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Vi må ud af det dødvande, som den 
europæiske integration befinder sig i

Finanskrisen, der eskalerede i 2008, afslørede svaghederne ved den 

europæiske konstruktion og en meget halvfærdig Økonomisk og Mo-

netær Union, som indtil nu har overlevet på trods af op- og nedture, 

der har svækket dens troværdighed både over for resten af verden og 

i EU-borgernes øjne. EU’s stigende upopularitet i alle medlemsstater 

uden undtagelse er i dag blevet EU’s største problem.

At dømme ud fra de manifester og lister over forslag, der florerede  

i valgkampen, har Europa nu kun tre veje frem at vælge mellem, og de 

fører alle ind i en blindgyde. Den ene er afvikling af EU og tilbageven-

den til en mellemstatslig tilgang, hvilket vil sætte en stopper for den 

europæiske drøm om et ”folkenes Europa”, men også bringe freden og 

de fremtidige generationer i fare. Den anden er opretholdelse af status 

quo med et ”ufuldstændigt” Europa, som ikke er i stand til at beskytte 

borgerne og splitter dem i stedet for at forene dem. Den tredje er hur-

tigst muligt at få realiseret den føderale model, men den er flertallet 

af EU-borgerne imod. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre at over-

drage mere magt til EU-institutioner, som har vist sig ude af stand til at 

lytte og tage hensyn til europæernes ønsker?

Der er dog en anden vej frem, som indebærer, at de økonomiske og 

sociale aktører inddrages i indkredsningen og konsolideringen af vo-

res fælles interesser. Så vil man på dette grundlag kunne konstruere 

fælles politikker med det mål at opbygge gensidig solidaritet. Det vil 

med andre ord være en tilbagevenden til Jean Monnets velafprøvede 

fællesskabsmetode, som går ud på, at man sætter sig et mål med for-

skellige etaper og ikke lægger sig fast på nogen ideologi.

Målet er et stærkt og solidarisk Europa 

Den Europæiske Union skal blive meget stærkere, så den kan mod-

stå de kommende kriser. Derfor har den brug for mere solidaritet ikke 

kun mellem medlemsstaterne, men også mellem borgerne. Det er 

nødvendigt at tilbyde borgerne en egentlig økonomisk integration 

– under alle omstændigheder en nødvendighed for de lande, som 

opfylder kravene til den fælles valuta – inden for en tidshorisont på 10 

til 15 år. Dette betyder, at visse kompetencer på budget- og skatteom-

rådet samt det sociale område efterhånden skal samles under én hat. 

Først når Europa bliver udstyret med en stærk og solidarisk økonomisk 

union, kan det atter rette kursen ind mod en avanceret politisk union i 

den form, som borgerne har ønsket. Vi må ikke gentage den fejl, vi be-

gik med forfatningstraktaten: Først når borgerne rent konkret ser, at de 

via EU-niveauet bliver beriget med en ekstra identitet, vil de være rede 

til at acceptere eventuelle overførsler af politisk suverænitet. Derfor er 

det så vigtigt, at disse overførsler bliver forstået af de politiske kræfter, 

arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg spiller en afgørende 

rolle i denne forbindelse. Det er også i bevidstheden om dette ansvar, 

at udvalgets medlemmer er enedes om en ”Handlingsplan for Euro-

pa”. Med denne konkrete, anvendelige plan foreslår udvalget således 

et ægte mål for et morgendagens Europa, som er til for borgernes 

skyld.

Henri Malosse

Formand for EØSU

Forord
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Indledning
Nedenstående erklæring henvender sig primært til EU’s borgere. 

Uden dem og deres medvirken ville EU-projektet bryde sammen. De 

er de vigtigste aktører i disse vanskelige tider.

Dokumentets anden del lægger grunden til en nytænkning af EU’s 

styringsordninger med henblik på en fuld udnyttelse af det europæi-

ske organiserede civilsamfunds potentiale med udgangspunkt i fæl-

lesskabsmetoden.

Tredje del er selve handlingsplanen, som primært henvender sig til 

det nyvalgte Europa-Parlament og den nyudpegede Kommission, 

med en række konkrete foranstaltninger baseret på tidligere EØSU-

aktiviteter og -udtalelser.
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I.  
Erklæring fra Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)
Stem for et konkurrencedygtigt, socialt, retfærdigt og demokratisk EU
Fem år til at redde Unionen!

