtagergruppen). På grund af 
den økonomiske og fi nansielle krise 
og de voksende underskud i de fl este 
medlemsstater virker det som om, 
at EU ikke har den budgetmæssige 

Den vigtigste opgave, som det polske formandskab vil blive stillet over for, vil være at 
styrke den økonomiske vækst og genskabe borgernes tillid. Europa har taget ved lære 
af krisen og har reformeret EU’s økonomiske søjle. Det må nu skride resolut til værks 
for at fremme væksten og udvikle en konkurrencedygtig økonomi. Polen vil derfor 
fokusere på at udvide og uddybe EU’s indre marked, fremme investeringspolitikker 
og styrke den intellektuelle kapital. Alle disse tiltag står øverst på listen over det pol-
ske formandskabs prioriteter »Den europæiske integration som en kilde til vækst«. 
For eff ektivt at kunne gennemføre vore planer i den henseende, herunder en aktiv 
beskæft igelsespolitik, lægger vi stor vægt på at modtage de anbefalinger, som vi har 
bedt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udarbejde.

»Et sikkert Europa« er et andet spørgsmål, vi agter at tage op. Dette emne omfatter 
både energisikkerhed, som Polen igennem fl ere år har plæderet for i EU, fødevare-
sikkerhed og styrkelse af EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik. Vort mål er at styrke 
EU’s stilling på den internationale scene, og vi vil støtte alle foranstaltninger, der kan 
bidrage til at nå dette mål.

Et Europa, der drager fordel af åbningen, er den tredje og største prioritet på dagsordenen for det polske EU-formand-
skab. Vi ønsker at bringe Kroatien ind i EU og støtte andre landes tiltrædelsesproces. Vi agter at uddybe østpartnerskabet, 
som bringer Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine tættere på EU. Inden for rammerne af dette 
partnerskab vil vi arbejde for at indgå associeringsaft aler og oprette frihandelszoner. I dén sammenhæng er EØSU i færd 
med at udarbejde en udtalelse til os om samspillet mellem østpartnerskabet og den østlige dimension af EU’s politikker.

Formandskabet handler ikke kun om at lægge fremtidsplaner, men først og fremmest om at reagere hensigtsmæssigt 
på aktuelle begivenheder. Vi vil derfor nøje følge udviklingen i EU’s sydlige nabolande og støtte aktiviteter, der sigter mod 
at udvikle nye forbindelser mellem EU og den arabiske verden. Det er os også magtpåliggende at udvikle en omfattende 
strategi for indsatsen til fordel for demokratisering og indførelse af moderne statsstrukturer i landene i denne region.

Sammenfattende ønsker det polske formandskab at opbygge et økonomisk stærkt Europa, som gør det muligt at se 
lyst på fremtiden og puste nyt liv i EU’s samfund. Det er indlysende, at dette ikke kan opnås uden aktiv deltagelse af 
civilsamfundet, som på EU-plan er repræsenteret ved Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Mikołaj Dowgielewicz er statssekretær for EU-anliggender og økonomipolitik i det polske udenrigsministerium. 

støtte til at gennemføre sin politiske 
strategi eller sine nye forpligtelser i 
henhold til Lissabonstrategien. Det 
kræver derfor et intelligent budget, 
der giver EU midlerne til at nå sine 
mål uden at øge den samlede skat-
tebyrde, som EU’s borgere og virk-
somheder skal bære.  

EØSU mener, at noget for noget-
konceptet må forkastes, da det er i 
strid med værdierne om solidaritet 
og gensidig fordel, som ligger til 

grund for den europæiske integra-
tion. Tværtimod er det vigtigt at 
anvende nærhedsprincippet, der 
betyder, at sager skal behandles af 
den mindste eller mest decentrale 
myndighed, og udvalget bifalder 
Kommissionens forslag om at vende 
tilbage til at anvende egne indtægter, 
som kan nyoprettes eller træde i ste-
det for nationale afgift er. De natio-
nale budgetter og EU-budgettet bør 
komplettere hinanden for at maksi-
mere EU’s muligheder for at nå sine 
politiske mål.

For at kunne gennemføre et 
ambitiøst budget er det afgørende 
at vinde off entlighedens opbakning. 
Den mest overbevisende måde at 
opnå dette på er at påpege omkost-
ningerne ved det manglende Europa. 
Derfor ønsker udvalget i lighed med 
Europa-Parlamentet, at der gennem-
føres og off entliggøres undersøgelser 
af omkostningerne ved det mang-
lende Europa, hvori dobbeltposte-
ringerne i de nationale budgetter 
også belyses. Udvalget vil tage aktivt 
del i disse undersøgelser og tilveje-
bringe yderligere materiale for at 
informere EU’s borgere. (ma) ●

KORT SAGT

IN MEMORIAM

EØSU ved G20: globale løsninger til 
håndtering af prisudsving

G20-landbrugsministrene mødtes i 
Paris den 22.-23. juni for at drøft e 
tendenser inden for globale land-
brugsmarkeder og de dermed for-
bundne handelsrunder. Frankrig 
har som den nuværende indehaver 
af formandskabet for G20 gjort 
fødevaresikkerhed til en af sine 
vigtigste politiske prioriteter og 
har bedt EØSU om at yde et bidrag 
forud for mødet i juni. Fødevaresik-
kerhed har lige stor betydning for 
hhv. landbrugs-, handels- og udvik-
lingspolitikkerne i EU. 

For at etablere et grundlag for 
EØSU’s holdning afholdt udval-
get den 23. maj en konference, 
»Fødevarer til alle — mod en glo-

bal aftale«. Repræsen-
tanter for blandt andre 
FN, FAO, G20 og EU 
mødtes i Bruxelles til et 
brainstormingmøde om, 
hvordan landbrugskri-
sen kan bekæmpes på 
globalt plan. Konferen-
cen samlede topledere 
og eksperter for i fælles-
skab at udarbejde nogle 
EU-henstillinger forud 
for G20-topmødet for 

landbrugsministre den 22.-23. juni. 

»Vi har ikke råd til en ny land-
brugskrise på de globale markeder. 
Ukontrolleret spekulation er øde-
læggende for udviklingslandene. 
Det medfører sult og udmarver 
vores landmænd. Vi er nødt til at 
sætte en stopper for det, og det er EU 
indstillet på at gøre«, udtalte Staff an 
Nilsson, formand for Det Europæi-
ske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og formand for konferencen.

De konkrete idéer, der blev drøf-
tet og aft alt i Paris den 22.-23. juni 
eft er EØSU’s forslag til det franske 
formandskab, dækker seks søjler: 
fremme af bæredygtigt landbrug, 

civilsamfundets afgørende rolle, 
anerkendelse af retten til fødevarer, 
behov for politisk sammenhæng, 
forbedring af den måde, hvorpå 
landbrugsmarkederne fungerer og 
beskyttelse af de mest udsatte. 

Derudover opmuntrede EØSU 
stærkt til bedre koordinering og 
samarbejde mellem internationale 
organisationer og ikke mindst større 
sammenhæng i de tiltag, de træff er. 
EØSU understregede tillige behovet 
for at lette adgangen til international 
og europæisk fi nansiering af land-
brug, herunder også mindre brug, 
samt at sikre, at kvinder har lige og 
ubegrænset adgang til produktions-
ressourcer. (ail)

Konklusionerne fra konferencen 
»Fødevarer til alle — mod en global 
aft ale« kan læses via følgende link: 
http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
 
 
 
 
 ●

EU forventer, at Polen vil 
tilføre Europa ny kvalitet

Workshop EU-Rusland

Den 28. juni afh oldtes i Bruxelles en fælles workshop 
mellem EØSU og Ruslands Civilkammer. Det var fj erde 
gang, de to parter mødtes, men denne gang fokuseredes 
på udsigten til at gøre fremskridt i retning af grønnere 
økonomier. Denne udveksling fandt sted i tilknytning 
til FN’s konference om bæredygtig udvikling i Rio næste 

år og var en enestående lejlighed til at illustrere aft aleni-
veauet mellem civilsamfundene i EU og Rusland.

Deltagerne i workshoppen sendte forud for FN-kon-
ferencen et resolut budskab af sted, hvori de opfordrede 
til større hensyntagen til miljøaspekterne i de nationale 
politikker. Derudover understregede de betydningen af at 
inddrage det organiserede civilsamfund i udformningen 
af sådanne bæredygtige miljøpolitikker. Deltagerne drøf-
tede også andre emner af stor betydning, såsom migration 
og civilsamfundets rolle i partnerskabet for modernise-
ring mellem EU og Rusland.

Yderligere oplysninger og konklusionerne fra 
workshoppen kan fi ndes her: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
 
 
 ●

Det Økonomiske Samarbejdsområdes 
Rådgivende Udvalg besøger Estland

På forslag fra sit præsidium afh oldt 
Det Økonomiske Samarbejdsområdes 
Rådgivende Udvalg (EØS CC) sit 19. 
møde i Tartu, Estland. Mødet fandt 
sted den 12.-13. maj og omfattede 
besøg på den estiske Agrenskafonds 
rehabiliteringscenter for handicap-
pede børn og deres familier samt 
Tartu Forskerpark.

På mødet drøft ede man aft alen om 
Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde. Til stede var Lars Erik 
Nordgaard, direktør for EFTA-sekre-
tariatet, og Per Sanderud, formand for 
EFTA- tilsynsmyndigheden. Islands 

indtræden i Den Europæiske Union 
stod også på dagsordenen.

EØS CC’s medlemmer diskuterede 
endvidere to resolutioner om akten 
for det indre marked og et arbejds-
dokument om den økonomiske sty-
ring i EU. Professor Raul Eamets fra 
universitetet i Tartu gav en grundig 
fremstilling af den økonomiske situa-
tion og fi nanspolitiske disciplin samt 
en analyse af foreslåede foranstaltnin-
ger til hjælp for Eurozonen.

En ny resolution og rapport om 
innovation på energiområdet under-
stregede behovet for et mere omfat-
tende kendskab til og øget anvendelse 
af energieff ektiv teknologi. Den opfor-
drede også til at øge investeringerne 
i F&U, navnlig i den private sektor, 
hvor Europa halter bageft er. Det er en 
bekymrende kendsgerning, at ingen 
europæiske virksomheder er aktive på 
dette område.

Eft er møderne besøgte deltagerne 
den estiske Agrenskafonds rehabilite-
ringscenter for handicappede børn og 
deres familier i Tammistu. EØS CC’s 
medformand, Meelis Joost, forklarede 
formålet med og aktiviteterne i det 
estisk-svenske permanente samar-
bejde, som blev indledt i 2003. Besøget 
var først og fremmest en lejlighed til 
at kigge nærmere på den norske/EØS-
fi nansieringsmekanismes investering, 
som har fi nansieret oprettelsen af et 
studiekøkken for handicappede unge, 
hvor de kan lære at tilberede og ser-
vere mad, planlægge menuer osv.

Det andet besøg fandt sted i Tartu 
Forskerpark, hvor gruppen fi k et over-
blik over, hvor mange og hvilke slags 
virksomheder, etablerede såvel som 
nystartede, der benytter sig af deres 
ydelser. Tartu Forskerpark har opret-
tet laboratorier, som skal hjælpe både 
nystartede og etablerede virksomhe-
der med produktudvikling. (mj) ●

Plenarmøde i EU’s Kerneenergiforum

På det seneste plenarmøde i EU’s Kerneenergiforum (ENEF) den 19.-20. maj 2011 
i Prag blev Richard Adams udnævnt som ny formand for ENEF’s arbejdsgruppe 
om gennemsigtighed i stedet for hans meget savnede forgænger, tidligere formand 
for TEN-sektionen, János Tóth. 

ENEF er en unik platform for en bred diskussion uden nogen form for tabuer 
om spørgsmål som gennemsigtighed samt mulighederne og risiciene i forbindelse 
med atomkraft . I denne sammenhæng har EØSU arrangeret regelmæssige kon-
ferencer med deltagelse af forskellige europæiske aktører fra civilsamfundet med 
titlen »Hvad mener det europæiske civilsamfund om atomkraft ?« i 2009 og »Risici 
og muligheder ved kerneenergi — holdningen hos civilsamfund og aktører« i 2010. 

Fremtiden for kulstoff attig energi er et emne af stor interesse i alle medlems-
stater, og udvalget planlægger at inddrage aktører yderligere i emner som nuklear 
sikkerhed i november 2011 og den fremtidige blanding af kulstoff attig energipro-
duktion i 2012. (ak) ●

Formidling af fi nansiel viden og ansvarligt forbrug 
af fi nansielle produkter (ECO/297)

I takt med at det fi nansielle system bliver stadigt mere sofi stikeret og uigen-
nemskueligt, er formidling af fi nansiel viden nøglen til et ansvarligt forbrug af 
fi nansielle produkter.

De strategier og initiativer, som Kommissionen og OECD har sat i værk for 
at råde bod på manglerne i det fi nansielle system, skal ledsages af et klart tilsagn 
fra den fi nansielle sektor. Den korrekte gennemførelse af nye bestemmelser skal 
også fremme adgangen til gennemskuelige fi nansielle produkter.

Formidling af fi nansiel viden bør betragtes som en omfattende politik, der er 
til stede i alle livets faser. Det bør indgå i skolernes læreplaner og eft erfølgende 
tages op ved videreuddannelse og omskoling af arbejdstagere. Det bør ligeledes 
styrke fi nansiel inklusion og fremme ansvarlig opsparing. (ctp) ●

Ungarske og slovenske medlemmer møder nationale medier
Der blev afh oldt møder for EØSU-medlemmer og journalister 
fra Slovenien og Ungarn henholdsvis den 15. og den 16. juni 
i EØSU’s lokaler. De ungarske journalister, som var indbudt 
af det ungarske EØSU-medlem Kinga Joó (Gruppen »Andre 
Interesser«) fi k også mulighed for at deltage i plenarmøder og 
få interne oplysninger om udvalgets rolle og funktionsmåde. 

En pressefrokost blev arrangeret af næstformand Anna 
Maria Darmanin, som benyttede lejligheden til at præsentere 
udvalgets arbejde og møde journalisterne personligt. Mødet 
var ét af en række uformelle møder, som Darmanin afh older 
for at hjælpe medlemmerne med at etablere direkte forbin-
delser til pressen og gøre det lettere at udveksle synspunkter 
i en uformel atmosfære. (ail) ●

Mindeord om Zenonas Rokus Rudzikas

Nyheden om, at vores kollega og ven, Zenonas Rokus Rud-
zikas i en alder af 71 år pludselig og alt for tidligt er gået 
bort, har eft erladt os alle i dyb sorg. Han var et enestående 
menneske, der har sat sine spor i vore hjerter, i vores sind 
og i den videnskabelige verden. Hans rolige og ydmyge 
personlighed dækkede over og kompletterede et usæd-
vanligt intellekt. Han var siden 2006 aktiv som litauisk 
medlem af EØSU og bidrog til udvalgets arbejde på en lang 
række områder — hans medlemskab af NAT-, REX- og 
TEN-sektionerne blev eksempelvis værdsat meget højt.

Ud over sine aktiviteter i EØSU levede Zenonas Rokus Rudzikas et rigt 
akademisk liv og var tidligere formand for Litauens Videnskabsakademi. Han 
var en usædvanligt dygtig videnskabsmand og en velrenommeret specialist 
inden for nuklear spektroskopi samt en fremtrædende ekspert i teoretisk fysik 
i Litauen. Han blev tildelt en lang række priser for sin forskning og sine opda-
gelser. Denne fremragende teoretiske fysiker og afh oldte mand fi k sågar et 
asteroidbælte opkaldt eft er sig af sine kolleger: »167960 Rudzikas«.

Zenonas Rokus Rudzikas var ikke blot en strålende og højt respekteret 
videnskabsmand, men også en beskeden og selskabelig person samt en enga-
geret europæisk medborger. Det faktum, at han var en af grundlæggerne af 
det litauiske nationale økonomiske og sociale råd, er et tydeligt bevis herpå.

Hans store entusiasme, enestående intellektuelle og menneskelige sider vil 
blive savnet såvel inden for som uden for EØSU af alle, der var så heldige at 
kende ham og samarbejde med ham.

Luca Jahier
Formand for Gruppen Andre Interesser
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De hårdeste forhandlinger nogensinde om EU’s budget venter forude
vil være op til den polske regering at 
imødekomme de modstridende hold-
ninger i Rådet og fremlægge et forslag 
til forordning, der har en chance for at 
blive vedtaget i Europa-Parlamentet. 
Jeg ser også frem til Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalgs bidrag 
til debatten om de næste finansielle 
overslag for at se, hvad der optager 
civilsamfundet, herunder arbejdsmar-
kedets parter, og hvilke forventninger 
det har. 

I denne tid med begrænsede fi nan-
sielle ressourcer eft erlyser medlemssta-
terne med jævne mellemrum en større 
indsats fra EU’s side på områderne 
energi, miljø, migration og diplomati, 
men samtidig vil de have et mindre 
EU-budget (og det er ikke på udgif-
terne til administrationen — blot 5,8 % 
af budgettet — at de vil kunne indhente 
besparelser, der kan mærkes). Løsnin-
gen af dette komplicerede budgetpusle-
spil bliver en af de største udfordringer 
for det polske formandskab.  

Jeg har fl ere gange været i kon-
takt med premierministeren og hans 
folk, og jeg ved, at de er på højde med 
opgaven. ●

De næste seks måneder vil blive alt 
andet end et stille og begivenhedsløst 
halvår for det polske EU-formandskab. 
Tænk blot på, at Donald Tusks regering 
overtager det roterende formandskab 
på et tidspunkt, hvor mange medlems-
stater kæmper med konsekvenserne af, 
at de i mange år konsekvent har brugt 
fl ere penge, end de havde, hvor EU er 
i tvivl om kontrollen ved sine græn-
ser og om, hvilken rolle det skal spille 
i Middelhavsområdet, og hvor der i 
øvrigt skal til at lægges budget! 

Med hensyn til budgettet vil det 
polske formandskab med det samme 
skulle træde i karakter, da Rådet for-
ventes at vedtage sin holdning til EU’s 
budget for 2012. I slutningen af april 
bad Kommissionen om en forhøjelse 
på 4,9  %, hvilket primært skyldes, 
at EU-finansierede projekter i hele 
Europa er ved at være afsluttede, og 
derfor vil det næste år være nødven-
digt at tilbagebetale de medlemsstater, 
som har færdiggjort deres projekter (på 
områder som infrastruktur, beskæft i-
gelse og miljø). Men allerede nu har 
mange medlemsstater meddelt, at 
de ikke ønsker en sådan forhøjelse af 
EU’s budget. Det polske formandskab 
skal fi nde en metode, hvor der tages 
hensyn til medlemsstaternes modstri-
dende prioriteter: Mange ønsker en så 
lille stigning i budgettet som muligt på 
den betingelse, at deres egne regioner, 
virksomheder, forskere, ngo’er osv. 
bibeholder deres del af EU-midlerne!

Næsten samtidigt skal det polske 
formandskab i gang med forhandlin-
gerne om den næste fi nansielle ramme. 
Vi må ikke gøre os nogen illusioner: 
Der vil være tale om de hårdeste bud-
getforhandlinger i EU’s historie, og det 
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Påskønnelse af frivilligt arbejde

Rundbordsdialogen EU-Kina

EØSU opfordrer til åben dialog med Indien

»Bliv frivillig! Gør en forskel!« Det 
var emnet for den anden temakon-
ference som led i det europæiske år 
for frivilligt arbejde (2011), der fandt 
sted den 23.-24. maj 2011, og som 
var en dundrende succes.

Det overordnede mål med konfe-
rencen var at samle frivillige fra hele 
Europa for at give dem mulighed for 
netværkssamarbejde, udveksle erfa-
ringer og lære af hinanden inden for 

Mellem den 9. og 12. maj mødtes 
medlemmerne af rundbordsdialo-
gen EU-Kina i Xi’an for at drøft e 
spørgsmål som inklusiv regional-

En EØSU-delegation under 
ledelse af Xavier Verboven, 
der er formand for EU-
Indien-Opfølgningsudval-
get, aflagde besøg i Indien 
på en mission den 20.-25. 
marts 2011. Besøget havde 
et dobbelt formål: dels at tale 
med forskellige interessenter 
i Indien om muligheden for 
at genoptage rundbordsdia-
logen mellem EU og Indien, 
dels at lytte til, hvad det 
indiske civilsamfunds orga-
nisationer mener om de 
igangværende forhandlinger 
om at indgå en frihandelsaf-
tale mellem EU og Indien. 
Delegationen mødtes med 
EU-delegationen i Indien, 

frivilligt arbejde. EØSU og Kom-
missionen afholdt i fællesskab en 
workshop i EØSU’s bygning, hvor 
hovedvægten lå på virksomheders 
borgerengagement og erhvervsfri-
villige.

I 2006 var EØSU den første insti-
tution, der fremlagde tanken om et 
europæisk år for frivilligt arbejde, og 
denne konference er en vigtig mile-
pæl i det europæiske år for frivilligt 
arbejde, i anerkendelse af frivilliges 
færdigheder og bidrag. EØSU har 
viet emnet stor opmærksomhed, 
da det anser dette for et værdifuldt 
bidrag til samfundet. I en tale til 
konferencens deltagere udtrykte 
EØSU’s formand, Staff an Nilsson, 
tilfredshed med, at så mange men-
nesker var rede til at se nærmere 
på, hvordan erhvervslivet kan sætte 
skub i frivilligt arbejde. Han talte 

udvikling og grøn økonomi som 
led i en bæredygtig udvikling 
med udgangspunkt i rapporter fra 
begge parter. »Vi når nok ikke til 

der for eksempel bæredygtig udvik-
ling og navnlig den sociale dimension 
af spørgsmålet.

Den anden udfordring er helt klart 
dialogen om frihandelsaft alen mellem 
EU og Indien, herunder også dens 
økonomiske og sociale betydning for 
det indiske samfund og det voksende 
behov for mere detaljeret viden om 
en økonomi, der for 92 procents ved-
kommende beror på den uformelle 

også på det afsluttende plenarmøde 
på andendagen. 

»[…] EØSU egner sig fortrinligt 
til at støtte og drøfte værdien af 
frivilligt arbejde; i Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg 
repræsenterer mange af os frivillige 
organisationer, de fl este af os udfø-
rer frivilligt arbejde for udvalget, og 
vi har alle sammen været involveret 
i frivilligt arbejde på et eller andet 
tidspunkt i vort liv. Frivilligt arbejde 
er formentlig det bedste eksempel 
på aktivt medborgerskab; vigti-
gere end den gode følelse, som det 
giver de frivillige, er nok de fordele, 
som opstår for samfundet som hel-
hed«, sagde formand Staff an Nils-
son. (cc/mv) 
 
 
 ●

enighed om alt, men vi kan 
øge forståelsen for hinan-
den og lære af hinanden«, 
sagde Staff an Nilsson i sin 
åbningstale. Som leder af 
EØSU’s delegation opfor-
drede Staffan Nilsson sine 
kinesiske kolleger til at gå 
ind i en åben og ærlig dialog 
og udveksle synspunkter om 
udfordrende økonomiske 
og sociale spørgsmål for at 
fremme gensidig forståelse 
og sikre et styrket samar-
bejde. Formanden for det 
kinesiske økonomiske og 
sociale råd redegjorde for 
Kinas reformproces og de 
moderniseringsbestræbel-
ser, der har ført millioner 
af kinesere ud af fattigdom. 

Fælleserklæringen efter det 9. 
møde i rundbordsdialogen EU-
Kina er tilgængelig på EØSU’s 
hjemmeside. (cc) ●

sektor, hvilket man ikke har under-
søgt særligt grundigt i konsekvensun-
dersøgelserne op til forhandlingerne, 
samt et egentligt instrument til at 
overvåge en sådan aft ale. 

Fagforeningerne spiller en kritisk 
rolle over for disse udfordringer 
såvel i Europa som i Indien, og det 
samme gør arbejdsgiverorganisatio-
nerne og andre aktører i civilsam-
fundet. (xv/as) ●

Nyt om medlemmerne

EØSU-medlem Jillian van Turnhout bliver 
medlem af det irske senat

»Alle skyer har en sølvrand«, siger englænderne. Så selv om EØSU på 
den ene side beklager, at det irske medlem Jillian van Turnhout for nylig 
har forladt udvalget, er det glad for, at hun er blevet udnævnt til senator 
i sit hjemland. EØSU ønsker hende til lykke og alt godt fremover i det 
nye hverv i det irske Senat (Seanad Éireann). 

Jillian van Turnhout er blevet udpeget af den irske premierminister 
(taoiseach) for sit arbejde i organisationen Children’s Rights Alliance. 
»Det er meget tilfredsstillende for mig at modtage denne æresbevis-
ning i forbindelse med mit professionelle arbejde for børns rettigheder 
i Children’s Rights Alliance«, har hun udtalt.

Jillian van Turnhout er tidligere næstformand for EØSU og har været 
et aktivt medlem af udvalget (i Gruppe III, »Andre Interesser«) i de 
seneste 12 år. Hendes stilling i præsidiet er nu blevet besat af Padraig 
Walshe. (ail) 
 ●

EØSU udarbejder fi re sonderende udtalelser på anmodning af det polske rådsformandskab

EØSU set med polske medlemmers øjne

Demografi ske udfordringer kræver omfattende og holdbar løsning 

I sin udtalelse om de fremtidige følgevirkninger af befolkningens aldring for arbejdsmarkedet, 
der udarbejdes med Wolfgang Greif (Lønmodtagergruppen, Østrig) som ordfører, er EØSU 
skeptisk over for nemme løsninger såsom at hæve den lovbestemte pensionsalder og overgå til 
fondsbaserede pensionsordninger. EØSU så i stedet hellere, at EU vedtog en målrettet vækst-
politik og fokuserede på at udvide beskæft igelsesmulighederne. 

Overordnet set er arbejdskraft reserverne i de fl este medlemsstater tilstrækkelige, og syns-
punktet er, at det fremtidige økonomiske pres, der skabes af den aldrende befolkning, vil kunne 
holdes i ave af integrationsstrategier.

Styrkelse af landbrugssektoren i østpartnerskabslandene 

Ordføreren for den anden sonderende udtalelse, Seppo Kallio (Gruppen »Andre Interesser«, 
Finland), ser på samspillet mellem østpartnerskabet og EU-politikkernes østlige dimension. 

EØSU så gerne, at landbrug, fødevareproduktion og landbrugspolitik stod højere på dagsor-
denen i EU’s forhandlinger med østpartnerskabslandene, da de er en vigtig drivkraft  for den 
økonomiske, sociale og regionale udvikling.

Da partnerskabslandene har haft  svært ved at leve op til standarderne og kriterierne i EU’s 
sundheds- og plantesundhedsforskrift er, foreslår EØSU, at spørgsmål vedrørende sundhed og 
plantesundhed gøres til et nyt særligt punkt inden for rammerne af samarbejdet i østpartner-
skabet. 

Hvordan ser fremtiden ud for klimavenlige erhvervsinvesteringer efter krisen?

I sin anmodning om en tredje sonderende udtalelse opfordrer den polske regering EØSU 
til at se på det vanskelige spørgsmål om »den økonomiske krises betydning for de europæiske 
virksomheders muligheder for at foretage yderligere klimavenlige investeringer«.

I et dokument, der analyserer mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 
20 %, redegør Kommissionen for de forskellige muligheder, der er for at nå målet på 30 %. Doku-
mentet går imidlertid meget let hen over de følger, krisen har haft  for erhvervslivets »grønne« 
investeringer. En studiegruppe med Josef Zbořil (Arbejdsgivergruppen, Tjekkiet) som ordfører 
har ufortrødent taget fat på emnet og forventes at have en udtalelse klar i oktober 2011.

TEN-T i de nyere medlemsstater skal have højere prioritet i EU

I en udtalelse med EØSU’s næstformand, Jacek Krawczyk (Arbejdsgivergruppen, Polen), som 
ordfører om bæredygtig udvikling af EU’s transportpolitik og TEN-T konstateres det med bekla-
gelse, at udviklingen af eff ektive transeuropæiske net i de nyere medlemsstater ikke prioriteres 
højt nok af EU. Vi får hverken et fælles europæisk transportmarked eller et virkeligt indre 
marked, så længe EU’s regioner og nationale net ikke er knyttet sammen af velfungerende, 
moderne infrastruktur. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod naboskabspolitikken, altså 
EU’s forbindelser mod nord, øst og syd, hvor man først og fremmest fokuserer på nettet og ikke 
på de enkelte infrastrukturprojekter. (mb/ma) ●

Lad os få 
de unge i tale

EØSU retter lyset mod 
ungdomsarbejdsløsheden

I juni afholdt udvalget et »going 
local«-arrangement på Malta. En 
række EØSU-medlemmer mødtes 
umiddelbart eft er et møde i Kom-
munikationsgruppen og de nationale 
kontaktpunkter for kommunikation 
med repræsentanter for det malte-
siske civilsamfund for at debat-
tere, hvordan man får engageret de 
unge i det europæiske projekt. Det 
var den på Malta kendte radiovært 
Andrew Azzopardi, der var ordsty-
rer for diskussionen, som fandt sted i 
Europahuset i Valletta. Der var fuldt 
hus, og arrangementet kunne følges 
på Facebook og Twitter. EØSU’s 
medlemmer, herunder næstfor-
mændene Anna Maria Darmanin 
og Jacek Krawczyk samt medlem-
merne af kommunikationsgruppen 
og de nationale kontaktpunkter for 
kommunikation, havde lejlighed til 
at udveksle synspunkter og menin-
ger med unge EU-borgere.

Nogle medlemsstater har succes 
med at sikre høj beskæft igelse, også 
blandt unge, men billedet varierer 

Hvordan kan vi få nedbragt ung-
domsarbejdsløsheden, som i EU er 
på 20  % og i visse medlemsstater 
endda højere? Den 6. juni afholdt 
EØSU i samarbejde med det spanske 
økonomiske og sociale råd en kon-
ference om ungdomsarbejdsløshed i 
Madrid for at drøft e dette højaktuelle 
spørgsmål. I Spanien er arbejdsløshe-
den blandt de unge på 40 %. Denne 
udvikling er noget af det, der bekym-
rer ungdommen allermest. 

fra land til land med en 
dramatisk høj ungdoms-
arbejdsløshed på 45 % i 
Spanien. 

På mødet drøftede 
man også udfordringen 
med de unges dalende 
interesse for det euro-
pæiske projekt. Fortæl-
lingen om EU som et 
fredsskabende projekt er 
nok ikke det, der begej-

strer de unge længere. Derfor er der 
behov for en ny fortælling. Gene-
raldirektør for kommunikation i 
Kommissionen, Claus Sørensen, 
foreslog bæredygtighed og et grønt, 
velstående og socialt EU, der giver 
unge mennesker mulighed for at leve 
i frihed, indånde en luft , der er ren, 
drikke rent vand, spise fødevarer af 
god kvalitet til overkommelige priser 
og at rejse, arbejde og studere.

EU kan pege på en række suc-
ceshistorier, f.eks. Erasmuspro-
grammet, der siden 1987 er blevet 
benyttet af 2,3 millioner studerende. 
EØSU har altid støttet den slags ini-
tiativer fra deres spæde begyndelse. 
I sin udtalelse om Europa 2020-stra-
tegiens fl agskibsinitiativ »Unge på 
vej« og udtalelsen fra 2009 om »En 
EU-strategi for unge« har udvalget 
understreget behovet for at tilrette-
lægge en ungestrategi til gavn for og 
i samarbejde med de unge. (pln) 
 
 
 ●

EØSU’s Observatorium for 
Arbejdsmarkedet deltog direkte i 
endagskonferencen, der blev ledet 
af observatoriets formand, Krzysztof 
Pater (Gruppen Andre Interesser, 
Polen). Mere end 130 deltagere havde 
mulighed for at deltage i debatterne. 
Også spanske medier deltog og rap-
porterede fra konferencen til deres 
læsere, seere og lyttere. 

Konferencen blev indledt med 
velkomsttaler ved Krzysztof Pater, 
Valeriano Gómez Sánchez, Spani-
ens minister for beskæftigelse og 
indvandring, og Marcos Peña Pinto, 
formand for Spaniens økonomiske og 
sociale råd.

Det fælles europæiske luftrum II — et fata morgana?

L u f t f a r t s i n d u -
striens vigtigste 
aktører gjorde det 
klart, at det haster, 
da de mødtes til en 
høring, som EØSU 
arrangerede for at 
gøre status over 

gennemførelsen af det fælles europæiske luft rum II. To 
år eft er, at EU’s lovgivere vedtog lovpakken, der skulle 
afh jælpe ineff ektivitet i den europæiske luft fart, bliver den 
stadig ikke håndhævet.

»Forsinkelser og kødannelser over Europa er desværre 
en realitet med de deraf følgende negative følger for luft -
rumsbrugere, regulerende myndigheder og luft havne. CO2-
emissionerne ville blive mindsket med 12 % per fl yvning, og 
eff ektiviteten, sikkerheden og kapaciteten ville få et kæmpe 
løft , hvis alle involverede parter ville bakke op om de ambi-
tiøse mål for en bæredygtig fremtid for europæisk luft tra-
fi kstyring«, sagde Jacek Krawczyk, der er næstformand i 
EØSU og ordfører for udtalelsen om det fælles luft rum II.

En hurtig og fuldstændig gennemførelse af den anden 
lovpakke for det fælles europæiske luft rum ville sætte skub 
i mobiliteten, forbedre rejsekomforten og øge Europas kon-
kurrenceevne, mente deltagerne på høringen. Uden refor-
merne sakker Europa bagud i den globale konkurrence med 
hensyn til bæredygtig transport og lavemissionsøkonomi.

De bad Kommissionen vise det fornødne lederskab i 
processen. »Jeg beder indtrængende Kommissionen om 
at bruge sit lederskab til at fj erne de forskellige hindringer 
og politiske problemer i forbindelse med gennemførelsen af 
det fælles europæiske luft rum«, sagde Stephane Buff etaut, 
som er formand for EØSU’s Transport- og Energisektion.

Direktøren for det polske ministerium for infrastruk-
tur, Krzysztof Kapis, understregede, at det kommende 
polske EU-formandskab vil arbejde hårdt på at sikre, at 
gennemførelsen af det fælles europæiske luft rum II holder 
sin ambitiøse tidsplan. Polen menes at blive et af de hurtigst 
voksende luft fartsmarkeder inden for de næste 20 år. »Vi 
ønsker at forberede os på denne stigning i trafi kmængden«, 
sagde han.

Flere repræsentanter for det amerikanske »Federal Avi-
ation Agency« (FAA) deltog i høringen. De fremhævede 
betydningen af et sikkert investeringsmiljø på begge sider 
af Atlanten.

EØSU-høringen samlede repræsentanter for de regule-
rende myndigheder inden for luft transport, luft rumsbru-
gere, luft havnsoperatører og luft fartstjenesteudbydere samt 
repræsentanter for Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
det kommende polske EU-formandskab. EØSU ventes at 
vedtage sin udtalelse om det fælles europæiske luft rum II i 
juli 2011. (mb) 
 ●

PLENARFORSAMLINGEN I EN NØDDESKAL
Civilsamfundet kan styrke østpartnerskabet

Østpartnerskabet blev betegnet som en stor mulighed for at 
udvide netværket mellem EU og partnerlandene i en udta-
lelse udarbejdet af Gintaras Morkis (Arbejdsgivergruppen, 
Litauen). Udtalelsen blev vedtaget i overværelse af Enikő 
Győri, ungarsk minister med ansvar for EU-anliggender, som 
fremlagde resultaterne af det ungarske EU-formandskab for 
plenarforsamlingen. EØSU fremhævede sin støtte til østpart-
nerskabet som både en strategisk nødvendighed og en politisk 
investering for EU. Ud fra ønsket om at spille en rolle i bestræ-
belserne for at gøre processen til en succes opfordrede EØSU 
til en styrkelse af dialogen mellem regeringer og civilsamfund.

De seneste begivenheder i Middelhavsområdet har vist, 
at civilsamfundets bidrag er uvurderligt, både når det drejer 
sig om forfatningsreformer og opbygning af institutioner. 
Det er afgørende, at dialogen på nationalt plan forbedres, 
og EØSU foreslår, at der skabes en mekanisme for høring af 
civilsamfundet i alle de østlige partnerskabslande. Dialogen 
vil foregå via organisationer, som afspejler de særlige for-

hold i de enkelte lande. 
EØSU er begejstret ved 
udsigten til at kunne 
dele sine erfaringer 
med civilsamfundet 
i  nabolandene mod 
øst. (ma) ●

Strategi for romaernes integration

Selv samme dag som Johannes Hahn, medlem af Kommis-
sionen med ansvar for regionalpolitik, drøft ede samhørig-
hedspolitikken med EØSU’s medlemmer, vedtog udvalget to 

relevante udtalelser om inte-
grationen af romaer. EØSU 
har set nærmere på EU’s 
behandling af den sociale 
integration af romaerne i 
to udtalelser, der blev udar-
bejdet af Ákos Topolánszky 
(Gruppen andre interesser, 
Ungarn) og Anne-Marie 
Sigmund (Gruppen Andre 
Interesser, Østrig). Det blev 

besluttet, at måden, som denne vanskelige situation kunne 
afh jælpes på, måtte være en kombination af en integreret, 
koordineret og sammenhængende europæisk strategi og 
et program iværksat på både nationalt og lokalt plan. Ikke 
mindst blev det besluttet, at fremtidige foranstaltninger skulle 
udarbejdes sammen med romaerne og de organisationer, der 
repræsenterer dem.

EØSU glæder sig over Kommissionens initiativ, men mener 
dog, at dens længe ventede strategi ikke lever op til forvent-
ningerne. Den kunne have været mere ambitiøs, specifi k og 
også bedre struktureret. Grundlaget for enhver politik skal 
være, at en bred vift e af repræsentanter, lige fra medlem-
mer af det lokale civilsamfund til videnskabelige specialister, 
arbejdsmarkedsparter og ikke mindst repræsentanter for og 

medlemmer af romasamfundet, inddrages på alle diskussi-
onsniveauer. (ma) ●

En styrkelse af platformen mod fattigdom

Som et element i kampen mod fattigdom og social udstødelse 
som fastlagt i EU 2020-strategien, off entliggjorde Kommis-
sionen meddelelsen om »Den europæiske platform mod 
fattigdom og social udstødelse«. EØSU analyserede denne 
meddelelse i en udtalelse med Maureen O’Neill (Gruppen 
Andre Interesser, Det Forenede Kongerige) som ordfører. 
Udtalelsen beskrev tiltag, der kan styrke fremskridtene i for-
bindelse med opfyldelsen af målet for fattigdomsbekæmpelse 
(mindst 20 millioner færre fattigdomsramte inden 2020). 

Ansvar og sammenhæng var de centrale principper, der lå 
til grund for EØSU’s anbefalinger. Idet fattigdom betragtes 
som en krænkelse af menneskerettighederne, skal regerin-
ger, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet påtage sig 
et fælles ansvar for fattigdomsudryddelsen. Som en kon-
sekvens heraf bør de økonomiske stramninger ikke bringe 
fattigdomsbekæmpelsen i fare, og civilsamfundets deltagelse 
i platformen skal styrkes. EØSU opfordrede til, at der skabes 
sammenhæng mellem økonomiske, fi nansielle, beskæft igel-
sesmæssige og sociale foranstaltninger i Europa 2020-stra-
tegien, samtidig med at udvalget fremhævede behovet for 
at øge og forenkle EU’s støtte, særligt i forbindelse med de 
sociale fonde. (ma) 
 
 
 ●

»In Between. Austria Contemporary« i EØSU

Udstillingen »In Between. 
Austria Contemporary« blev 
åbnet i EØSU i samarbejde 
med det østrigske ministe-
rium for uddannelse, kunst 
og kultur. »In Between. 
Austria Contemporary« 
præsenterede fl ere tenden-
ser i østrigsk samtidskunst 
og gav dermed de besøgende 

et indblik i den østrigske kunstscene. 17 lovende, unge østrigske kunstnere 
viste deres værker på udstillingen, der blev set af mange af EØSU’s gæster.

Udstillingen tiltrak adskillige embedsmænd, der var ivrige eft er at se og 
fejre udstillingen. Både Claudia Schmied, Østrigs minister for undervisning, 
kunst og kultur, og Staff an Nilsson, formand for Det Europæiske Økonomi-
ske og Sociale Udvalg, var til stede ved åbningen. Blandt de øvrige gæster var 
Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, fl er-
sprogethed og ungdom, samt Johannes Hahn, kommissær med ansvar for 
regionalpolitik. (ma) 

For yderligere oplysninger: www.bmukk.gv.at 
 ●

KORT SAGT

Blandt deltagerne var Javier Fer-
rer Dufol, næstformand i CEOE 
(den spanske arbejdsgiversammen-
slutning), Paloma Lopez, ansvarlig 
for beskæft igelse i den spanske fag-
forening CCOO, og Antonio Ferrer, 
ansvarlig for faglig virksomhed i den 
spanske fagforening UGT.

Deltagerne var enige om, at der 
skal gøres mere vedrørende uddan-
nelse og kvalifikationer og fra de 
offentlige og private arbejdsfor-
midlingers side. Desuden må der 
omgående sættes gang i den økono-
miske vækst, og regelsættet for vores 
arbejdsmarkeder må snarest tages op 
til revision. (ail) ●

Come’N’Listen — Franz Liszt Superstar

Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg afh oldt den 15. juni 
et Come’N’Listen-musikarrangement 
i anledning af 200-året for Franz 
Liszts fødsel. Arrangementet, der blev 
afh oldt som led i det ungarske EU-
formandskab, blev åbnet af EØSU’s 
formand, Staff an Nilsson.

Fremførelser af Liszts værker bragte tilhørerne ud på en musikalsk rejse 
tilbage i tid og rum — en europæisk rejse. De illustrerede Franz Liszts liv, 
musik, kvinder og spiritualitet. De nævnte fi re aspekter af Liszts liv blev præ-
senteret af Ákos Topolansky, et ungarsk medlem, og Caroline Henault fra 
EØSU’s lægetjeneste.