Europa står ved en skillevej. Vi står over for fem år, hvor vi skal 

redde og genopbygge EU ved at drage læren af den finansielle 

krise, som har ført til en social og politisk krise. Valget af et nyt 

Europa-Parlament byder sammen med udskiftningen af Kom-

missionen i 2014 på en lejlighed for politiske ændringer og en 

bred debat om Europas fremtid. 

Som EU’s bro til civilsamfundet opfordrer EØSU alle politiske aktører til 

at arbejde for en deltagelsesbaseret, social og retfærdig integrations-

proces. Vi skal bygge solidaritet for derved at modvirke national uvilje 

og voksende selvtilstrækkelighed. Den fejlslagne krisehåndtering har 

fremmet populisme og givet antieuropæiske bevægelser vind i sej-

lene. Derfor er der brug for et tydeligt og udtømmende svar på de 

europæiske borgeres frygt for den økonomiske situation og arbejds-

løsheden. 

Svaret er ikke nationalisme og populisme, men europæisk hand-

ling. Hvad der er behov for, er et investeringsprogram, som skal 

strukturere økonomien og samfundet på en sådan måde, at de 

bliver ressourceeffektive, bæredygtige, innovative og inklusive og 

kan tilfredsstille behovene hos en aldrende europæisk befolkning. 

Dette vil forberede Europa til fremtiden og gøre Europa konkur-

rencedygtigt i forhold til omverdenen. Svaret bør fokusere på bor-

gerne.

Vi efterlyser et konkurrencedygtigt, socialt, retfærdigt og demokratisk 

EU, som drager fuld nytte af Europas potentiale, med tydelige værdier, 

rettigheder og politikker: en egentlig Union.
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Det er vigtigt at erindre sig den kontekst, hvori Det Europæiske 

Fællesskab blev dannet, og som gjorde dette skridt nødvendigt. 

Efter Første og Anden Verdenskrig var Fællesskabet et rationelt 

svar på de værste konflikter, menneskeheden nogensinde hav-

de oplevet. Efter 70 års fred er det i visse kredse blevet glemt, 

at uden denne bedrift ville ingen af de efterfølgende resultater 

have været mulige. Europa gennemlevede den store depres-

sion som et splittet kontinent, og dette fik traumatiske konse-

kvenser: massearbejdsløshed, sult og håbløshed; en økonomisk 

krise, som gav næring til nationalisme, og race- og klassehad. 

Disse forhold og opsplittelser blev den direkte vej til krig. Fast 

besluttede på, at dette aldrig måtte ske igen, dannede det for-

enede Europas fædre først Det Europæiske Kul- og Stålfælles-

skab (EKSF). Den fred, der blev resultatet af etableringen af Det 

Europæiske Fællesskab, var deres største bedrift.

Selv om historien ikke gentager sig, ved vi, at der er visse mønstre, der 

kan og vil komme igen. Derfor skal vi i dag resolut og tydeligt bekende 

os til de udelelige og universelle værdier – respekt for menneskelig vær-

dighed, frihed, lighed, solidaritet og mangfoldighed – Europa bygger 

på, og de nøgleprincipper – demokrati, retsstat og menneskerettighe-

der – der har betinget, at de kunne realiseres. Til støtte for disse værdier 

har Europa udviklet demokratiske sociale integrationsprocesser og -in-

strumenter. Det er ligeledes vigtigt at undervise Europas borgere i disse 

værdier, således at de gør dem til deres og videreformidler dem. Europa 

behøver politikker, der er i overensstemmelse med disse værdier. Histo-

risk set er Det Europæiske Fællesskab – og dets efterfølger, Den Euro-

pæiske Union – fuldstændig enestående. Europa har på afgørende tids-

punkter i sin historie været i stand til at foretage modige og langsigtede 

demokratiske og institutionelle nyskabelser. Så hvorfor ikke innovere i 

dag på et tidspunkt, hvor der er integrationstræthed, hvor solidariteten 

landene imellem er skrøbelig, og hvor borgerne går i gaderne for at 

kræve bedre levevilkår og egentlig deltagelse i demokratiske processer?

EØSU er stærkt overbevist om, at to retninger for EU’s fremtid er blind-

gyder. Den ene, afvikling af EU og tilbagevenden til en mellemstatslig 

tilgang, ville sætte en stopper for den europæiske drøm og et «folke-

nes Europa». Denne løsningsmodel, som hyldes af de politiske kræfter, 

der i mange lande er de stærkeste modstandere af europæisk integra-

tion, kunne slet og ret bringe freden og de fremtidige generationer i 

fare. Den anden retning, opretholdelse af status quo, foreslås de facto 

af de fleste politiske kræfter. Dette ville indebære opretholdelse af et 

skævvredet EU med på den ene side et stort marked, der er stadig 

mere åbent mod den omgivende verden, og på den anden side bu-

reaukratisk overvågning og bureaukratiske koordinationsprocedurer. 