Udvalgte sange og klaverstykker, som var repræsentative for Liszts værker, 
blev fremført af den ukrainske pianist Dmytro Sukhovienko og Hanna Bardos-
Feltoronyi, en mezzo-sopran af ungarsk oprindelse.

EØSU er opsat på at fortsætte sit engagement i musikarrangementer som 
et væsentligt element i sit kulturelle program. Musik er en meget vigtig del 
af Europas kulturelle arv og har været med til at forme en europæisk identi-
tet. I programmet for Come’N’Listen-arrangementerne betragtes markante 
udvalgte komponister i en europæisk kontekst, dvs. som europæiske borgere, 
hvis liv og arbejde var forankret i europæiske traditioner, og som eft erlod en 
musikalsk arv til kommende generationer. (sb) ●

mukk.g

Mere end politiske krumspring: 
EØSU tager sig af borgernes 
reelle behov

Interview med Tomasz 
Jasiński, medlem af EØSU’s 
Lønmodtagergruppe, 
rådgiver vedrørende 
internationale forhold i Det 
Nationale Polske Fagforbund 

EØSU info: Hvor 
høstede De Deres første 
erfaringer med EU? 

TJ: Mine første erfaringer fi k 
jeg via mit arbejde på vegne af 
Det Nationale Polske Fagfor-
bund (OPZZ) i det blandede 

rådgivende udvalg EU-Polen i årene 2001-2004. Det var en nyttig 
erfaring, som gjorde, at jeg uden større problemer kunne fi nde 
mig til rette, da jeg blev medlem af EØSU.

EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en 
almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller?

TJ: Det er det organiserede civilsamfunds talerør. Det er ikke et 
politisk talerør, men det formidler borgernes faktiske behov, som 
de politiske beslutningstagere i EU skal tage med i betragtning.

EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige 
arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke 
fordele giver det på nationalt plan? 

TJ: Det store antal rejser og de ekstra forpligtelser i forbindelse 
med mit arbejde i EØSU påvirker naturligvis mit arbejde i OPZZ, 
men også mit privatliv. Det vigtigste aspekt af mit arbejde i Bru-
xelles er, at jeg har adgang til oplysninger om de indledende 
faser af det arbejde, der gennemføres i EU. Det hjælper os til 
på nationalt plan at forberede os på mulige ændringer og at 
udarbejde vores egen holdning langt tidligere. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Medlemskab af EØSU er 
ensbetydende med lange og 
uregelmæssige arbejdstider

Interview med Krzysztof 
Ostrowski, medlem af EØSU’s 
Arbejdsgivergruppe, direktør for 
Interventions Bureau i Business 
Centre Club

EØSU info: Hvad var Deres 
første erfaringer med EU? 

KO: Mine første erfaringer var som 
turist, mens jeg læste. Jeg var meget 
imponeret over, hvor let det var at 
rejse mellem medlemsstaterne. Jeg 
tror, det har hjulpet mig under 
mine første faglige erfaringer med 

EU, hvor jeg var medlem af den gruppe, der forhandlede en aft ale 
i stand med EU. 

EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en 
almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller?

KO: EØSU fungerer som »bro« mellem EU-institutionerne og 
civilsamfundets organisationer i medlemsstaterne. Det giver alle 
mulighed for at fremlægge alle deres bekymringer omkring øko-
nomi og sociale emner på europæisk plan og at fremsætte nye idéer 
og komme med forslag til bedre EU-lovgivning.

EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige 
arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke 
fordele giver det på nationalt plan? 

KO: Den største indvirkning, det har haft , er på mine arbejdstider, 
som blev meget uregelmæssige. Min arbejdsdag starter typisk kl. 4 
om morgenen, når jeg skal af sted med et fl y, og når jeg kommer 
meget sent tilbage til Polen eller bliver nødt til at overnatte i Bru-
xelles. Hastesager i forbindelse med mit arbejde i Polen bliver ord-
net om bord på fl yet til og fra Bruxelles. Hvis man vil være medlem 
af EØSU, så er man nødt til at synes om at rejse og være forberedt 
på at tage med fl yet meget oft e og besøge forskellige lande.

Den største fordel på nationalt plan er, at de virksomheder, der 
er medlemmer af vores organisation, har mulighed for at kunne 
debattere deres holdninger til europæisk lovgivning og modtage 
informationer om de vigtigste emner, der debatteres i EØSU. 
Udvalgets udtalelser til specifi kke markedssektorer, såsom bio-
masse eller it, hjælper interesserede virksomheder med at tage 
højde for disse oplysninger, når de udarbejder forretningspla-
ner. (mb/nk) ●

Vi bør lytte opmærksomt 
til civilsamfundet 
i vore lande

Interview med Marzena 
Mendza-Drozd, medlem af 
Gruppen »Andre Interesser« 
i EØSU, næstformand i Den 
Polske Sammenslutning 
af Ikke-statslige 
Organisationer

EØSU info: Hvordan 
blev De medlem af 
EØSU?

MMD: Jeg blev medlem af 
EØSU i 2004 eft er indstilling 

af Forummet for Ikke-statslige Initiativer. Forummet stod sam-
men med andre organisationer bl.a. bag polske ngo’ers repræ-
sentation i Bruxelles, hvis aktiviteter jeg var direkte involveret 
i. Netop derfor var EØSU ikke ukendt terræn for mig, selv om 
jeg naturligvis ikke vidste alt om, hvordan udvalget fungerede 
i praksis.

EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en 
almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller?

MMD: Hvis jeg skal være helt ærlig, ville jeg sige, at det er et 
godt udtænkt organ, som i praksis ikke udnytter sine muligheder 
for at repræsentere civilsamfundsorganisationernes holdning 
fuldt ud. Det er der helt sikkert mange grunde til. Eft er syv år i 
udvalget mener jeg fortsat, at vi i højere grad kunne og burde 
lytte til, hvad organisationerne i medlemsstaterne har på hjertet, 
og give mere klart udtryk for vore meninger.

EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige 
arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke 
fordele giver det på nationalt plan?

MMD: Mit medlemskab af EØSU påvirker mit arbejde i Polen 
såvel som mit privatliv. Heldigvis kan mange ting nu klares over 
internettet, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan vore for-
gængere i EØSU klarede sig for f.eks. 30 år siden. Som medlem 
af bestyrelsen for Den Polske Sammenslutning af Ikke-statslige 
Organisationer kan jeg nu, takket være min adgang til aktuelle 
informationer, lette ngo’ernes tilpasning til kommende ændrin-
ger. (mb/nk) 
 
 
 ●

handelskammeret, repræsentanter 
for industrien, fagforeninger, den 
uformelle sektor såsom gadehandlere, 
europæiske instanser og tænketanke.

Alt i alt blev man enige om, at 
der skal fi nde en detaljeret debat og 
analyse sted, så man kan tage fat på 
en række emner, der lige nu forhin-
drer fremskridt i relationerne mellem 
Indien og EU, fordi de to parter har 
vidt forskellige synspunkter. Det gæl-

Jillian van Turnhout

EØSU’s delegation ved rundbordsdialogen EU-Kina

EØSU’s delegation i Indien

Enikő Győri, ungarsk minister 
for EU-anliggender

Kommissær Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

For mere information: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Påskønnelse af frivilligt arbejde

Rundbordsdialogen EU-Kina

EØSU opfordrer til åben dialog med Indien

»Bliv frivillig! Gør en forskel!« Det 
var emnet for den anden temakon-
ference som led i det europæiske år 
for frivilligt arbejde (2011), der fandt 
sted den 23.-24. maj 2011, og som 
var en dundrende succes.

Det overordnede mål med konfe-
rencen var at samle frivillige fra hele 
Europa for at give dem mulighed for 
netværkssamarbejde, udveksle erfa-
ringer og lære af hinanden inden for 

Mellem den 9. og 12. maj mødtes 
medlemmerne af rundbordsdialo-
gen EU-Kina i Xi’an for at drøft e 
spørgsmål som inklusiv regional-

En EØSU-delegation under 
ledelse af Xavier Verboven, 
der er formand for EU-
Indien-Opfølgningsudval-
get, aflagde besøg i Indien 
på en mission den 20.-25. 
marts 2011. Besøget havde 
et dobbelt formål: dels at tale 
med forskellige interessenter 
i Indien om muligheden for 
at genoptage rundbordsdia-
logen mellem EU og Indien, 
dels at lytte til, hvad det 
indiske civilsamfunds orga-
nisationer mener om de 
igangværende forhandlinger 
om at indgå en frihandelsaf-
tale mellem EU og Indien. 
Delegationen mødtes med 
EU-delegationen i Indien, 

frivilligt arbejde. EØSU og Kom-
missionen afholdt i fællesskab en 
workshop i EØSU’s bygning, hvor 
hovedvægten lå på virksomheders 
borgerengagement og erhvervsfri-
villige.

I 2006 var EØSU den første insti-
tution, der fremlagde tanken om et 
europæisk år for frivilligt arbejde, og 
denne konference er en vigtig mile-
pæl i det europæiske år for frivilligt 
arbejde, i anerkendelse af frivilliges 
færdigheder og bidrag. EØSU har 
viet emnet stor opmærksomhed, 
da det anser dette for et værdifuldt 
bidrag til samfundet. I en tale til 
konferencens deltagere udtrykte 
EØSU’s formand, Staff an Nilsson, 
tilfredshed med, at så mange men-
nesker var rede til at se nærmere 
på, hvordan erhvervslivet kan sætte 
skub i frivilligt arbejde. Han talte 

udvikling og grøn økonomi som 
led i en bæredygtig udvikling 
med udgangspunkt i rapporter fra 
begge parter. »Vi når nok ikke til 

der for eksempel bæredygtig udvik-
ling og navnlig den sociale dimension 
af spørgsmålet.

Den anden udfordring er helt klart 
dialogen om frihandelsaft alen mellem 
EU og Indien, herunder også dens 
økonomiske og sociale betydning for 
det indiske samfund og det voksende 
behov for mere detaljeret viden om 
en økonomi, der for 92 procents ved-
kommende beror på den uformelle 

også på det afsluttende plenarmøde 
på andendagen. 

»[…] EØSU egner sig fortrinligt 
til at støtte og drøfte værdien af 
frivilligt arbejde; i Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg 
repræsenterer mange af os frivillige 
organisationer, de fl este af os udfø-
rer frivilligt arbejde for udvalget, og 
vi har alle sammen været involveret 
i frivilligt arbejde på et eller andet 
tidspunkt i vort liv. Frivilligt arbejde 
er formentlig det bedste eksempel 
på aktivt medborgerskab; vigti-
gere end den gode følelse, som det 
giver de frivillige, er nok de fordele, 
som opstår for samfundet som hel-
hed«, sagde formand Staff an Nils-
son. (cc/mv) 
 
 
 ●

enighed om alt, men vi kan 
øge forståelsen for hinan-
den og lære af hinanden«, 
sagde Staff an Nilsson i sin 
åbningstale. Som leder af 
EØSU’s delegation opfor-
drede Staffan Nilsson sine 
kinesiske kolleger til at gå 
ind i en åben og ærlig dialog 
og udveksle synspunkter om 
udfordrende økonomiske 
og sociale spørgsmål for at 
fremme gensidig forståelse 
og sikre et styrket samar-
bejde. Formanden for det 
kinesiske økonomiske og 
sociale råd redegjorde for 
Kinas reformproces og de 
moderniseringsbestræbel-
ser, der har ført millioner 
af kinesere ud af fattigdom. 

Fælleserklæringen efter det 9. 
møde i rundbordsdialogen EU-
Kina er tilgængelig på EØSU’s 
hjemmeside. (cc) ●

sektor, hvilket man ikke har under-
søgt særligt grundigt i konsekvensun-
dersøgelserne op til forhandlingerne, 
samt et egentligt instrument til at 
overvåge en sådan aft ale. 

Fagforeningerne spiller en kritisk 
rolle over for disse udfordringer 
såvel i Europa som i Indien, og det 
samme gør arbejdsgiverorganisatio-
nerne og andre aktører i civilsam-
fundet. (xv/as) ●

Nyt om medlemmerne

EØSU-medlem Jillian van Turnhout bliver 
medlem af det irske senat

»Alle skyer har en sølvrand«, siger englænderne. Så selv om EØSU på 
den ene side beklager, at det irske medlem Jillian van Turnhout for nylig 
har forladt udvalget, er det glad for, at hun er blevet udnævnt til senator 
i sit hjemland. EØSU ønsker hende til lykke og alt godt fremover i det 
nye hverv i det irske Senat (Seanad Éireann). 

Jillian van Turnhout er blevet udpeget af den irske premierminister 
(taoiseach) for sit arbejde i organisationen Children’s Rights Alliance. 
»Det er meget tilfredsstillende for mig at modtage denne æresbevis-
ning i forbindelse med mit professionelle arbejde for børns rettigheder 
i Children’s Rights Alliance«, har hun udtalt.

Jillian van Turnhout er tidligere næstformand for EØSU og har været 
et aktivt medlem af udvalget (i Gruppe III, »Andre Interesser«) i de 
seneste 12 år. Hendes stilling i præsidiet er nu blevet besat af Padraig 
Walshe. (ail) 
 ●

EØSU udarbejder fi re sonderende udtalelser på anmodning af det polske rådsformandskab

EØSU set med polske medlemmers øjne

Demografi ske udfordringer kræver omfattende og holdbar løsning 

I sin udtalelse om de fremtidige følgevirkninger af befolkningens aldring for arbejdsmarkedet, 
der udarbejdes med Wolfgang Greif (Lønmodtagergruppen, Østrig) som ordfører, er EØSU 
skeptisk over for nemme løsninger såsom at hæve den lovbestemte pensionsalder og overgå til 
fondsbaserede pensionsordninger. EØSU så i stedet hellere, at EU vedtog en målrettet vækst-
politik og fokuserede på at udvide beskæft igelsesmulighederne. 

Overordnet set er arbejdskraft reserverne i de fl este medlemsstater tilstrækkelige, og syns-
punktet er, at det fremtidige økonomiske pres, der skabes af den aldrende befolkning, vil kunne 
holdes i ave af integrationsstrategier.

Styrkelse af landbrugssektoren i østpartnerskabslandene 

Ordføreren for den anden sonderende udtalelse, Seppo Kallio (Gruppen »Andre Interesser«, 
Finland), ser på samspillet mellem østpartnerskabet og EU-politikkernes østlige dimension. 

EØSU så gerne, at landbrug, fødevareproduktion og landbrugspolitik stod højere på dagsor-
denen i EU’s forhandlinger med østpartnerskabslandene, da de er en vigtig drivkraft  for den 
økonomiske, sociale og regionale udvikling.

Da partnerskabslandene har haft  svært ved at leve op til standarderne og kriterierne i EU’s 
sundheds- og plantesundhedsforskrift er, foreslår EØSU, at spørgsmål vedrørende sundhed og 
plantesundhed gøres til et nyt særligt punkt inden for rammerne af samarbejdet i østpartner-
skabet. 

Hvordan ser fremtiden ud for klimavenlige erhvervsinvesteringer efter krisen?

I sin anmodning om en tredje sonderende udtalelse opfordrer den polske regering EØSU 
til at se på det vanskelige spørgsmål om »den økonomiske krises betydning for de europæiske 
virksomheders muligheder for at foretage yderligere klimavenlige investeringer«.

I et dokument, der analyserer mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 
20 %, redegør Kommissionen for de forskellige muligheder, der er for at nå målet på 30 %. Doku-
mentet går imidlertid meget let hen over de følger, krisen har haft  for erhvervslivets »grønne« 
investeringer. En studiegruppe med Josef Zbořil (Arbejdsgivergruppen, Tjekkiet) som ordfører 
har ufortrødent taget fat på emnet og forventes at have en udtalelse klar i oktober 2011.

TEN-T i de nyere medlemsstater skal have højere prioritet i EU

I en udtalelse med EØSU’s næstformand, Jacek Krawczyk (Arbejdsgivergruppen, Polen), som 
ordfører om bæredygtig udvikling af EU’s transportpolitik og TEN-T konstateres det med bekla-
gelse, at udviklingen af eff ektive transeuropæiske net i de nyere medlemsstater ikke prioriteres 
højt nok af EU. Vi får hverken et fælles europæisk transportmarked eller et virkeligt indre 
marked, så længe EU’s regioner og nationale net ikke er knyttet sammen af velfungerende, 
moderne infrastruktur. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod naboskabspolitikken, altså 
EU’s forbindelser mod nord, øst og syd, hvor man først og fremmest fokuserer på nettet og ikke 
på de enkelte infrastrukturprojekter. (mb/ma) ●

Lad os få 
de unge i tale

EØSU retter lyset mod 
ungdomsarbejdsløsheden

I juni afholdt udvalget et »going 
local«-arrangement på Malta. En 
række EØSU-medlemmer mødtes 
umiddelbart eft er et møde i Kom-
munikationsgruppen og de nationale 
kontaktpunkter for kommunikation 
med repræsentanter for det malte-
siske civilsamfund for at debat-
tere, hvordan man får engageret de 
unge i det europæiske projekt. Det 
var den på Malta kendte radiovært 
Andrew Azzopardi, der var ordsty-
rer for diskussionen, som fandt sted i 
Europahuset i Valletta. Der var fuldt 
hus, og arrangementet kunne følges 
på Facebook og Twitter. EØSU’s 
medlemmer, herunder næstfor-
mændene Anna Maria Darmanin 
og Jacek Krawczyk samt medlem-
merne af kommunikationsgruppen 
og de nationale kontaktpunkter for 
kommunikation, havde lejlighed til 
at udveksle synspunkter og menin-
ger med unge EU-borgere.

Nogle medlemsstater har succes 
med at sikre høj beskæft igelse, også 
blandt unge, men billedet varierer 

Hvordan kan vi få nedbragt ung-
domsarbejdsløsheden, som i EU er 
på 20  % og i visse medlemsstater 
endda højere? Den 6. juni afholdt 
EØSU i samarbejde med det spanske 
økonomiske og sociale råd en kon-
ference om ungdomsarbejdsløshed i 
Madrid for at drøft e dette højaktuelle 
spørgsmål. I Spanien er arbejdsløshe-
den blandt de unge på 40 %. Denne 
udvikling er noget af det, der bekym-
rer ungdommen allermest. 

fra land til land med en 
dramatisk høj ungdoms-
arbejdsløshed på 45 % i 
Spanien. 

På mødet drøftede 
man også udfordringen 
med de unges dalende 
interesse for det euro-
pæiske projekt. Fortæl-
lingen om EU som et 
fredsskabende projekt er 
nok ikke det, der begej-

strer de unge længere. Derfor er der 
behov for en ny fortælling. Gene-
raldirektør for kommunikation i 
Kommissionen, Claus Sørensen, 
foreslog bæredygtighed og et grønt, 
velstående og socialt EU, der giver 
unge mennesker mulighed for at leve 
i frihed, indånde en luft , der er ren, 
drikke rent vand, spise fødevarer af 
god kvalitet til overkommelige priser 
og at rejse, arbejde og studere.

EU kan pege på en række suc-
ceshistorier, f.eks. Erasmuspro-
grammet, der siden 1987 er blevet 
benyttet af 2,3 millioner studerende. 
EØSU har altid støttet den slags ini-
tiativer fra deres spæde begyndelse. 
I sin udtalelse om Europa 2020-stra-
tegiens fl agskibsinitiativ »Unge på 
vej« og udtalelsen fra 2009 om »En 
EU-strategi for unge« har udvalget 
understreget behovet for at tilrette-
lægge en ungestrategi til gavn for og 
i samarbejde med de unge. (pln) 
 
 
 ●

EØSU’s Observatorium for 
Arbejdsmarkedet deltog direkte i 
endagskonferencen, der blev ledet 
af observatoriets formand, Krzysztof 
Pater (Gruppen Andre Interesser, 
Polen). Mere end 130 deltagere havde 
mulighed for at deltage i debatterne. 
Også spanske medier deltog og rap-
porterede fra konferencen til deres 
læsere, seere og lyttere. 

Konferencen blev indledt med 
velkomsttaler ved Krzysztof Pater, 
Valeriano Gómez Sánchez, Spani-
ens minister for beskæftigelse og 
indvandring, og Marcos Peña Pinto, 
formand for Spaniens økonomiske og 
sociale råd.

Det fælles europæiske luftrum II — et fata morgana?

L u f t f a r t s i n d u -
striens vigtigste 
aktører gjorde det 
klart, at det haster, 
da de mødtes til en 
høring, som EØSU 
arrangerede for at 
gøre status over 

gennemførelsen af det fælles europæiske luft rum II. To 
år eft er, at EU’s lovgivere vedtog lovpakken, der skulle 
afh jælpe ineff ektivitet i den europæiske luft fart, bliver den 
stadig ikke håndhævet.

»Forsinkelser og kødannelser over Europa er desværre 
en realitet med de deraf følgende negative følger for luft -
rumsbrugere, regulerende myndigheder og luft havne. CO2-
emissionerne ville blive mindsket med 12 % per fl yvning, og 
eff ektiviteten, sikkerheden og kapaciteten ville få et kæmpe 
løft , hvis alle involverede parter ville bakke op om de ambi-
tiøse mål for en bæredygtig fremtid for europæisk luft tra-
fi kstyring«, sagde Jacek Krawczyk, der er næstformand i 
EØSU og ordfører for udtalelsen om det fælles luft rum II.

En hurtig og fuldstændig gennemførelse af den anden 
lovpakke for det fælles europæiske luft rum ville sætte skub 
i mobiliteten, forbedre rejsekomforten og øge Europas kon-
kurrenceevne, mente deltagerne på høringen. Uden refor-
merne sakker Europa bagud i den globale konkurrence med 
hensyn til bæredygtig transport og lavemissionsøkonomi.

De bad Kommissionen vise det fornødne lederskab i 
processen. »Jeg beder indtrængende Kommissionen om 
at bruge sit lederskab til at fj erne de forskellige hindringer 
og politiske problemer i forbindelse med gennemførelsen af 
det fælles europæiske luft rum«, sagde Stephane Buff etaut, 
som er formand for EØSU’s Transport- og Energisektion.

Direktøren for det polske ministerium for infrastruk-
tur, Krzysztof Kapis, understregede, at det kommende 
polske EU-formandskab vil arbejde hårdt på at sikre, at 
gennemførelsen af det fælles europæiske luft rum II holder 
sin ambitiøse tidsplan. Polen menes at blive et af de hurtigst 
voksende luft fartsmarkeder inden for de næste 20 år. »Vi 
ønsker at forberede os på denne stigning i trafi kmængden«, 
sagde han.

Flere repræsentanter for det amerikanske »Federal Avi-
ation Agency« (FAA) deltog i høringen. De fremhævede 
betydningen af et sikkert investeringsmiljø på begge sider 
af Atlanten.

EØSU-høringen samlede repræsentanter for de regule-
rende myndigheder inden for luft transport, luft rumsbru-
gere, luft havnsoperatører og luft fartstjenesteudbydere samt 
repræsentanter for Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
det kommende polske EU-formandskab. EØSU ventes at 
vedtage sin udtalelse om det fælles europæiske luft rum II i 
juli 2011. (mb) 
 ●

PLENARFORSAMLINGEN I EN NØDDESKAL
Civilsamfundet kan styrke østpartnerskabet

Østpartnerskabet blev betegnet som en stor mulighed for at 
udvide netværket mellem EU og partnerlandene i en udta-
lelse udarbejdet af Gintaras Morkis (Arbejdsgivergruppen, 
Litauen). Udtalelsen blev vedtaget i overværelse af Enikő 
Győri, ungarsk minister med ansvar for EU-anliggender, som 
fremlagde resultaterne af det ungarske EU-formandskab for 
plenarforsamlingen. EØSU fremhævede sin støtte til østpart-
nerskabet som både en strategisk nødvendighed og en politisk 
investering for EU. Ud fra ønsket om at spille en rolle i bestræ-
belserne for at gøre processen til en succes opfordrede EØSU 
til en styrkelse af dialogen mellem regeringer og civilsamfund.

De seneste begivenheder i Middelhavsområdet har vist, 
at civilsamfundets bidrag er uvurderligt, både når det drejer 
sig om forfatningsreformer og opbygning af institutioner. 
Det er afgørende, at dialogen på nationalt plan forbedres, 
og EØSU foreslår, at der skabes en mekanisme for høring af 
civilsamfundet i alle de østlige partnerskabslande. Dialogen 
vil foregå via organisationer, som afspejler de særlige for-

hold i de enkelte lande. 
EØSU er begejstret ved 
udsigten til at kunne 
dele sine erfaringer 
med civilsamfundet 
i  nabolandene mod 
øst. (ma) ●

Strategi for romaernes integration

Selv samme dag som Johannes Hahn, medlem af Kommis-
sionen med ansvar for regionalpolitik, drøft ede samhørig-
hedspolitikken med EØSU’s medlemmer, vedtog udvalget to 

relevante udtalelser om inte-
grationen af romaer. EØSU 
har set nærmere på EU’s 
behandling af den sociale 
integration af romaerne i 
to udtalelser, der blev udar-
bejdet af Ákos Topolánszky 
(Gruppen andre interesser, 
Ungarn) og Anne-Marie 
Sigmund (Gruppen Andre 
Interesser, Østrig). Det blev 

besluttet, at måden, som denne vanskelige situation kunne 
afh jælpes på, måtte være en kombination af en integreret, 
koordineret og sammenhængende europæisk strategi og 
et program iværksat på både nationalt og lokalt plan. Ikke 
mindst blev det besluttet, at fremtidige foranstaltninger skulle 
udarbejdes sammen med romaerne og de organisationer, der 
repræsenterer dem.

EØSU glæder sig over Kommissionens initiativ, men mener 
dog, at dens længe ventede strategi ikke lever op til forvent-
ningerne. Den kunne have været mere ambitiøs, specifi k og 
også bedre struktureret. Grundlaget for enhver politik skal 
være, at en bred vift e af repræsentanter, lige fra medlem-
mer af det lokale civilsamfund til videnskabelige specialister, 
arbejdsmarkedsparter og ikke mindst repræsentanter for og 

medlemmer af romasamfundet, inddrages på alle diskussi-
onsniveauer. (ma) ●

En styrkelse af platformen mod fattigdom

Som et element i kampen mod fattigdom og social udstødelse 
som fastlagt i EU 2020-strategien, off entliggjorde Kommis-
sionen meddelelsen om »Den europæiske platform mod 
fattigdom og social udstødelse«. EØSU analyserede denne 
meddelelse i en udtalelse med Maureen O’Neill (Gruppen 
Andre Interesser, Det Forenede Kongerige) som ordfører. 
Udtalelsen beskrev tiltag, der kan styrke fremskridtene i for-
bindelse med opfyldelsen af målet for fattigdomsbekæmpelse 
(mindst 20 millioner færre fattigdomsramte inden 2020). 

Ansvar og sammenhæng var de centrale principper, der lå 
til grund for EØSU’s anbefalinger. Idet fattigdom betragtes 
som en krænkelse af menneskerettighederne, skal regerin-
ger, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet påtage sig 
et fælles ansvar for fattigdomsudryddelsen. Som en kon-
sekvens heraf bør de økonomiske stramninger ikke bringe 
fattigdomsbekæmpelsen i fare, og civilsamfundets deltagelse 
i platformen skal styrkes. EØSU opfordrede til, at der skabes 
sammenhæng mellem økonomiske, fi nansielle, beskæft igel-
sesmæssige og sociale foranstaltninger i Europa 2020-stra-
tegien, samtidig med at udvalget fremhævede behovet for 
at øge og forenkle EU’s støtte, særligt i forbindelse med de 
sociale fonde. (ma) 
 
 
 ●

»In Between. Austria Contemporary« i EØSU

Udstillingen »In Between. 
Austria Contemporary« blev 
åbnet i EØSU i samarbejde 
med det østrigske ministe-
rium for uddannelse, kunst 
og kultur. »In Between. 
Austria Contemporary« 
præsenterede fl ere tenden-
ser i østrigsk samtidskunst 
og gav dermed de besøgende 

et indblik i den østrigske kunstscene. 17 lovende, unge østrigske kunstnere 
viste deres værker på udstillingen, der blev set af mange af EØSU’s gæster.

Udstillingen tiltrak adskillige embedsmænd, der var ivrige eft er at se og 
fejre udstillingen. Både Claudia Schmied, Østrigs minister for undervisning, 
kunst og kultur, og Staff an Nilsson, formand for Det Europæiske Økonomi-
ske og Sociale Udvalg, var til stede ved åbningen. Blandt de øvrige gæster var 
Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, fl er-
sprogethed og ungdom, samt Johannes Hahn, kommissær med ansvar for 
regionalpolitik. (ma) 

For yderligere oplysninger: www.bmukk.gv.at 
 ●

KORT SAGT

Blandt deltagerne var Javier Fer-
rer Dufol, næstformand i CEOE 
(den spanske arbejdsgiversammen-
slutning), Paloma Lopez, ansvarlig 
for beskæft igelse i den spanske fag-
forening CCOO, og Antonio Ferrer, 
ansvarlig for faglig virksomhed i den 
spanske fagforening UGT.

Deltagerne var enige om, at der 
skal gøres mere vedrørende uddan-
nelse og kvalifikationer og fra de 
offentlige og private arbejdsfor-
midlingers side. Desuden må der 
omgående sættes gang i den økono-
miske vækst, og regelsættet for vores 
arbejdsmarkeder må snarest tages op 
til revision. (ail) ●

Come’N’Listen — Franz Liszt Superstar

Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg afh oldt den 15. juni 
et Come’N’Listen-musikarrangement 
i anledning af 200-året for Franz 
Liszts fødsel. Arrangementet, der blev 
afh oldt som led i det ungarske EU-
formandskab, blev åbnet af EØSU’s 
formand, Staff an Nilsson.

Fremførelser af Liszts værker bragte tilhørerne ud på en musikalsk rejse 
tilbage i tid og rum — en europæisk rejse. De illustrerede Franz Liszts liv, 
musik, kvinder og spiritualitet. De nævnte fi re aspekter af Liszts liv blev præ-
senteret af Ákos Topolansky, et ungarsk medlem, og Caroline Henault fra 
EØSU’s lægetjeneste.

Udvalgte sange og klaverstykker, som var repræsentative for Liszts værker, 
blev fremført af den ukrainske pianist Dmytro Sukhovienko og Hanna Bardos-
Feltoronyi, en mezzo-sopran af ungarsk oprindelse.

EØSU er opsat på at fortsætte sit engagement i musikarrangementer som 
et væsentligt element i sit kulturelle program. Musik er en meget vigtig del 
af Europas kulturelle arv og har været med til at forme en europæisk identi-
tet. I programmet for Come’N’Listen-arrangementerne betragtes markante 
udvalgte komponister i en europæisk kontekst, dvs. som europæiske borgere, 
hvis liv og arbejde var forankret i europæiske traditioner, og som eft erlod en 
musikalsk arv til kommende generationer. (sb) ●

mukk.g

Mere end politiske krumspring: 
EØSU tager sig af borgernes 
reelle behov

Interview med Tomasz 
Jasiński, medlem af EØSU’s 
Lønmodtagergruppe, 
rådgiver vedrørende 
internationale forhold i Det 
Nationale Polske Fagforbund 

EØSU info: Hvor 
høstede De Deres første 
erfaringer med EU? 

TJ: Mine første erfaringer fi k 
jeg via mit arbejde på vegne af 
Det Nationale Polske Fagfor-
bund (OPZZ) i det blandede 

rådgivende udvalg EU-Polen i årene 2001-2004. Det var en nyttig 
erfaring, som gjorde, at jeg uden større problemer kunne fi nde 
mig til rette, da jeg blev medlem af EØSU.

EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en 
almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller?

TJ: Det er det organiserede civilsamfunds talerør. Det er ikke et 
politisk talerør, men det formidler borgernes faktiske behov, som 
de politiske beslutningstagere i EU skal tage med i betragtning.

EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige 
arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke 
fordele giver det på nationalt plan? 

TJ: Det store antal rejser og de ekstra forpligtelser i forbindelse 
med mit arbejde i EØSU påvirker naturligvis mit arbejde i OPZZ, 
men også mit privatliv. Det vigtigste aspekt af mit arbejde i Bru-
xelles er, at jeg har adgang til oplysninger om de indledende 
faser af det arbejde, der gennemføres i EU. Det hjælper os til 
på nationalt plan at forberede os på mulige ændringer og at 
udarbejde vores egen holdning langt tidligere. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Medlemskab af EØSU er 
ensbetydende med lange og 
uregelmæssige arbejdstider

Interview med Krzysztof 
Ostrowski, medlem af EØSU’s 
Arbejdsgivergruppe, direktør for 
Interventions Bureau i Business 
Centre Club

EØSU info: Hvad var Deres 
første erfaringer med EU? 

KO: Mine første erfaringer var som 
turist, mens jeg læste. Jeg var meget 
imponeret over, hvor let det var at 
rejse mellem medlemsstaterne. Jeg 
tror, det har hjulpet mig under 
mine første faglige erfaringer med 

EU, hvor jeg var medlem af den gruppe, der forhandlede en aft ale 
i stand med EU. 

EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en 
almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller?

KO: EØSU fungerer som »bro« mellem EU-institutionerne og 
civilsamfundets organisationer i medlemsstaterne. Det giver alle 
mulighed for at fremlægge alle deres bekymringer omkring øko-
nomi og sociale emner på europæisk plan og at fremsætte nye idéer 
og komme med forslag til bedre EU-lovgivning.

EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige 
arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke 
fordele giver det på nationalt plan? 

KO: Den største indvirkning, det har haft , er på mine arbejdstider, 
som blev meget uregelmæssige. Min arbejdsdag starter typisk kl. 4 
om morgenen, når jeg skal af sted med et fl y, og når jeg kommer 
meget sent tilbage til Polen eller bliver nødt til at overnatte i Bru-
xelles. Hastesager i forbindelse med mit arbejde i Polen bliver ord-
net om bord på fl yet til og fra Bruxelles. Hvis man vil være medlem 
af EØSU, så er man nødt til at synes om at rejse og være forberedt 
på at tage med fl yet meget oft e og besøge forskellige lande.

Den største fordel på nationalt plan er, at de virksomheder, der 
er medlemmer af vores organisation, har mulighed for at kunne 
debattere deres holdninger til europæisk lovgivning og modtage 
informationer om de vigtigste emner, der debatteres i EØSU. 
Udvalgets udtalelser til specifi kke markedssektorer, såsom bio-
masse eller it, hjælper interesserede virksomheder med at tage 
højde for disse oplysninger, når de udarbejder forretningspla-
ner. (mb/nk) ●

Vi bør lytte opmærksomt 
til civilsamfundet 
i vore lande

Interview med Marzena 
Mendza-Drozd, medlem af 
Gruppen »Andre Interesser« 
i EØSU, næstformand i Den 
Polske Sammenslutning 
af Ikke-statslige 
Organisationer

EØSU info: Hvordan 
blev De medlem af 
EØSU?

MMD: Jeg blev medlem af 
EØSU i 2004 eft er indstilling 

af Forummet for Ikke-statslige Initiativer. Forummet stod sam-
men med andre organisationer bl.a. bag polske ngo’ers repræ-
sentation i Bruxelles, hvis aktiviteter jeg var direkte involveret 
i. Netop derfor var EØSU ikke ukendt terræn for mig, selv om 
jeg naturligvis ikke vidste alt om, hvordan udvalget fungerede 
i praksis.

EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en 
almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller?

MMD: Hvis jeg skal være helt ærlig, ville jeg sige, at det er et 
godt udtænkt organ, som i praksis ikke udnytter sine muligheder 
for at repræsentere civilsamfundsorganisationernes holdning 
fuldt ud. Det er der helt sikkert mange grunde til. Eft er syv år i 
udvalget mener jeg fortsat, at vi i højere grad kunne og burde 
lytte til, hvad organisationerne i medlemsstaterne har på hjertet, 
og give mere klart udtryk for vore meninger.

EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige 
arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke 
fordele giver det på nationalt plan?

MMD: Mit medlemskab af EØSU påvirker mit arbejde i Polen 
såvel som mit privatliv. Heldigvis kan mange ting nu klares over 
internettet, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan vore for-
gængere i EØSU klarede sig for f.eks. 30 år siden. Som medlem 
af bestyrelsen for Den Polske Sammenslutning af Ikke-statslige 
Organisationer kan jeg nu, takket være min adgang til aktuelle 
informationer, lette ngo’ernes tilpasning til kommende ændrin-
ger. (mb/nk) 
 
 
 ●

handelskammeret, repræsentanter 
for industrien, fagforeninger, den 
uformelle sektor såsom gadehandlere, 
europæiske instanser og tænketanke.

Alt i alt blev man enige om, at 
der skal fi nde en detaljeret debat og 
analyse sted, så man kan tage fat på 
en række emner, der lige nu forhin-
drer fremskridt i relationerne mellem 
Indien og EU, fordi de to parter har 
vidt forskellige synspunkter. Det gæl-

Jillian van Turnhout

EØSU’s delegation ved rundbordsdialogen EU-Kina

EØSU’s delegation i Indien

Enikő Győri, ungarsk minister 
for EU-anliggender

Kommissær Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

For mere information: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Interview med Jerzy Buzek, formand for Europa-Parlamentet

EØSU info: Hvilket budskab har De til civilsamfundets repræsentanter 
i hele EU? Skal samarbejdet mellem medlemmerne af Europa-
Parlamentet og civilsamfundets repræsentanter fortsat styrkes?

JB: Jeg vil gerne endnu en gang understrege den rolle, som det organiserede 
civilsamfund spiller i et demokrati. Det talte jeg blandt andet om ved åbningen 
af Agora i januar i år, og jeg har nævnt det gang på gang i mine udtalelser mod 

regimerne i Nordafrika og i Belarus. Jeg har gentaget, at det er nødvendigt at 
øge støtten til civilsamfundets organisationer, og dette synspunkt genfi ndes i 
mange af Europa-Parlamentets resolutioner, for i Den Europæiske Union ved 
vi, at der ikke fi ndes noget demokrati uden et civilsamfund.

Som medlemmer af EØSU er I netop repræsentanter for civilsamfundet og 
for vigtige samfundsinteresser. I er med til at sikre en reel dialog mellem EU 
og dets borgere, og I udbreder viden om EU i jeres respektive lande. Uden 
dette ville der ikke være vilje til en større integration. Europa-Parlamentet 
har brug for jer. Vores samarbejde må videreføres til gavn for EU’s borgere. 
Vores samlede erfaringer vil være til nytte for de lande, der nu eller i frem-
tiden vælger at iværksætte omfattende demokratiske reformer. Det vil være 
vores store succes.

EØSU info: Hvad forventer De af det polske EU-formandskab?

JB: Jeg gentager oft e, at EU forventer, at Polen vil tilføre Europa ny kvalitet, 
og at den iværksætterånd, åbenhed og entusiasme, der kendetegner landet, 
vil være en kilde til inspiration. Vi ønsker at gøre EU til den mest konkurren-
cedygtige økonomi i verden. Jeg bifalder derfor de målsætninger, som Polen 
har opstillet for formandskabet: et passende solidarisk budget, styrkelse af 
det indre marked og bedre udnyttelse af det potentiale, der ligger i den men-
neskelige kapital.

Jeg bifalder Polens engagement i naboskabspolitikken, der bl.a. omfatter 
østpartnerskabet og de sydlige nabolande. Takket være denne politik spredes 
vore værdier og budskaber ud over EU’s grænser.

Som formand for Europa-Parlamentet ser jeg frem til et godt samarbejde 
med den polske regering, da vi eft er Lissabontraktatens ikraft trædelse sammen 
med Rådet træff er afgørelse om størstedelen af EU’s lovgivning. Jeg håber også, 
at Polen vil kunne foretage en passende afvejning af medlemsstaternes interes-
ser, hvilket ikke er let, især ikke i krisetider. Det skorter ikke på udfordringer, 
men Polen har mere end én gang bevist, at det er et eff ektivt og solidarisk 
medlem af EU med et meget stort potentiale. (mb) ●

LEDER

LEDER

Stræben mod budgetbalance

Polen går ind for et konkurrencedygtigt, sikkert og åbent Europa

Kære læsere
Ungdomsarbejdsløshedsprocenten i Spanien er lige 
nu på over 44 % (ifølge Eurostat). Det er naturligvis 
et nedslående tal, og der er ingen trøst at hente fra 
statistikkerne i andre EU-lande. I mere end halvdelen af 
EU’s medlemsstater ligger ungdomsarbejdsløsheden på 
over 20 %. I samtlige EU-lande, for hvilke der foreligger 

data, er ungdomsarbejdsløshedsprocenten uvægerligt højere end den generelle 
ledighed.   

Ungdomsarbejdsløshed er et tragisk spild af potentiale, som ikke kun 
underminerer den økonomiske vækst, men også vil få alvorlige konsekvenser for 
sammenhængskraft en i samfundet fremover. Arbejdsløshed er et samfundsproblem, 
som samtidig har store omkostninger for den enkelte. I henhold til Danny Dorling, 
der er professor i human geografi  ved universitetet i Sheffi  eld, fi ndes der næsten ikke 
noget mere skadeligt for unge mennesker end arbejdsløshed, da den eft erlader mén 
og kan have langtidsvirkninger i form af højere risiko for fremtidig arbejdsløshed 
og lavere livsindkomst for blot at nævne nogle få eksempler.      

EØSU har netop afh oldt en række arrangementer, navnlig i Spanien og Malta 
(som De kan læse mere om i dette nummer), hvor vi tog direkte fat på problemet. 
Samtidig med at vi konkluderede, at der ikke fi ndes nogen enestående mirakelløsning 
på dilemmaet, mener vi, at der bør træff es foranstaltninger på en række områder 
samtidigt.    

I første omgang er vi nødt til at sætte skub i den jobskabende økonomiske 
vækst. Med økonomisk vækst vil unges udsigt til beskæft igelse også blive forbedret. 
Dernæst må vi løse problemet med unge, der forlader skolen i utide, og få sat en 
stopper for den manglende overensstemmelse mellem uddannelsessystemerne og 
arbejdsmarkedets behov. Her er den ikke-formelle uddannelse også meget vigtig. 
For det tredje må de lovrammer, der gælder for vore arbejdsmarkeder, tages op til 
revision i forbindelse med fl exicurity. Vi er nødt til at give de unge tydelige udsigter 
til omlægning af deres midlertidige og/eller deltidskontrakter — eft er nogen tid og 
under velafgrænsede betingelser — til fuldtidskontrakter på ubestemt tid. Unge 
mennesker bør have klare udsigter til at opnå større stabilitet. 

Sidst, men ikke mindst, er vi nødt til at se nærmere på arbejdsformidlingssystemet. 
Det er vigtigt at gribe tidligt ind, når unge er i fare for at miste deres job. Ligeledes 
er det vigtigt at kunne tilbyde subventioneret beskæft igelse til sårbare grupper, 
som har vanskeligt ved at fi nde deres plads på det almindelige arbejdsmarked, 
især unge uden faglig uddannelse eller med meget ringe kvalifi kationer. Et godt 
eksempel på en sådan foranstaltning er en »ungdomsgarantiordning« som den, der 
fi ndes i »Unge på vej«-fl agskibsinitiativet. I henhold til denne ordning opfordres 
medlemsstaterne til at sikre, at unge mennesker, når de går ud af skolen, bliver tilbudt 
et job, videreuddannelse eller erhvervserfaring inden for et halvt år.

Anna Maria Darmanin
Næstformand

Kære læsere

Som næstformand for EØSU, som europæer og polak 
ser jeg med stor glæde og forventning frem til Polens 
allerførste rådsformandskab. 

Jeg bifalder Polens beslutning om at gøre en 
beslutsom indsats for væksten uden at stirre sig blind på Europas tilbagebetaling 
af gæld, der nok er vigtig, men ikke i sig selv giver garanti for stærk vækst. De 
grundlæggende årsager til krisen er fundet, og nu er tiden så inde til at se fremad 
og udforme gennemtænkte strategier for at opretholde væksten og dermed sikre 
Europas konkurrenceevne. 

Jeg håber virkelig, at det polske formandskab vil gøre fremskridt på en række 
vigtige områder, f.eks. det indre marked, der — hvis det gennemføres — vil kunne 
sætte skub i den økonomiske vækst. Et ambitiøst EU-budget vil også kunne 
øge Europas økonomiske potentiale. Jeg forventer, at det polske formandskab 
gør dette klart i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger om det 
fremtidige fi nansielle overslag. 

Forud for de kommende forhandlinger har EØSU understreget, at princippet 
om rimelige modydelser skal afskaff es. Det strider imod værdier som solidaritet 
og gensidige fordele, som den europæiske integration bygger på. I stedet bør 
man anvende nærhedsprincippet og overføre det, der ikke længere kan forvaltes 
eff ektivt på nationalt niveau, til EU-niveau. EØSU støtter princippet om at lade 
EU’s egne ressourcer indgå direkte i EU’s budget og erstatte de nationale bidrag. 
Den måde, EU’s budget fi nansieres på, er en klar indikator for den europæiske 
integrations udvikling.

I løbet af de sidste to år har EØSU ufortrødent slået til lyd for, at civilsamfundet 
får en større rolle — både når det gælder gennemførelsen af EU-inspireret 
lovgivning, og når den økonomiske integration skal fremmes i de lande, der 
er omfattet af østpartnerskabsinitiativet. Netop derfor er jeg så glad for, at 
østpartnerskabet — som måske til en vis grad er gledet lidt i baggrunden i den 
seneste tid — står højt på formandskabets dagsorden. De seneste hændelser i 
landene syd for Middelhavet har vist, hvor vigtigt det er at have et stabilt nabolag 
— ikke kun når det gælder handel og energisikkerhed. 

I den forbindelse kan Polens erfaringer med en fredelig revolution mod 
kommunismen i 1989 og landets vellykkede transformation medvirke til at 
fremme udbredelsen af demokrati i den arabiske verden. Den aktuelle udvikling 
i den arabiske verden har, akkurat som hændelserne i Polen i sin tid, fremhævet 
civilsamfundets afgørende rolle, når der skrives historie med stort H. Jeg er glad 
for og stolt over, at det organiserede civilsamfund — som EØSU repræsenterer 
på EU-niveau — er parat og villigt til at bistå Polen i virkeliggørelsen af 
formandskabets ambitiøse og yderst relevante mål.

Jacek Krawczyk
Næstformand

20. juli 2011
Warszawa, Polen: konference 
til opfølgning på EØSU’s 
udtalelse »Bæredygtig udvikling 
af EU’s transportpolitik 
og TEN-T« afholdes i 
samarbejde med det polske 
ministerium for infrastruktur

13. september 2011
EØSU, Bruxelles: møde 
mellem EØSU’s »Europa 
2020«-styringsudvalg og 
nationale repræsentanter for de 
økonomiske og sociale råd

21.-22. september 2011
EØSU, Bruxelles, Belgien: 
»EESC Design Eleven« 
prisoverrækkelse og åbning 
af udstillingen 
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Gennemgangen af EU’s budget fore-
går på et tidspunkt præget af stor 
økonomisk usikkerhed på tværs af 
kontinentet. EØSU har fremsat sine 
anbefalinger i en udtalelse udarbej-
det af Henri Malosse (fransk med-
lem af Arbejdsgivergruppen) og 
Gérard Dantin (fransk medlem af 
Lønmodtagergruppen). På grund af 
den økonomiske og fi nansielle krise 
og de voksende underskud i de fl este 
medlemsstater virker det som om, 
at EU ikke har den budgetmæssige 

Den vigtigste opgave, som det polske formandskab vil blive stillet over for, vil være at 
styrke den økonomiske vækst og genskabe borgernes tillid. Europa har taget ved lære 
af krisen og har reformeret EU’s økonomiske søjle. Det må nu skride resolut til værks 
for at fremme væksten og udvikle en konkurrencedygtig økonomi. Polen vil derfor 
fokusere på at udvide og uddybe EU’s indre marked, fremme investeringspolitikker 
og styrke den intellektuelle kapital. Alle disse tiltag står øverst på listen over det pol-
ske formandskabs prioriteter »Den europæiske integration som en kilde til vækst«. 
For eff ektivt at kunne gennemføre vore planer i den henseende, herunder en aktiv 
beskæft igelsespolitik, lægger vi stor vægt på at modtage de anbefalinger, som vi har 
bedt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udarbejde.

»Et sikkert Europa« er et andet spørgsmål, vi agter at tage op. Dette emne omfatter 
både energisikkerhed, som Polen igennem fl ere år har plæderet for i EU, fødevare-
sikkerhed og styrkelse af EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik. Vort mål er at styrke 
EU’s stilling på den internationale scene, og vi vil støtte alle foranstaltninger, der kan 
bidrage til at nå dette mål.

Et Europa, der drager fordel af åbningen, er den tredje og største prioritet på dagsordenen for det polske EU-formand-
skab. Vi ønsker at bringe Kroatien ind i EU og støtte andre landes tiltrædelsesproces. Vi agter at uddybe østpartnerskabet, 
som bringer Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine tættere på EU. Inden for rammerne af dette 
partnerskab vil vi arbejde for at indgå associeringsaft aler og oprette frihandelszoner. I dén sammenhæng er EØSU i færd 
med at udarbejde en udtalelse til os om samspillet mellem østpartnerskabet og den østlige dimension af EU’s politikker.

Formandskabet handler ikke kun om at lægge fremtidsplaner, men først og fremmest om at reagere hensigtsmæssigt 
på aktuelle begivenheder. Vi vil derfor nøje følge udviklingen i EU’s sydlige nabolande og støtte aktiviteter, der sigter mod 
at udvikle nye forbindelser mellem EU og den arabiske verden. Det er os også magtpåliggende at udvikle en omfattende 
strategi for indsatsen til fordel for demokratisering og indførelse af moderne statsstrukturer i landene i denne region.

Sammenfattende ønsker det polske formandskab at opbygge et økonomisk stærkt Europa, som gør det muligt at se 
lyst på fremtiden og puste nyt liv i EU’s samfund. Det er indlysende, at dette ikke kan opnås uden aktiv deltagelse af 
civilsamfundet, som på EU-plan er repræsenteret ved Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Mikołaj Dowgielewicz er statssekretær for EU-anliggender og økonomipolitik i det polske udenrigsministerium. 

støtte til at gennemføre sin politiske 
strategi eller sine nye forpligtelser i 
henhold til Lissabonstrategien. Det 
kræver derfor et intelligent budget, 
der giver EU midlerne til at nå sine 
mål uden at øge den samlede skat-
tebyrde, som EU’s borgere og virk-
somheder skal bære.  

EØSU mener, at noget for noget-
konceptet må forkastes, da det er i 
strid med værdierne om solidaritet 
og gensidig fordel, som ligger til 

grund for den europæiske integra-
tion. Tværtimod er det vigtigt at 
anvende nærhedsprincippet, der 
betyder, at sager skal behandles af 
den mindste eller mest decentrale 
myndighed, og udvalget bifalder 
Kommissionens forslag om at vende 
tilbage til at anvende egne indtægter, 
som kan nyoprettes eller træde i ste-
det for nationale afgift er. De natio-
nale budgetter og EU-budgettet bør 
komplettere hinanden for at maksi-
mere EU’s muligheder for at nå sine 
politiske mål.

For at kunne gennemføre et 
ambitiøst budget er det afgørende 
at vinde off entlighedens opbakning. 
Den mest overbevisende måde at 
opnå dette på er at påpege omkost-
ningerne ved det manglende Europa. 
Derfor ønsker udvalget i lighed med 
Europa-Parlamentet, at der gennem-
føres og off entliggøres undersøgelser 
af omkostningerne ved det mang-
lende Europa, hvori dobbeltposte-
ringerne i de nationale budgetter 
også belyses. Udvalget vil tage aktivt 
del i disse undersøgelser og tilveje-
bringe yderligere materiale for at 
informere EU’s borgere. (ma) ●

KORT SAGT

IN MEMORIAM

EØSU ved G20: globale løsninger til 
håndtering af prisudsving

G20-landbrugsministrene mødtes i 
Paris den 22.-23. juni for at drøft e 
tendenser inden for globale land-
brugsmarkeder og de dermed for-
bundne handelsrunder. Frankrig 
har som den nuværende indehaver 
af formandskabet for G20 gjort 
fødevaresikkerhed til en af sine 
vigtigste politiske prioriteter og 
har bedt EØSU om at yde et bidrag 
forud for mødet i juni. Fødevaresik-
kerhed har lige stor betydning for 
hhv. landbrugs-, handels- og udvik-
lingspolitikkerne i EU. 

For at etablere et grundlag for 
EØSU’s holdning afholdt udval-
get den 23. maj en konference, 
»Fødevarer til alle — mod en glo-

bal aftale«. Repræsen-
tanter for blandt andre 
FN, FAO, G20 og EU 
mødtes i Bruxelles til et 
brainstormingmøde om, 
hvordan landbrugskri-
sen kan bekæmpes på 
globalt plan. Konferen-
cen samlede topledere 
og eksperter for i fælles-
skab at udarbejde nogle 
EU-henstillinger forud 
for G20-topmødet for 

landbrugsministre den 22.-23. juni. 

»Vi har ikke råd til en ny land-
brugskrise på de globale markeder. 
Ukontrolleret spekulation er øde-
læggende for udviklingslandene. 
Det medfører sult og udmarver 
vores landmænd. Vi er nødt til at 
sætte en stopper for det, og det er EU 
indstillet på at gøre«, udtalte Staff an 
Nilsson, formand for Det Europæi-
ske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og formand for konferencen.

De konkrete idéer, der blev drøf-
tet og aft alt i Paris den 22.-23. juni 
eft er EØSU’s forslag til det franske 
formandskab, dækker seks søjler: 
fremme af bæredygtigt landbrug, 

civilsamfundets afgørende rolle, 
anerkendelse af retten til fødevarer, 
behov for politisk sammenhæng, 
forbedring af den måde, hvorpå 
landbrugsmarkederne fungerer og 
beskyttelse af de mest udsatte. 

Derudover opmuntrede EØSU 
stærkt til bedre koordinering og 
samarbejde mellem internationale 
organisationer og ikke mindst større 
sammenhæng i de tiltag, de træff er. 
EØSU understregede tillige behovet 
for at lette adgangen til international 
og europæisk fi nansiering af land-
brug, herunder også mindre brug, 
samt at sikre, at kvinder har lige og 
ubegrænset adgang til produktions-
ressourcer. (ail)

Konklusionerne fra konferencen 
»Fødevarer til alle — mod en global 
aft ale« kan læses via følgende link: 
http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
 
 
 
 
 ●

EU forventer, at Polen vil 
tilføre Europa ny kvalitet

Workshop EU-Rusland

Den 28. juni afh oldtes i Bruxelles en fælles workshop 
mellem EØSU og Ruslands Civilkammer. Det var fj erde 
gang, de to parter mødtes, men denne gang fokuseredes 
på udsigten til at gøre fremskridt i retning af grønnere 
økonomier. Denne udveksling fandt sted i tilknytning 
til FN’s konference om bæredygtig udvikling i Rio næste 

år og var en enestående lejlighed til at illustrere aft aleni-
veauet mellem civilsamfundene i EU og Rusland.

Deltagerne i workshoppen sendte forud for FN-kon-
ferencen et resolut budskab af sted, hvori de opfordrede 
til større hensyntagen til miljøaspekterne i de nationale 
politikker. Derudover understregede de betydningen af at 
inddrage det organiserede civilsamfund i udformningen 
af sådanne bæredygtige miljøpolitikker. Deltagerne drøf-
tede også andre emner af stor betydning, såsom migration 
og civilsamfundets rolle i partnerskabet for modernise-
ring mellem EU og Rusland.

Yderligere oplysninger og konklusionerne fra 
workshoppen kan fi ndes her: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
 
 
 ●

Det Økonomiske Samarbejdsområdes 
Rådgivende Udvalg besøger Estland

På forslag fra sit præsidium afh oldt 
Det Økonomiske Samarbejdsområdes 
Rådgivende Udvalg (EØS CC) sit 19. 
møde i Tartu, Estland. Mødet fandt 
sted den 12.-13. maj og omfattede 
besøg på den estiske Agrenskafonds 
rehabiliteringscenter for handicap-
pede børn og deres familier samt 
Tartu Forskerpark.

På mødet drøft ede man aft alen om 
Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde. Til stede var Lars Erik 
Nordgaard, direktør for EFTA-sekre-
tariatet, og Per Sanderud, formand for 
EFTA- tilsynsmyndigheden. Islands 

indtræden i Den Europæiske Union 
stod også på dagsordenen.

EØS CC’s medlemmer diskuterede 
endvidere to resolutioner om akten 
for det indre marked og et arbejds-
dokument om den økonomiske sty-
ring i EU. Professor Raul Eamets fra 
universitetet i Tartu gav en grundig 
fremstilling af den økonomiske situa-
tion og fi nanspolitiske disciplin samt 
en analyse af foreslåede foranstaltnin-
ger til hjælp for Eurozonen.

En ny resolution og rapport om 
innovation på energiområdet under-
stregede behovet for et mere omfat-
tende kendskab til og øget anvendelse 
af energieff ektiv teknologi. Den opfor-
drede også til at øge investeringerne 
i F&U, navnlig i den private sektor, 
hvor Europa halter bageft er. Det er en 
bekymrende kendsgerning, at ingen 
europæiske virksomheder er aktive på 
dette område.

Eft er møderne besøgte deltagerne 
den estiske Agrenskafonds rehabilite-
ringscenter for handicappede børn og 
deres familier i Tammistu. EØS CC’s 
medformand, Meelis Joost, forklarede 
formålet med og aktiviteterne i det 
estisk-svenske permanente samar-
bejde, som blev indledt i 2003. Besøget 
var først og fremmest en lejlighed til 
at kigge nærmere på den norske/EØS-
fi nansieringsmekanismes investering, 
som har fi nansieret oprettelsen af et 
studiekøkken for handicappede unge, 
hvor de kan lære at tilberede og ser-
vere mad, planlægge menuer osv.

Det andet besøg fandt sted i Tartu 
Forskerpark, hvor gruppen fi k et over-
blik over, hvor mange og hvilke slags 
virksomheder, etablerede såvel som 
nystartede, der benytter sig af deres 
ydelser. Tartu Forskerpark har opret-
tet laboratorier, som skal hjælpe både 
nystartede og etablerede virksomhe-
der med produktudvikling. (mj) ●

Plenarmøde i EU’s Kerneenergiforum

På det seneste plenarmøde i EU’s Kerneenergiforum (ENEF) den 19.-20. maj 2011 
i Prag blev Richard Adams udnævnt som ny formand for ENEF’s arbejdsgruppe 
om gennemsigtighed i stedet for hans meget savnede forgænger, tidligere formand 
for TEN-sektionen, János Tóth. 

ENEF er en unik platform for en bred diskussion uden nogen form for tabuer 
om spørgsmål som gennemsigtighed samt mulighederne og risiciene i forbindelse 
med atomkraft . I denne sammenhæng har EØSU arrangeret regelmæssige kon-
ferencer med deltagelse af forskellige europæiske aktører fra civilsamfundet med 
titlen »Hvad mener det europæiske civilsamfund om atomkraft ?« i 2009 og »Risici 
og muligheder ved kerneenergi — holdningen hos civilsamfund og aktører« i 2010. 

Fremtiden for kulstoff attig energi er et emne af stor interesse i alle medlems-
stater, og udvalget planlægger at inddrage aktører yderligere i emner som nuklear 
sikkerhed i november 2011 og den fremtidige blanding af kulstoff attig energipro-
duktion i 2012. (ak) ●

Formidling af fi nansiel viden og ansvarligt forbrug 
af fi nansielle produkter (ECO/297)

I takt med at det fi nansielle system bliver stadigt mere sofi stikeret og uigen-
nemskueligt, er formidling af fi nansiel viden nøglen til et ansvarligt forbrug af 
fi nansielle produkter.

De strategier og initiativer, som Kommissionen og OECD har sat i værk for 
at råde bod på manglerne i det fi nansielle system, skal ledsages af et klart tilsagn 
fra den fi nansielle sektor. Den korrekte gennemførelse af nye bestemmelser skal 
også fremme adgangen til gennemskuelige fi nansielle produkter.

Formidling af fi nansiel viden bør betragtes som en omfattende politik, der er 
til stede i alle livets faser. Det bør indgå i skolernes læreplaner og eft erfølgende 
tages op ved videreuddannelse og omskoling af arbejdstagere. Det bør ligeledes 
styrke fi nansiel inklusion og fremme ansvarlig opsparing. (ctp) ●

Ungarske og slovenske medlemmer møder nationale medier
Der blev afh oldt møder for EØSU-medlemmer og journalister 
fra Slovenien og Ungarn henholdsvis den 15. og den 16. juni 
i EØSU’s lokaler. De ungarske journalister, som var indbudt 
af det ungarske EØSU-medlem Kinga Joó (Gruppen »Andre 
Interesser«) fi k også mulighed for at deltage i plenarmøder og 
få interne oplysninger om udvalgets rolle og funktionsmåde. 

En pressefrokost blev arrangeret af næstformand Anna 
Maria Darmanin, som benyttede lejligheden til at præsentere 
udvalgets arbejde og møde journalisterne personligt. Mødet 
var ét af en række uformelle møder, som Darmanin afh older 
for at hjælpe medlemmerne med at etablere direkte forbin-
delser til pressen og gøre det lettere at udveksle synspunkter 
i en uformel atmosfære. (ail) ●

Mindeord om Zenonas Rokus Rudzikas

Nyheden om, at vores kollega og ven, Zenonas Rokus Rud-
zikas i en alder af 71 år pludselig og alt for tidligt er gået 
bort, har eft erladt os alle i dyb sorg. Han var et enestående 
menneske, der har sat sine spor i vore hjerter, i vores sind 
og i den videnskabelige verden. Hans rolige og ydmyge 
personlighed dækkede over og kompletterede et usæd-
vanligt intellekt. Han var siden 2006 aktiv som litauisk 
medlem af EØSU og bidrog til udvalgets arbejde på en lang 
række områder — hans medlemskab af NAT-, REX- og 
TEN-sektionerne blev eksempelvis værdsat meget højt.

Ud over sine aktiviteter i EØSU levede Zenonas Rokus Rudzikas et rigt 
akademisk liv og var tidligere formand for Litauens Videnskabsakademi. Han 
var en usædvanligt dygtig videnskabsmand og en velrenommeret specialist 
inden for nuklear spektroskopi samt en fremtrædende ekspert i teoretisk fysik 
i Litauen. Han blev tildelt en lang række priser for sin forskning og sine opda-
gelser. Denne fremragende teoretiske fysiker og afh oldte mand fi k sågar et 
asteroidbælte opkaldt eft er sig af sine kolleger: »167960 Rudzikas«.

Zenonas Rokus Rudzikas var ikke blot en strålende og højt respekteret 
videnskabsmand, men også en beskeden og selskabelig person samt en enga-
geret europæisk medborger. Det faktum, at han var en af grundlæggerne af 
det litauiske nationale økonomiske og sociale råd, er et tydeligt bevis herpå.

Hans store entusiasme, enestående intellektuelle og menneskelige sider vil 
blive savnet såvel inden for som uden for EØSU af alle, der var så heldige at 
kende ham og samarbejde med ham.

Luca Jahier
Formand for Gruppen Andre Interesser
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De hårdeste forhandlinger nogensinde om EU’s budget venter forude
vil være op til den polske regering at 
imødekomme de modstridende hold-
ninger i Rådet og fremlægge et forslag 
til forordning, der har en chance for at 
blive vedtaget i Europa-Parlamentet. 
Jeg ser også frem til Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalgs bidrag 
til debatten om de næste finansielle 
overslag for at se, hvad der optager 
civilsamfundet, herunder arbejdsmar-
kedets parter, og hvilke forventninger 
det har. 

I denne tid med begrænsede fi nan-
sielle ressourcer eft erlyser medlemssta-
terne med jævne mellemrum en større 
indsats fra EU’s side på områderne 
energi, miljø, migration og diplomati, 
men samtidig vil de have et mindre 
EU-budget (og det er ikke på udgif-
terne til administrationen — blot 5,8 % 
af budgettet — at de vil kunne indhente 
besparelser, der kan mærkes). Løsnin-
gen af dette komplicerede budgetpusle-
spil bliver en af de største udfordringer 
for det polske formandskab.  

Jeg har fl ere gange været i kon-
takt med premierministeren og hans 
folk, og jeg ved, at de er på højde med 
opgaven. ●

De næste seks måneder vil blive alt 
andet end et stille og begivenhedsløst 
halvår for det polske EU-formandskab. 
Tænk blot på, at Donald Tusks regering 
overtager det roterende formandskab 
på et tidspunkt, hvor mange medlems-
stater kæmper med konsekvenserne af, 
at de i mange år konsekvent har brugt 
fl ere penge, end de havde, hvor EU er 
i tvivl om kontrollen ved sine græn-
ser og om, hvilken rolle det skal spille 
i Middelhavsområdet, og hvor der i 
øvrigt skal til at lægges budget! 

Med hensyn til budgettet vil det 
polske formandskab med det samme 
skulle træde i karakter, da Rådet for-
ventes at vedtage sin holdning til EU’s 
budget for 2012. I slutningen af april 
bad Kommissionen om en forhøjelse 
på 4,9  %, hvilket primært skyldes, 
at EU-finansierede projekter i hele 
Europa er ved at være afsluttede, og 
derfor vil det næste år være nødven-
digt at tilbagebetale de medlemsstater, 
som har færdiggjort deres projekter (på 
områder som infrastruktur, beskæft i-
gelse og miljø). Men allerede nu har 
mange medlemsstater meddelt, at 
de ikke ønsker en sådan forhøjelse af 
EU’s budget. Det polske formandskab 
skal fi nde en metode, hvor der tages 
hensyn til medlemsstaternes modstri-
dende prioriteter: Mange ønsker en så 
lille stigning i budgettet som muligt på 
den betingelse, at deres egne regioner, 
virksomheder, forskere, ngo’er osv. 
bibeholder deres del af EU-midlerne!

Næsten samtidigt skal det polske 
formandskab i gang med forhandlin-
gerne om den næste fi nansielle ramme. 
Vi må ikke gøre os nogen illusioner: 
Der vil være tale om de hårdeste bud-
getforhandlinger i EU’s historie, og det 
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Interview med Jerzy Buzek, formand for Europa-Parlamentet

EØSU info: Hvilket budskab har De til civilsamfundets repræsentanter 
i hele EU? Skal samarbejdet mellem medlemmerne af Europa-
Parlamentet og civilsamfundets repræsentanter fortsat styrkes?

JB: Jeg vil gerne endnu en gang understrege den rolle, som det organiserede 
civilsamfund spiller i et demokrati. Det talte jeg blandt andet om ved åbningen 
af Agora i januar i år, og jeg har nævnt det gang på gang i mine udtalelser mod 

regimerne i Nordafrika og i Belarus. Jeg har gentaget, at det er nødvendigt at 
øge støtten til civilsamfundets organisationer, og dette synspunkt genfi ndes i 
mange af Europa-Parlamentets resolutioner, for i Den Europæiske Union ved 
vi, at der ikke fi ndes noget demokrati uden et civilsamfund.

Som medlemmer af EØSU er I netop repræsentanter for civilsamfundet og 
for vigtige samfundsinteresser. I er med til at sikre en reel dialog mellem EU 
og dets borgere, og I udbreder viden om EU i jeres respektive lande. Uden 
dette ville der ikke være vilje til en større integration. Europa-Parlamentet 
har brug for jer. Vores samarbejde må videreføres til gavn for EU’s borgere. 
Vores samlede erfaringer vil være til nytte for de lande, der nu eller i frem-
tiden vælger at iværksætte omfattende demokratiske reformer. Det vil være 
vores store succes.

EØSU info: Hvad forventer De af det polske EU-formandskab?

JB: Jeg gentager oft e, at EU forventer, at Polen vil tilføre Europa ny kvalitet, 
og at den iværksætterånd, åbenhed og entusiasme, der kendetegner landet, 
vil være en kilde til inspiration. Vi ønsker at gøre EU til den mest konkurren-
cedygtige økonomi i verden. Jeg bifalder derfor de målsætninger, som Polen 
har opstillet for formandskabet: et passende solidarisk budget, styrkelse af 
det indre marked og bedre udnyttelse af det potentiale, der ligger i den men-
neskelige kapital.

Jeg bifalder Polens engagement i naboskabspolitikken, der bl.a. omfatter 
østpartnerskabet og de sydlige nabolande. Takket være denne politik spredes 
vore værdier og budskaber ud over EU’s grænser.

Som formand for Europa-Parlamentet ser jeg frem til et godt samarbejde 
med den polske regering, da vi eft er Lissabontraktatens ikraft trædelse sammen 
med Rådet træff er afgørelse om størstedelen af EU’s lovgivning. Jeg håber også, 
at Polen vil kunne foretage en passende afvejning af medlemsstaternes interes-
ser, hvilket ikke er let, især ikke i krisetider. Det skorter ikke på udfordringer, 
men Polen har mere end én gang bevist, at det er et eff ektivt og solidarisk 
medlem af EU med et meget stort potentiale. (mb) ●

LEDER

LEDER

Stræben mod budgetbalance

Polen går ind for et konkurrencedygtigt, sikkert og åbent Europa

Kære læsere
Ungdomsarbejdsløshedsprocenten i Spanien er lige 
nu på over 44 % (ifølge Eurostat). Det er naturligvis 
et nedslående tal, og der er ingen trøst at hente fra 
statistikkerne i andre EU-lande. I mere end halvdelen af 
EU’s medlemsstater ligger ungdomsarbejdsløsheden på 
over 20 %. I samtlige EU-lande, for hvilke der foreligger 

data, er ungdomsarbejdsløshedsprocenten uvægerligt højere end den generelle 
ledighed.   

Ungdomsarbejdsløshed er et tragisk spild af potentiale, som ikke kun 
underminerer den økonomiske vækst, men også vil få alvorlige konsekvenser for 
sammenhængskraft en i samfundet fremover. Arbejdsløshed er et samfundsproblem, 
som samtidig har store omkostninger for den enkelte. I henhold til Danny Dorling, 
der er professor i human geografi  ved universitetet i Sheffi  eld, fi ndes der næsten ikke 
noget mere skadeligt for unge mennesker end arbejdsløshed, da den eft erlader mén 
og kan have langtidsvirkninger i form af højere risiko for fremtidig arbejdsløshed 
og lavere livsindkomst for blot at nævne nogle få eksempler.      

EØSU har netop afh oldt en række arrangementer, navnlig i Spanien og Malta 
(som De kan læse mere om i dette nummer), hvor vi tog direkte fat på problemet. 
Samtidig med at vi konkluderede, at der ikke fi ndes nogen enestående mirakelløsning 
på dilemmaet, mener vi, at der bør træff es foranstaltninger på en række områder 
samtidigt.    

I første omgang er vi nødt til at sætte skub i den jobskabende økonomiske 
vækst. Med økonomisk vækst vil unges udsigt til beskæft igelse også blive forbedret. 
Dernæst må vi løse problemet med unge, der forlader skolen i utide, og få sat en 
stopper for den manglende overensstemmelse mellem uddannelsessystemerne og 
arbejdsmarkedets behov. Her er den ikke-formelle uddannelse også meget vigtig. 
For det tredje må de lovrammer, der gælder for vore arbejdsmarkeder, tages op til 
revision i forbindelse med fl exicurity. Vi er nødt til at give de unge tydelige udsigter 
til omlægning af deres midlertidige og/eller deltidskontrakter — eft er nogen tid og 
under velafgrænsede betingelser — til fuldtidskontrakter på ubestemt tid. Unge 
mennesker bør have klare udsigter til at opnå større stabilitet. 

Sidst, men ikke mindst, er vi nødt til at se nærmere på arbejdsformidlingssystemet. 
Det er vigtigt at gribe tidligt ind, når unge er i fare for at miste deres job. Ligeledes 
er det vigtigt at kunne tilbyde subventioneret beskæft igelse til sårbare grupper, 
som har vanskeligt ved at fi nde deres plads på det almindelige arbejdsmarked, 
især unge uden faglig uddannelse eller med meget ringe kvalifi kationer. Et godt 
eksempel på en sådan foranstaltning er en »ungdomsgarantiordning« som den, der 
fi ndes i »Unge på vej«-fl agskibsinitiativet. I henhold til denne ordning opfordres 
medlemsstaterne til at sikre, at unge mennesker, når de går ud af skolen, bliver tilbudt 
et job, videreuddannelse eller erhvervserfaring inden for et halvt år.

Anna Maria Darmanin
Næstformand

Kære læsere

Som næstformand for EØSU, som europæer og polak 
ser jeg med stor glæde og forventning frem til Polens 
allerførste rådsformandskab. 

Jeg bifalder Polens beslutning om at gøre en 
beslutsom indsats for væksten uden at stirre sig blind på Europas tilbagebetaling 
af gæld, der nok er vigtig, men ikke i sig selv giver garanti for stærk vækst. De 
grundlæggende årsager til krisen er fundet, og nu er tiden så inde til at se fremad 
og udforme gennemtænkte strategier for at opretholde væksten og dermed sikre 
Europas konkurrenceevne. 

Jeg håber virkelig, at det polske formandskab vil gøre fremskridt på en række 
vigtige områder, f.eks. det indre marked, der — hvis det gennemføres — vil kunne 
sætte skub i den økonomiske vækst. Et ambitiøst EU-budget vil også kunne 
øge Europas økonomiske potentiale. Jeg forventer, at det polske formandskab 
gør dette klart i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger om det 
fremtidige fi nansielle overslag. 

Forud for de kommende forhandlinger har EØSU understreget, at princippet 
om rimelige modydelser skal afskaff es. Det strider imod værdier som solidaritet 
og gensidige fordele, som den europæiske integration bygger på. I stedet bør 
man anvende nærhedsprincippet og overføre det, der ikke længere kan forvaltes 
eff ektivt på nationalt niveau, til EU-niveau. EØSU støtter princippet om at lade 
EU’s egne ressourcer indgå direkte i EU’s budget og erstatte de nationale bidrag. 
Den måde, EU’s budget fi nansieres på, er en klar indikator for den europæiske 
integrations udvikling.

I løbet af de sidste to år har EØSU ufortrødent slået til lyd for, at civilsamfundet 
får en større rolle — både når det gælder gennemførelsen af EU-inspireret 
lovgivning, og når den økonomiske integration skal fremmes i de lande, der 
er omfattet af østpartnerskabsinitiativet. Netop derfor er jeg så glad for, at 
østpartnerskabet — som måske til en vis grad er gledet lidt i baggrunden i den 
seneste tid — står højt på formandskabets dagsorden. De seneste hændelser i 
landene syd for Middelhavet har vist, hvor vigtigt det er at have et stabilt nabolag 
— ikke kun når det gælder handel og energisikkerhed. 

I den forbindelse kan Polens erfaringer med en fredelig revolution mod 
kommunismen i 1989 og landets vellykkede transformation medvirke til at 
fremme udbredelsen af demokrati i den arabiske verden. Den aktuelle udvikling 
i den arabiske verden har, akkurat som hændelserne i Polen i sin tid, fremhævet 
civilsamfundets afgørende rolle, når der skrives historie med stort H. Jeg er glad 
for og stolt over, at det organiserede civilsamfund — som EØSU repræsenterer 
på EU-niveau — er parat og villigt til at bistå Polen i virkeliggørelsen af 
formandskabets ambitiøse og yderst relevante mål.

Jacek Krawczyk
Næstformand

20. juli 2011
Warszawa, Polen: konference 
til opfølgning på EØSU’s 
udtalelse »Bæredygtig udvikling 
af EU’s transportpolitik 
og TEN-T« afholdes i 
samarbejde med det polske 
ministerium for infrastruktur

13. september 2011
EØSU, Bruxelles: møde 
mellem EØSU’s »Europa 
2020«-styringsudvalg og 
nationale repræsentanter for de 
økonomiske og sociale råd

21.-22. september 2011
EØSU, Bruxelles, Belgien: 
»EESC Design Eleven« 
prisoverrækkelse og åbning 
af udstillingen 
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Gennemgangen af EU’s budget fore-
går på et tidspunkt præget af stor 
økonomisk usikkerhed på tværs af 
kontinentet. EØSU har fremsat sine 
anbefalinger i en udtalelse udarbej-
det af Henri Malosse (fransk med-
lem af Arbejdsgivergruppen) og 
Gérard Dantin (fransk medlem af 
Lønmodtagergruppen). På grund af 
den økonomiske og fi nansielle krise 
og de voksende underskud i de fl este 
medlemsstater virker det som om, 
at EU ikke har den budgetmæssige 

Den vigtigste opgave, som det polske formandskab vil blive stillet over for, vil være at 
styrke den økonomiske vækst og genskabe borgernes tillid. Europa har taget ved lære 
af krisen og har reformeret EU’s økonomiske søjle. Det må nu skride resolut til værks 
for at fremme væksten og udvikle en konkurrencedygtig økonomi. Polen vil derfor 
fokusere på at udvide og uddybe EU’s indre marked, fremme investeringspolitikker 
og styrke den intellektuelle kapital. Alle disse tiltag står øverst på listen over det pol-
ske formandskabs prioriteter »Den europæiske integration som en kilde til vækst«. 
For eff ektivt at kunne gennemføre vore planer i den henseende, herunder en aktiv 
beskæft igelsespolitik, lægger vi stor vægt på at modtage de anbefalinger, som vi har 
bedt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udarbejde.

»Et sikkert Europa« er et andet spørgsmål, vi agter at tage op. Dette emne omfatter 
både energisikkerhed, som Polen igennem fl ere år har plæderet for i EU, fødevare-
sikkerhed og styrkelse af EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik. Vort mål er at styrke 
EU’s stilling på den internationale scene, og vi vil støtte alle foranstaltninger, der kan 
bidrage til at nå dette mål.

Et Europa, der drager fordel af åbningen, er den tredje og største prioritet på dagsordenen for det polske EU-formand-
skab. Vi ønsker at bringe Kroatien ind i EU og støtte andre landes tiltrædelsesproces. Vi agter at uddybe østpartnerskabet, 
som bringer Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine tættere på EU. Inden for rammerne af dette 
partnerskab vil vi arbejde for at indgå associeringsaft aler og oprette frihandelszoner. I dén sammenhæng er EØSU i færd 
med at udarbejde en udtalelse til os om samspillet mellem østpartnerskabet og den østlige dimension af EU’s politikker.

Formandskabet handler ikke kun om at lægge fremtidsplaner, men først og fremmest om at reagere hensigtsmæssigt 
på aktuelle begivenheder. Vi vil derfor nøje følge udviklingen i EU’s sydlige nabolande og støtte aktiviteter, der sigter mod 
at udvikle nye forbindelser mellem EU og den arabiske verden. Det er os også magtpåliggende at udvikle en omfattende 
strategi for indsatsen til fordel for demokratisering og indførelse af moderne statsstrukturer i landene i denne region.

Sammenfattende ønsker det polske formandskab at opbygge et økonomisk stærkt Europa, som gør det muligt at se 
lyst på fremtiden og puste nyt liv i EU’s samfund. Det er indlysende, at dette ikke kan opnås uden aktiv deltagelse af 
civilsamfundet, som på EU-plan er repræsenteret ved Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Mikołaj Dowgielewicz er statssekretær for EU-anliggender og økonomipolitik i det polske udenrigsministerium. 

støtte til at gennemføre sin politiske 
strategi eller sine nye forpligtelser i 
henhold til Lissabonstrategien. Det 
kræver derfor et intelligent budget, 
der giver EU midlerne til at nå sine 
mål uden at øge den samlede skat-
tebyrde, som EU’s borgere og virk-
somheder skal bære.  

EØSU mener, at noget for noget-
konceptet må forkastes, da det er i 
strid med værdierne om solidaritet 
og gensidig fordel, som ligger til 

grund for den europæiske integra-
tion. Tværtimod er det vigtigt at 
anvende nærhedsprincippet, der 
betyder, at sager skal behandles af 
den mindste eller mest decentrale 
myndighed, og udvalget bifalder 
Kommissionens forslag om at vende 
tilbage til at anvende egne indtægter, 
som kan nyoprettes eller træde i ste-
det for nationale afgift er. De natio-
nale budgetter og EU-budgettet bør 
komplettere hinanden for at maksi-
mere EU’s muligheder for at nå sine 
politiske mål.

For at kunne gennemføre et 
ambitiøst budget er det afgørende 
at vinde off entlighedens opbakning. 
Den mest overbevisende måde at 
opnå dette på er at påpege omkost-
ningerne ved det manglende Europa. 
Derfor ønsker udvalget i lighed med 
Europa-Parlamentet, at der gennem-
føres og off entliggøres undersøgelser 
af omkostningerne ved det mang-
lende Europa, hvori dobbeltposte-
ringerne i de nationale budgetter 
også belyses. Udvalget vil tage aktivt 
del i disse undersøgelser og tilveje-
bringe yderligere materiale for at 
informere EU’s borgere. (ma) ●

KORT SAGT

IN MEMORIAM

EØSU ved G20: globale løsninger til 
håndtering af prisudsving

G20-landbrugsministrene mødtes i 
Paris den 22.-23. juni for at drøft e 
tendenser inden for globale land-
brugsmarkeder og de dermed for-
bundne handelsrunder. Frankrig 
har som den nuværende indehaver 
af formandskabet for G20 gjort 
fødevaresikkerhed til en af sine 
vigtigste politiske prioriteter og 
har bedt EØSU om at yde et bidrag 
forud for mødet i juni. Fødevaresik-
kerhed har lige stor betydning for 
hhv. landbrugs-, handels- og udvik-
lingspolitikkerne i EU. 

For at etablere et grundlag for 
EØSU’s holdning afholdt udval-
get den 23. maj en konference, 
»Fødevarer til alle — mod en glo-

bal aftale«. Repræsen-
tanter for blandt andre 
FN, FAO, G20 og EU 
mødtes i Bruxelles til et 
brainstormingmøde om, 
hvordan landbrugskri-
sen kan bekæmpes på 
globalt plan. Konferen-
cen samlede topledere 
og eksperter for i fælles-
skab at udarbejde nogle 
EU-henstillinger forud 
for G20-topmødet for 

landbrugsministre den 22.-23. juni. 

»Vi har ikke råd til en ny land-
brugskrise på de globale markeder. 
Ukontrolleret spekulation er øde-
læggende for udviklingslandene. 
Det medfører sult og udmarver 
vores landmænd. Vi er nødt til at 
sætte en stopper for det, og det er EU 
indstillet på at gøre«, udtalte Staff an 
Nilsson, formand for Det Europæi-
ske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og formand for konferencen.

De konkrete idéer, der blev drøf-
tet og aft alt i Paris den 22.-23. juni 
eft er EØSU’s forslag til det franske 
formandskab, dækker seks søjler: 
fremme af bæredygtigt landbrug, 

civilsamfundets afgørende rolle, 
anerkendelse af retten til fødevarer, 
behov for politisk sammenhæng, 
forbedring af den måde, hvorpå 
landbrugsmarkederne fungerer og 
beskyttelse af de mest udsatte. 

Derudover opmuntrede EØSU 
stærkt til bedre koordinering og 
samarbejde mellem internationale 
organisationer og ikke mindst større 
sammenhæng i de tiltag, de træff er. 
EØSU understregede tillige behovet 
for at lette adgangen til international 
og europæisk fi nansiering af land-
brug, herunder også mindre brug, 
samt at sikre, at kvinder har lige og 
ubegrænset adgang til produktions-
ressourcer. (ail)

Konklusionerne fra konferencen 
»Fødevarer til alle — mod en global 
aft ale« kan læses via følgende link: 
http://www.eesc.europa.eu/food-
for-everyone/  
 
 
 
 
 ●

EU forventer, at Polen vil 
tilføre Europa ny kvalitet

Workshop EU-Rusland

Den 28. juni afh oldtes i Bruxelles en fælles workshop 
mellem EØSU og Ruslands Civilkammer. Det var fj erde 
gang, de to parter mødtes, men denne gang fokuseredes 
på udsigten til at gøre fremskridt i retning af grønnere 
økonomier. Denne udveksling fandt sted i tilknytning 
til FN’s konference om bæredygtig udvikling i Rio næste 

år og var en enestående lejlighed til at illustrere aft aleni-
veauet mellem civilsamfundene i EU og Rusland.

Deltagerne i workshoppen sendte forud for FN-kon-
ferencen et resolut budskab af sted, hvori de opfordrede 
til større hensyntagen til miljøaspekterne i de nationale 
politikker. Derudover understregede de betydningen af at 
inddrage det organiserede civilsamfund i udformningen 
af sådanne bæredygtige miljøpolitikker. Deltagerne drøf-
tede også andre emner af stor betydning, såsom migration 
og civilsamfundets rolle i partnerskabet for modernise-
ring mellem EU og Rusland.

Yderligere oplysninger og konklusionerne fra 
workshoppen kan fi ndes her: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
 
 
 ●

Det Økonomiske Samarbejdsområdes 
Rådgivende Udvalg besøger Estland

På forslag fra sit præsidium afh oldt 
Det Økonomiske Samarbejdsområdes 
Rådgivende Udvalg (EØS CC) sit 19. 
møde i Tartu, Estland. Mødet fandt 
sted den 12.-13. maj og omfattede 
besøg på den estiske Agrenskafonds 
rehabiliteringscenter for handicap-
pede børn og deres familier samt 
Tartu Forskerpark.

På mødet drøft ede man aft alen om 
Det Europæiske Økonomiske Samar-
bejdsområde. Til stede var Lars Erik 
Nordgaard, direktør for EFTA-sekre-
tariatet, og Per Sanderud, formand for 
EFTA- tilsynsmyndigheden. Islands 

indtræden i Den Europæiske Union 
stod også på dagsordenen.

EØS CC’s medlemmer diskuterede 
endvidere to resolutioner om akten 
for det indre marked og et arbejds-
dokument om den økonomiske sty-
ring i EU. Professor Raul Eamets fra 
universitetet i Tartu gav en grundig 
fremstilling af den økonomiske situa-
tion og fi nanspolitiske disciplin samt 
en analyse af foreslåede foranstaltnin-
ger til hjælp for Eurozonen.

En ny resolution og rapport om 
innovation på energiområdet under-
stregede behovet for et mere omfat-
tende kendskab til og øget anvendelse 
af energieff ektiv teknologi. Den opfor-
drede også til at øge investeringerne 
i F&U, navnlig i den private sektor, 
hvor Europa halter bageft er. Det er en 
bekymrende kendsgerning, at ingen 
europæiske virksomheder er aktive på 
dette område.

Eft er møderne besøgte deltagerne 
den estiske Agrenskafonds rehabilite-
ringscenter for handicappede børn og 
deres familier i Tammistu. EØS CC’s 
medformand, Meelis Joost, forklarede 
formålet med og aktiviteterne i det 
estisk-svenske permanente samar-
bejde, som blev indledt i 2003. Besøget 
var først og fremmest en lejlighed til 
at kigge nærmere på den norske/EØS-
fi nansieringsmekanismes investering, 
som har fi nansieret oprettelsen af et 
studiekøkken for handicappede unge, 
hvor de kan lære at tilberede og ser-
vere mad, planlægge menuer osv.

Det andet besøg fandt sted i Tartu 
Forskerpark, hvor gruppen fi k et over-
blik over, hvor mange og hvilke slags 
virksomheder, etablerede såvel som 
nystartede, der benytter sig af deres 
ydelser. Tartu Forskerpark har opret-
tet laboratorier, som skal hjælpe både 
nystartede og etablerede virksomhe-
der med produktudvikling. (mj) ●

Plenarmøde i EU’s Kerneenergiforum

På det seneste plenarmøde i EU’s Kerneenergiforum (ENEF) den 19.-20. maj 2011 
i Prag blev Richard Adams udnævnt som ny formand for ENEF’s arbejdsgruppe 
om gennemsigtighed i stedet for hans meget savnede forgænger, tidligere formand 
for TEN-sektionen, János Tóth. 

ENEF er en unik platform for en bred diskussion uden nogen form for tabuer 
om spørgsmål som gennemsigtighed samt mulighederne og risiciene i forbindelse 
med atomkraft . I denne sammenhæng har EØSU arrangeret regelmæssige kon-
ferencer med deltagelse af forskellige europæiske aktører fra civilsamfundet med 
titlen »Hvad mener det europæiske civilsamfund om atomkraft ?« i 2009 og »Risici 
og muligheder ved kerneenergi — holdningen hos civilsamfund og aktører« i 2010. 

Fremtiden for kulstoff attig energi er et emne af stor interesse i alle medlems-
stater, og udvalget planlægger at inddrage aktører yderligere i emner som nuklear 
sikkerhed i november 2011 og den fremtidige blanding af kulstoff attig energipro-
duktion i 2012. (ak) ●

Formidling af fi nansiel viden og ansvarligt forbrug 
af fi nansielle produkter (ECO/297)

I takt med at det fi nansielle system bliver stadigt mere sofi stikeret og uigen-
nemskueligt, er formidling af fi nansiel viden nøglen til et ansvarligt forbrug af 
fi nansielle produkter.

De strategier og initiativer, som Kommissionen og OECD har sat i værk for 
at råde bod på manglerne i det fi nansielle system, skal ledsages af et klart tilsagn 
fra den fi nansielle sektor. Den korrekte gennemførelse af nye bestemmelser skal 
også fremme adgangen til gennemskuelige fi nansielle produkter.

Formidling af fi nansiel viden bør betragtes som en omfattende politik, der er 
til stede i alle livets faser. Det bør indgå i skolernes læreplaner og eft erfølgende 
tages op ved videreuddannelse og omskoling af arbejdstagere. Det bør ligeledes 
styrke fi nansiel inklusion og fremme ansvarlig opsparing. (ctp) ●

Ungarske og slovenske medlemmer møder nationale medier
Der blev afh oldt møder for EØSU-medlemmer og journalister 
fra Slovenien og Ungarn henholdsvis den 15. og den 16. juni 
i EØSU’s lokaler. De ungarske journalister, som var indbudt 
af det ungarske EØSU-medlem Kinga Joó (Gruppen »Andre 
Interesser«) fi k også mulighed for at deltage i plenarmøder og 
få interne oplysninger om udvalgets rolle og funktionsmåde. 

En pressefrokost blev arrangeret af næstformand Anna 
Maria Darmanin, som benyttede lejligheden til at præsentere 
udvalgets arbejde og møde journalisterne personligt. Mødet 
var ét af en række uformelle møder, som Darmanin afh older 
for at hjælpe medlemmerne med at etablere direkte forbin-
delser til pressen og gøre det lettere at udveksle synspunkter 
i en uformel atmosfære. (ail) ●

Mindeord om Zenonas Rokus Rudzikas

Nyheden om, at vores kollega og ven, Zenonas Rokus Rud-
zikas i en alder af 71 år pludselig og alt for tidligt er gået 
bort, har eft erladt os alle i dyb sorg. Han var et enestående 
menneske, der har sat sine spor i vore hjerter, i vores sind 
og i den videnskabelige verden. Hans rolige og ydmyge 
personlighed dækkede over og kompletterede et usæd-
vanligt intellekt. Han var siden 2006 aktiv som litauisk 
medlem af EØSU og bidrog til udvalgets arbejde på en lang 
række områder — hans medlemskab af NAT-, REX- og 
TEN-sektionerne blev eksempelvis værdsat meget højt.

Ud over sine aktiviteter i EØSU levede Zenonas Rokus Rudzikas et rigt 
akademisk liv og var tidligere formand for Litauens Videnskabsakademi. Han 
var en usædvanligt dygtig videnskabsmand og en velrenommeret specialist 
inden for nuklear spektroskopi samt en fremtrædende ekspert i teoretisk fysik 
i Litauen. Han blev tildelt en lang række priser for sin forskning og sine opda-
gelser. Denne fremragende teoretiske fysiker og afh oldte mand fi k sågar et 
asteroidbælte opkaldt eft er sig af sine kolleger: »167960 Rudzikas«.

Zenonas Rokus Rudzikas var ikke blot en strålende og højt respekteret 
videnskabsmand, men også en beskeden og selskabelig person samt en enga-
geret europæisk medborger. Det faktum, at han var en af grundlæggerne af 
det litauiske nationale økonomiske og sociale råd, er et tydeligt bevis herpå.

Hans store entusiasme, enestående intellektuelle og menneskelige sider vil 
blive savnet såvel inden for som uden for EØSU af alle, der var så heldige at 
kende ham og samarbejde med ham.

Luca Jahier
Formand for Gruppen Andre Interesser
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De hårdeste forhandlinger nogensinde om EU’s budget venter forude
vil være op til den polske regering at 
imødekomme de modstridende hold-
ninger i Rådet og fremlægge et forslag 
til forordning, der har en chance for at 
blive vedtaget i Europa-Parlamentet. 
Jeg ser også frem til Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalgs bidrag 
til debatten om de næste finansielle 
overslag for at se, hvad der optager 
civilsamfundet, herunder arbejdsmar-
kedets parter, og hvilke forventninger 
det har. 

I denne tid med begrænsede fi nan-
sielle ressourcer eft erlyser medlemssta-
terne med jævne mellemrum en større 
indsats fra EU’s side på områderne 
energi, miljø, migration og diplomati, 
men samtidig vil de have et mindre 
EU-budget (og det er ikke på udgif-
terne til administrationen — blot 5,8 % 
af budgettet — at de vil kunne indhente 
besparelser, der kan mærkes). Løsnin-
gen af dette komplicerede budgetpusle-
spil bliver en af de største udfordringer 
for det polske formandskab.  

Jeg har fl ere gange været i kon-
takt med premierministeren og hans 
folk, og jeg ved, at de er på højde med 
opgaven. ●

De næste seks måneder vil blive alt 
andet end et stille og begivenhedsløst 
halvår for det polske EU-formandskab. 
Tænk blot på, at Donald Tusks regering 
overtager det roterende formandskab 
på et tidspunkt, hvor mange medlems-
stater kæmper med konsekvenserne af, 
at de i mange år konsekvent har brugt 
fl ere penge, end de havde, hvor EU er 
i tvivl om kontrollen ved sine græn-
ser og om, hvilken rolle det skal spille 
i Middelhavsområdet, og hvor der i 
øvrigt skal til at lægges budget! 

Med hensyn til budgettet vil det 
polske formandskab med det samme 
skulle træde i karakter, da Rådet for-
ventes at vedtage sin holdning til EU’s 
budget for 2012. I slutningen af april 
bad Kommissionen om en forhøjelse 
på 4,9  %, hvilket primært skyldes, 
at EU-finansierede projekter i hele 
Europa er ved at være afsluttede, og 
derfor vil det næste år være nødven-
digt at tilbagebetale de medlemsstater, 
som har færdiggjort deres projekter (på 
områder som infrastruktur, beskæft i-
gelse og miljø). Men allerede nu har 
mange medlemsstater meddelt, at 
de ikke ønsker en sådan forhøjelse af 
EU’s budget. Det polske formandskab 
skal fi nde en metode, hvor der tages 
hensyn til medlemsstaternes modstri-
dende prioriteter: Mange ønsker en så 
lille stigning i budgettet som muligt på 
den betingelse, at deres egne regioner, 
virksomheder, forskere, ngo’er osv. 
bibeholder deres del af EU-midlerne!

Næsten samtidigt skal det polske 
formandskab i gang med forhandlin-
gerne om den næste fi nansielle ramme. 
Vi må ikke gøre os nogen illusioner: 
Der vil være tale om de hårdeste bud-
getforhandlinger i EU’s historie, og det 
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Påskønnelse af frivilligt arbejde

Rundbordsdialogen EU-Kina

EØSU opfordrer til åben dialog med Indien

»Bliv frivillig! Gør en forskel!« Det 
var emnet for den anden temakon-
ference som led i det europæiske år 
for frivilligt arbejde (2011), der fandt 
sted den 23.-24. maj 2011, og som 
var en dundrende succes.

Det overordnede mål med konfe-
rencen var at samle frivillige fra hele 
Europa for at give dem mulighed for 
netværkssamarbejde, udveksle erfa-
ringer og lære af hinanden inden for 

Mellem den 9. og 12. maj mødtes 
medlemmerne af rundbordsdialo-
gen EU-Kina i Xi’an for at drøft e 
spørgsmål som inklusiv regional-

En EØSU-delegation under 
ledelse af Xavier Verboven, 
der er formand for EU-
Indien-Opfølgningsudval-
get, aflagde besøg i Indien 
på en mission den 20.-25. 
marts 2011. Besøget havde 
et dobbelt formål: dels at tale 
med forskellige interessenter 
i Indien om muligheden for 
at genoptage rundbordsdia-
logen mellem EU og Indien, 
dels at lytte til, hvad det 
indiske civilsamfunds orga-
nisationer mener om de 
igangværende forhandlinger 
om at indgå en frihandelsaf-
tale mellem EU og Indien. 
Delegationen mødtes med 
EU-delegationen i Indien, 

frivilligt arbejde. EØSU og Kom-
missionen afholdt i fællesskab en 
workshop i EØSU’s bygning, hvor 
hovedvægten lå på virksomheders 
borgerengagement og erhvervsfri-
villige.

I 2006 var EØSU den første insti-
tution, der fremlagde tanken om et 
europæisk år for frivilligt arbejde, og 
denne konference er en vigtig mile-
pæl i det europæiske år for frivilligt 
arbejde, i anerkendelse af frivilliges 
færdigheder og bidrag. EØSU har 
viet emnet stor opmærksomhed, 
da det anser dette for et værdifuldt 
bidrag til samfundet. I en tale til 
konferencens deltagere udtrykte 
EØSU’s formand, Staff an Nilsson, 
tilfredshed med, at så mange men-
nesker var rede til at se nærmere 
på, hvordan erhvervslivet kan sætte 
skub i frivilligt arbejde. Han talte 

udvikling og grøn økonomi som 
led i en bæredygtig udvikling 
med udgangspunkt i rapporter fra 
begge parter. »Vi når nok ikke til 

der for eksempel bæredygtig udvik-
ling og navnlig den sociale dimension 
af spørgsmålet.

Den anden udfordring er helt klart 
dialogen om frihandelsaft alen mellem 
EU og Indien, herunder også dens 
økonomiske og sociale betydning for 
det indiske samfund og det voksende 
behov for mere detaljeret viden om 
en økonomi, der for 92 procents ved-
kommende beror på den uformelle 

også på det afsluttende plenarmøde 
på andendagen. 

»[…] EØSU egner sig fortrinligt 
til at støtte og drøfte værdien af 
frivilligt arbejde; i Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg 
repræsenterer mange af os frivillige 
organisationer, de fl este af os udfø-
rer frivilligt arbejde for udvalget, og 
vi har alle sammen været involveret 
i frivilligt arbejde på et eller andet 
tidspunkt i vort liv. Frivilligt arbejde 
er formentlig det bedste eksempel 
på aktivt medborgerskab; vigti-
gere end den gode følelse, som det 
giver de frivillige, er nok de fordele, 
som opstår for samfundet som hel-
hed«, sagde formand Staff an Nils-
son. (cc/mv) 
 
 
 ●

enighed om alt, men vi kan 
øge forståelsen for hinan-
den og lære af hinanden«, 
sagde Staff an Nilsson i sin 
åbningstale. Som leder af 
EØSU’s delegation opfor-
drede Staffan Nilsson sine 
kinesiske kolleger til at gå 
ind i en åben og ærlig dialog 
og udveksle synspunkter om 
udfordrende økonomiske 
og sociale spørgsmål for at 
fremme gensidig forståelse 
og sikre et styrket samar-
bejde. Formanden for det 
kinesiske økonomiske og 
sociale råd redegjorde for 
Kinas reformproces og de 
moderniseringsbestræbel-
ser, der har ført millioner 
af kinesere ud af fattigdom. 

Fælleserklæringen efter det 9. 
møde i rundbordsdialogen EU-
Kina er tilgængelig på EØSU’s 
hjemmeside. (cc) ●

sektor, hvilket man ikke har under-
søgt særligt grundigt i konsekvensun-
dersøgelserne op til forhandlingerne, 
samt et egentligt instrument til at 
overvåge en sådan aft ale. 

Fagforeningerne spiller en kritisk 
rolle over for disse udfordringer 
såvel i Europa som i Indien, og det 
samme gør arbejdsgiverorganisatio-
nerne og andre aktører i civilsam-
fundet. (xv/as) ●

Nyt om medlemmerne

EØSU-medlem Jillian van Turnhout bliver 
medlem af det irske senat

»Alle skyer har en sølvrand«, siger englænderne. Så selv om EØSU på 
den ene side beklager, at det irske medlem Jillian van Turnhout for nylig 
har forladt udvalget, er det glad for, at hun er blevet udnævnt til senator 
i sit hjemland. EØSU ønsker hende til lykke og alt godt fremover i det 
nye hverv i det irske Senat (Seanad Éireann). 

Jillian van Turnhout er blevet udpeget af den irske premierminister 
(taoiseach) for sit arbejde i organisationen Children’s Rights Alliance. 
»Det er meget tilfredsstillende for mig at modtage denne æresbevis-
ning i forbindelse med mit professionelle arbejde for børns rettigheder 
i Children’s Rights Alliance«, har hun udtalt.

Jillian van Turnhout er tidligere næstformand for EØSU og har været 
et aktivt medlem af udvalget (i Gruppe III, »Andre Interesser«) i de 
seneste 12 år. Hendes stilling i præsidiet er nu blevet besat af Padraig 
Walshe. (ail) 
 ●

EØSU udarbejder fi re sonderende udtalelser på anmodning af det polske rådsformandskab

EØSU set med polske medlemmers øjne

Demografi ske udfordringer kræver omfattende og holdbar løsning 

I sin udtalelse om de fremtidige følgevirkninger af befolkningens aldring for arbejdsmarkedet, 
der udarbejdes med Wolfgang Greif (Lønmodtagergruppen, Østrig) som ordfører, er EØSU 
skeptisk over for nemme løsninger såsom at hæve den lovbestemte pensionsalder og overgå til 
fondsbaserede pensionsordninger. EØSU så i stedet hellere, at EU vedtog en målrettet vækst-
politik og fokuserede på at udvide beskæft igelsesmulighederne. 

Overordnet set er arbejdskraft reserverne i de fl este medlemsstater tilstrækkelige, og syns-
punktet er, at det fremtidige økonomiske pres, der skabes af den aldrende befolkning, vil kunne 
holdes i ave af integrationsstrategier.

Styrkelse af landbrugssektoren i østpartnerskabslandene 

Ordføreren for den anden sonderende udtalelse, Seppo Kallio (Gruppen »Andre Interesser«, 
Finland), ser på samspillet mellem østpartnerskabet og EU-politikkernes østlige dimension. 

EØSU så gerne, at landbrug, fødevareproduktion og landbrugspolitik stod højere på dagsor-
denen i EU’s forhandlinger med østpartnerskabslandene, da de er en vigtig drivkraft  for den 
økonomiske, sociale og regionale udvikling.

Da partnerskabslandene har haft  svært ved at leve op til standarderne og kriterierne i EU’s 
sundheds- og plantesundhedsforskrift er, foreslår EØSU, at spørgsmål vedrørende sundhed og 
plantesundhed gøres til et nyt særligt punkt inden for rammerne af samarbejdet i østpartner-
skabet. 

Hvordan ser fremtiden ud for klimavenlige erhvervsinvesteringer efter krisen?

I sin anmodning om en tredje sonderende udtalelse opfordrer den polske regering EØSU 
til at se på det vanskelige spørgsmål om »den økonomiske krises betydning for de europæiske 
virksomheders muligheder for at foretage yderligere klimavenlige investeringer«.

I et dokument, der analyserer mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 
20 %, redegør Kommissionen for de forskellige muligheder, der er for at nå målet på 30 %. Doku-
mentet går imidlertid meget let hen over de følger, krisen har haft  for erhvervslivets »grønne« 
investeringer. En studiegruppe med Josef Zbořil (Arbejdsgivergruppen, Tjekkiet) som ordfører 
har ufortrødent taget fat på emnet og forventes at have en udtalelse klar i oktober 2011.

TEN-T i de nyere medlemsstater skal have højere prioritet i EU

I en udtalelse med EØSU’s næstformand, Jacek Krawczyk (Arbejdsgivergruppen, Polen), som 
ordfører om bæredygtig udvikling af EU’s transportpolitik og TEN-T konstateres det med bekla-
gelse, at udviklingen af eff ektive transeuropæiske net i de nyere medlemsstater ikke prioriteres 
højt nok af EU. Vi får hverken et fælles europæisk transportmarked eller et virkeligt indre 
marked, så længe EU’s regioner og nationale net ikke er knyttet sammen af velfungerende, 
moderne infrastruktur. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod naboskabspolitikken, altså 
EU’s forbindelser mod nord, øst og syd, hvor man først og fremmest fokuserer på nettet og ikke 
på de enkelte infrastrukturprojekter. (mb/ma) ●

Lad os få 
de unge i tale

EØSU retter lyset mod 
ungdomsarbejdsløsheden

I juni afholdt udvalget et »going 
local«-arrangement på Malta. En 
række EØSU-medlemmer mødtes 
umiddelbart eft er et møde i Kom-
munikationsgruppen og de nationale 
kontaktpunkter for kommunikation 
med repræsentanter for det malte-
siske civilsamfund for at debat-
tere, hvordan man får engageret de 
unge i det europæiske projekt. Det 
var den på Malta kendte radiovært 
Andrew Azzopardi, der var ordsty-
rer for diskussionen, som fandt sted i 
Europahuset i Valletta. Der var fuldt 
hus, og arrangementet kunne følges 
på Facebook og Twitter. EØSU’s 
medlemmer, herunder næstfor-
mændene Anna Maria Darmanin 
og Jacek Krawczyk samt medlem-
merne af kommunikationsgruppen 
og de nationale kontaktpunkter for 
kommunikation, havde lejlighed til 
at udveksle synspunkter og menin-
ger med unge EU-borgere.

Nogle medlemsstater har succes 
med at sikre høj beskæft igelse, også 
blandt unge, men billedet varierer 

Hvordan kan vi få nedbragt ung-
domsarbejdsløsheden, som i EU er 
på 20  % og i visse medlemsstater 
endda højere? Den 6. juni afholdt 
EØSU i samarbejde med det spanske 
økonomiske og sociale råd en kon-
ference om ungdomsarbejdsløshed i 
Madrid for at drøft e dette højaktuelle 
spørgsmål. I Spanien er arbejdsløshe-
den blandt de unge på 40 %. Denne 
udvikling er noget af det, der bekym-
rer ungdommen allermest. 

fra land til land med en 
dramatisk høj ungdoms-
arbejdsløshed på 45 % i 
Spanien. 

På mødet drøftede 
man også udfordringen 
med de unges dalende 
interesse for det euro-
pæiske projekt. Fortæl-
lingen om EU som et 
fredsskabende projekt er 
nok ikke det, der begej-

strer de unge længere. Derfor er der 
behov for en ny fortælling. Gene-
raldirektør for kommunikation i 
Kommissionen, Claus Sørensen, 
foreslog bæredygtighed og et grønt, 
velstående og socialt EU, der giver 
unge mennesker mulighed for at leve 
i frihed, indånde en luft , der er ren, 
drikke rent vand, spise fødevarer af 
god kvalitet til overkommelige priser 
og at rejse, arbejde og studere.

EU kan pege på en række suc-
ceshistorier, f.eks. Erasmuspro-
grammet, der siden 1987 er blevet 
benyttet af 2,3 millioner studerende. 
EØSU har altid støttet den slags ini-
tiativer fra deres spæde begyndelse. 
I sin udtalelse om Europa 2020-stra-
tegiens fl agskibsinitiativ »Unge på 
vej« og udtalelsen fra 2009 om »En 
EU-strategi for unge« har udvalget 
understreget behovet for at tilrette-
lægge en ungestrategi til gavn for og 
i samarbejde med de unge. (pln) 
 
 
 ●

EØSU’s Observatorium for 
Arbejdsmarkedet deltog direkte i 
endagskonferencen, der blev ledet 
af observatoriets formand, Krzysztof 
Pater (Gruppen Andre Interesser, 
Polen). Mere end 130 deltagere havde 
mulighed for at deltage i debatterne. 
Også spanske medier deltog og rap-
porterede fra konferencen til deres 
læsere, seere og lyttere. 

Konferencen blev indledt med 
velkomsttaler ved Krzysztof Pater, 
Valeriano Gómez Sánchez, Spani-
ens minister for beskæftigelse og 
indvandring, og Marcos Peña Pinto, 
formand for Spaniens økonomiske og 
sociale råd.

Det fælles europæiske luftrum II — et fata morgana?

L u f t f a r t s i n d u -
striens vigtigste 
aktører gjorde det 
klart, at det haster, 
da de mødtes til en 
høring, som EØSU 
arrangerede for at 
gøre status over 

gennemførelsen af det fælles europæiske luft rum II. To 
år eft er, at EU’s lovgivere vedtog lovpakken, der skulle 
afh jælpe ineff ektivitet i den europæiske luft fart, bliver den 
stadig ikke håndhævet.

»Forsinkelser og kødannelser over Europa er desværre 
en realitet med de deraf følgende negative følger for luft -
rumsbrugere, regulerende myndigheder og luft havne. CO2-
emissionerne ville blive mindsket med 12 % per fl yvning, og 
eff ektiviteten, sikkerheden og kapaciteten ville få et kæmpe 
løft , hvis alle involverede parter ville bakke op om de ambi-
tiøse mål for en bæredygtig fremtid for europæisk luft tra-
fi kstyring«, sagde Jacek Krawczyk, der er næstformand i 
EØSU og ordfører for udtalelsen om det fælles luft rum II.

En hurtig og fuldstændig gennemførelse af den anden 
lovpakke for det fælles europæiske luft rum ville sætte skub 
i mobiliteten, forbedre rejsekomforten og øge Europas kon-
kurrenceevne, mente deltagerne på høringen. Uden refor-
merne sakker Europa bagud i den globale konkurrence med 
hensyn til bæredygtig transport og lavemissionsøkonomi.

De bad Kommissionen vise det fornødne lederskab i 
processen. »Jeg beder indtrængende Kommissionen om 
at bruge sit lederskab til at fj erne de forskellige hindringer 
og politiske problemer i forbindelse med gennemførelsen af 
det fælles europæiske luft rum«, sagde Stephane Buff etaut, 
som er formand for EØSU’s Transport- og Energisektion.

Direktøren for det polske ministerium for infrastruk-
tur, Krzysztof Kapis, understregede, at det kommende 
polske EU-formandskab vil arbejde hårdt på at sikre, at 
gennemførelsen af det fælles europæiske luft rum II holder 
sin ambitiøse tidsplan. Polen menes at blive et af de hurtigst 
voksende luft fartsmarkeder inden for de næste 20 år. »Vi 
ønsker at forberede os på denne stigning i trafi kmængden«, 
sagde han.

Flere repræsentanter for det amerikanske »Federal Avi-
ation Agency« (FAA) deltog i høringen. De fremhævede 
betydningen af et sikkert investeringsmiljø på begge sider 
af Atlanten.

EØSU-høringen samlede repræsentanter for de regule-
rende myndigheder inden for luft transport, luft rumsbru-
gere, luft havnsoperatører og luft fartstjenesteudbydere samt 
repræsentanter for Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
det kommende polske EU-formandskab. EØSU ventes at 
vedtage sin udtalelse om det fælles europæiske luft rum II i 
juli 2011. (mb) 
 ●

PLENARFORSAMLINGEN I EN NØDDESKAL
Civilsamfundet kan styrke østpartnerskabet

Østpartnerskabet blev betegnet som en stor mulighed for at 
udvide netværket mellem EU og partnerlandene i en udta-
lelse udarbejdet af Gintaras Morkis (Arbejdsgivergruppen, 
Litauen). Udtalelsen blev vedtaget i overværelse af Enikő 
Győri, ungarsk minister med ansvar for EU-anliggender, som 
fremlagde resultaterne af det ungarske EU-formandskab for 
plenarforsamlingen. EØSU fremhævede sin støtte til østpart-
nerskabet som både en strategisk nødvendighed og en politisk 
investering for EU. Ud fra ønsket om at spille en rolle i bestræ-
belserne for at gøre processen til en succes opfordrede EØSU 
til en styrkelse af dialogen mellem regeringer og civilsamfund.

De seneste begivenheder i Middelhavsområdet har vist, 
at civilsamfundets bidrag er uvurderligt, både når det drejer 
sig om forfatningsreformer og opbygning af institutioner. 
Det er afgørende, at dialogen på nationalt plan forbedres, 
og EØSU foreslår, at der skabes en mekanisme for høring af 
civilsamfundet i alle de østlige partnerskabslande. Dialogen 
vil foregå via organisationer, som afspejler de særlige for-

hold i de enkelte lande. 
EØSU er begejstret ved 
udsigten til at kunne 
dele sine erfaringer 
med civilsamfundet 
i  nabolandene mod 
øst. (ma) ●

Strategi for romaernes integration

Selv samme dag som Johannes Hahn, medlem af Kommis-
sionen med ansvar for regionalpolitik, drøft ede samhørig-
hedspolitikken med EØSU’s medlemmer, vedtog udvalget to 

relevante udtalelser om inte-
grationen af romaer. EØSU 
har set nærmere på EU’s 
behandling af den sociale 
integration af romaerne i 
to udtalelser, der blev udar-
bejdet af Ákos Topolánszky 
(Gruppen andre interesser, 
Ungarn) og Anne-Marie 
Sigmund (Gruppen Andre 
Interesser, Østrig). Det blev 

besluttet, at måden, som denne vanskelige situation kunne 
afh jælpes på, måtte være en kombination af en integreret, 
koordineret og sammenhængende europæisk strategi og 
et program iværksat på både nationalt og lokalt plan. Ikke 
mindst blev det besluttet, at fremtidige foranstaltninger skulle 
udarbejdes sammen med romaerne og de organisationer, der 
repræsenterer dem.

EØSU glæder sig over Kommissionens initiativ, men mener 
dog, at dens længe ventede strategi ikke lever op til forvent-
ningerne. Den kunne have været mere ambitiøs, specifi k og 
også bedre struktureret. Grundlaget for enhver politik skal 
være, at en bred vift e af repræsentanter, lige fra medlem-
mer af det lokale civilsamfund til videnskabelige specialister, 
arbejdsmarkedsparter og ikke mindst repræsentanter for og 

medlemmer af romasamfundet, inddrages på alle diskussi-
onsniveauer. (ma) ●

En styrkelse af platformen mod fattigdom

Som et element i kampen mod fattigdom og social udstødelse 
som fastlagt i EU 2020-strategien, off entliggjorde Kommis-
sionen meddelelsen om »Den europæiske platform mod 
fattigdom og social udstødelse«. EØSU analyserede denne 
meddelelse i en udtalelse med Maureen O’Neill (Gruppen 
Andre Interesser, Det Forenede Kongerige) som ordfører. 
Udtalelsen beskrev tiltag, der kan styrke fremskridtene i for-
bindelse med opfyldelsen af målet for fattigdomsbekæmpelse 
(mindst 20 millioner færre fattigdomsramte inden 2020). 

Ansvar og sammenhæng var de centrale principper, der lå 
til grund for EØSU’s anbefalinger. Idet fattigdom betragtes 
som en krænkelse af menneskerettighederne, skal regerin-
ger, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet påtage sig 
et fælles ansvar for fattigdomsudryddelsen. Som en kon-
sekvens heraf bør de økonomiske stramninger ikke bringe 
fattigdomsbekæmpelsen i fare, og civilsamfundets deltagelse 
i platformen skal styrkes. EØSU opfordrede til, at der skabes 
sammenhæng mellem økonomiske, fi nansielle, beskæft igel-
sesmæssige og sociale foranstaltninger i Europa 2020-stra-
tegien, samtidig med at udvalget fremhævede behovet for 
at øge og forenkle EU’s støtte, særligt i forbindelse med de 
sociale fonde. (ma) 
 
 
 ●

»In Between. Austria Contemporary« i EØSU

Udstillingen »In Between. 
Austria Contemporary« blev 
åbnet i EØSU i samarbejde 
med det østrigske ministe-
rium for uddannelse, kunst 
og kultur. »In Between. 
Austria Contemporary« 
præsenterede fl ere tenden-
ser i østrigsk samtidskunst 
og gav dermed de besøgende 

et indblik i den østrigske kunstscene. 17 lovende, unge østrigske kunstnere 
viste deres værker på udstillingen, der blev set af mange af EØSU’s gæster.

Udstillingen tiltrak adskillige embedsmænd, der var ivrige eft er at se og 
fejre udstillingen. Både Claudia Schmied, Østrigs minister for undervisning, 
kunst og kultur, og Staff an Nilsson, formand for Det Europæiske Økonomi-
ske og Sociale Udvalg, var til stede ved åbningen. Blandt de øvrige gæster var 
Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, fl er-
sprogethed og ungdom, samt Johannes Hahn, kommissær med ansvar for 
regionalpolitik. (ma) 

For yderligere oplysninger: www.bmukk.gv.at 
 ●

KORT SAGT

Blandt deltagerne var Javier Fer-
rer Dufol, næstformand i CEOE 
(den spanske arbejdsgiversammen-
slutning), Paloma Lopez, ansvarlig 
for beskæft igelse i den spanske fag-
forening CCOO, og Antonio Ferrer, 
ansvarlig for faglig virksomhed i den 
spanske fagforening UGT.

Deltagerne var enige om, at der 
skal gøres mere vedrørende uddan-
nelse og kvalifikationer og fra de 
offentlige og private arbejdsfor-
midlingers side. Desuden må der 
omgående sættes gang i den økono-
miske vækst, og regelsættet for vores 
arbejdsmarkeder må snarest tages op 
til revision. (ail) ●

Come’N’Listen — Franz Liszt Superstar

Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg afh oldt den 15. juni 
et Come’N’Listen-musikarrangement 
i anledning af 200-året for Franz 
Liszts fødsel. Arrangementet, der blev 
afh oldt som led i det ungarske EU-
formandskab, blev åbnet af EØSU’s 
formand, Staff an Nilsson.

Fremførelser af Liszts værker bragte tilhørerne ud på en musikalsk rejse 
tilbage i tid og rum — en europæisk rejse. De illustrerede Franz Liszts liv, 
musik, kvinder og spiritualitet. De nævnte fi re aspekter af Liszts liv blev præ-
senteret af Ákos Topolansky, et ungarsk medlem, og Caroline Henault fra 
EØSU’s lægetjeneste.

Udvalgte sange og klaverstykker, som var repræsentative for Liszts værker, 
blev fremført af den ukrainske pianist Dmytro Sukhovienko og Hanna Bardos-
Feltoronyi, en mezzo-sopran af ungarsk oprindelse.

EØSU er opsat på at fortsætte sit engagement i musikarrangementer som 
et væsentligt element i sit kulturelle program. Musik er en meget vigtig del 
af Europas kulturelle arv og har været med til at forme en europæisk identi-
tet. I programmet for Come’N’Listen-arrangementerne betragtes markante 
udvalgte komponister i en europæisk kontekst, dvs. som europæiske borgere, 
hvis liv og arbejde var forankret i europæiske traditioner, og som eft erlod en 
musikalsk arv til kommende generationer. (sb) ●
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Mere end politiske krumspring: 
EØSU tager sig af borgernes 
reelle behov

Interview med Tomasz 
Jasiński, medlem af EØSU’s 
Lønmodtagergruppe, 
rådgiver vedrørende 
internationale forhold i Det 
Nationale Polske Fagforbund 

EØSU info: Hvor 
høstede De Deres første 
erfaringer med EU? 

TJ: Mine første erfaringer fi k 
jeg via mit arbejde på vegne af 
Det Nationale Polske Fagfor-
bund (OPZZ) i det blandede 

rådgivende udvalg EU-Polen i årene 2001-2004. Det var en nyttig 
erfaring, som gjorde, at jeg uden større problemer kunne fi nde 
mig til rette, da jeg blev medlem af EØSU.

EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en 
almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller?

TJ: Det er det organiserede civilsamfunds talerør. Det er ikke et 
politisk talerør, men det formidler borgernes faktiske behov, som 
de politiske beslutningstagere i EU skal tage med i betragtning.

EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige 
arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke 
fordele giver det på nationalt plan? 

TJ: Det store antal rejser og de ekstra forpligtelser i forbindelse 
med mit arbejde i EØSU påvirker naturligvis mit arbejde i OPZZ, 
men også mit privatliv. Det vigtigste aspekt af mit arbejde i Bru-
xelles er, at jeg har adgang til oplysninger om de indledende 
faser af det arbejde, der gennemføres i EU. Det hjælper os til 
på nationalt plan at forberede os på mulige ændringer og at 
udarbejde vores egen holdning langt tidligere. (mb/nk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●

Medlemskab af EØSU er 
ensbetydende med lange og 
uregelmæssige arbejdstider

Interview med Krzysztof 
Ostrowski, medlem af EØSU’s 
Arbejdsgivergruppe, direktør for 
Interventions Bureau i Business 
Centre Club

EØSU info: Hvad var Deres 
første erfaringer med EU? 

KO: Mine første erfaringer var som 
turist, mens jeg læste. Jeg var meget 
imponeret over, hvor let det var at 
rejse mellem medlemsstaterne. Jeg 
tror, det har hjulpet mig under 
mine første faglige erfaringer med 

EU, hvor jeg var medlem af den gruppe, der forhandlede en aft ale 
i stand med EU. 

EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en 
almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller?

KO: EØSU fungerer som »bro« mellem EU-institutionerne og 
civilsamfundets organisationer i medlemsstaterne. Det giver alle 
mulighed for at fremlægge alle deres bekymringer omkring øko-
nomi og sociale emner på europæisk plan og at fremsætte nye idéer 
og komme med forslag til bedre EU-lovgivning.

EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige 
arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke 
fordele giver det på nationalt plan? 

KO: Den største indvirkning, det har haft , er på mine arbejdstider, 
som blev meget uregelmæssige. Min arbejdsdag starter typisk kl. 4 
om morgenen, når jeg skal af sted med et fl y, og når jeg kommer 
meget sent tilbage til Polen eller bliver nødt til at overnatte i Bru-
xelles. Hastesager i forbindelse med mit arbejde i Polen bliver ord-
net om bord på fl yet til og fra Bruxelles. Hvis man vil være medlem 
af EØSU, så er man nødt til at synes om at rejse og være forberedt 
på at tage med fl yet meget oft e og besøge forskellige lande.

Den største fordel på nationalt plan er, at de virksomheder, der 
er medlemmer af vores organisation, har mulighed for at kunne 
debattere deres holdninger til europæisk lovgivning og modtage 
informationer om de vigtigste emner, der debatteres i EØSU. 
Udvalgets udtalelser til specifi kke markedssektorer, såsom bio-
masse eller it, hjælper interesserede virksomheder med at tage 
højde for disse oplysninger, når de udarbejder forretningspla-
ner. (mb/nk) ●

Vi bør lytte opmærksomt 
til civilsamfundet 
i vore lande

Interview med Marzena 
Mendza-Drozd, medlem af 
Gruppen »Andre Interesser« 
i EØSU, næstformand i Den 
Polske Sammenslutning 
af Ikke-statslige 
Organisationer

EØSU info: Hvordan 
blev De medlem af 
EØSU?

MMD: Jeg blev medlem af 
EØSU i 2004 eft er indstilling 

af Forummet for Ikke-statslige Initiativer. Forummet stod sam-
men med andre organisationer bl.a. bag polske ngo’ers repræ-
sentation i Bruxelles, hvis aktiviteter jeg var direkte involveret 
i. Netop derfor var EØSU ikke ukendt terræn for mig, selv om 
jeg naturligvis ikke vidste alt om, hvordan udvalget fungerede 
i praksis.

EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en 
almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller?

MMD: Hvis jeg skal være helt ærlig, ville jeg sige, at det er et 
godt udtænkt organ, som i praksis ikke udnytter sine muligheder 
for at repræsentere civilsamfundsorganisationernes holdning 
fuldt ud. Det er der helt sikkert mange grunde til. Eft er syv år i 
udvalget mener jeg fortsat, at vi i højere grad kunne og burde 
lytte til, hvad organisationerne i medlemsstaterne har på hjertet, 
og give mere klart udtryk for vore meninger.

EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige 
arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke 
fordele giver det på nationalt plan?

MMD: Mit medlemskab af EØSU påvirker mit arbejde i Polen 
såvel som mit privatliv. Heldigvis kan mange ting nu klares over 
internettet, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan vore for-
gængere i EØSU klarede sig for f.eks. 30 år siden. Som medlem 
af bestyrelsen for Den Polske Sammenslutning af Ikke-statslige 
Organisationer kan jeg nu, takket være min adgang til aktuelle 
informationer, lette ngo’ernes tilpasning til kommende ændrin-
ger. (mb/nk) 
 
 
 ●

handelskammeret, repræsentanter 
for industrien, fagforeninger, den 
uformelle sektor såsom gadehandlere, 
europæiske instanser og tænketanke.

Alt i alt blev man enige om, at 
der skal fi nde en detaljeret debat og 
analyse sted, så man kan tage fat på 
en række emner, der lige nu forhin-
drer fremskridt i relationerne mellem 
Indien og EU, fordi de to parter har 
vidt forskellige synspunkter. Det gæl-
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