Det er tydeligt, at flere og flere mennesker afviser dette «ufuldstæn-

dige og komplekse» Europa, som ikke beskytter dem og deler dem i 

stedet for at forene dem.

EØSU anbefaler en anden vej, en vej, der indebærer, at man inddrager 

Europas økonomiske og sociale aktører i bestræbelserne for at identifi-

cere og konsolidere vores fælles interesser, og at man på dette grund-

lag konstruerer fælles politikker, som fremmer europæisk medborger-

skab, demokrati og gensidig solidaritet. Denne vej forudsætter, at man 

genopfinder den fællesskabsmetode, Jean Monnet lagde op til. Den 

fornyede fællesskabsmetode betyder stærke institutioner med en klar 

europæisk vision, og som arbejder sammen med civilsamfundet om 

at bringe det europæiske projekt fremad. Den indebærer endvidere, at 

den mellemstatslige dimension reduceres1.

II.  
Argumenter for  
en handlingsplan for Europa
Et værdifællesskab. Hidtidige og nuværende udfordringer og en vision for fremtiden
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Som følge af krisen, som europæerne ikke kan se nogen vej ud af, trues 

beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder af voksende uligheder 

og antidemokratiske holdninger, og dette bør stå højt på EU’s dagsor-

den. Det parallelle spørgsmål om tilgængelighed, som en menneske-

ret for handicappede, skal også have særlig opmærksomhed3.

EØSU kan bidrage til at skabe demokratisk modstandskraft – de politi-

ske institutioners og sociale organisationers evne til at fremme grund-

læggende rettigheder, demokratiske værdier, pluralisme og tolerance. 

Den økonomiske krise og dens konsekvenser er i øjeblikket den cen-

trale drivkraft for den europæiske dagsorden. EU-institutionerne skal 

give høj prioritet til at dæmme op for den antidemokratiske diskurs og 

de antidemokratiske holdninger, som er farligt tæt på at blive en del af 

den politiske hovedstrøm i visse europæiske lande. 

Det er endvidere vigtigt at styrke de institutioner, der er involverede i 

den civile dialog på alle niveauer. Beslutningstagningen bør kobles til 

det, der optager borgerne, gennem interaktion med det organiserede 

civilsamfund. Det, der er på spil, er EU-institutionernes og de nationale 

institutioners overlevelse, og forhandlings- og konsensusbaserede 

processer kan give et tilskud af legitimitet og substans.

Endelig skal solidaritetsbegrebet udvides til også at omfatte andre 

typer af interaktioner (for eksempel solidaritet mellem generatio-

nerne og mellem handicappede og ikke-handicappede). Solidaritet 

er noget, der bygges op gradvis, med tiden og gennem en konstant 

uddannelsesproces. Solidaritet er en nøglefaktor for opbygningen af 

en stabil og effektiv politisk arkitektur, og dette forudsætter tillige et 

større EU-budget.

I handlingsplanen fremsættes der konkrete forslag inden for tre områ-

der, der har en direkte betydning for enhver, der lever og arbejder i EU.

Europa er i stand til at foretage demokratisk innovation gennem for-

skellige initiativer på lokalt, nationalt og europæisk plan (f.eks. det 

europæiske borgerinitiativ). Den fornyede fællesskabsmetode er en 

mere struktureret og fuldstændig metode og et betydeligt fremskridt 

i forhold til den traditionelle høringsproces. Den er udtryk for en vision 

om reel dialog med vigtige socioøkonomiske aktører, en dialog med 

direkte indflydelse på EU’s politikker. Med Lissabontraktaten har man 

allerede begivet sig ind på vejen i retning af et mere deltagelsesba-

seret demokrati i Europa. Imidlertid skal dette potentiale yderligere 

udvikles. En beslutning truffet i ét land kan få stor betydning for folk 

i andre lande. Der er brug for stærkere institutioner, således at med-

lemsstaterne kan håndtere denne situation.

Med dette for øje og som opfølgning på Europa-Parlamentsvalget og 

nybesættelsen af Kommissionen er 2015 det mest hensigtsmæssige 

tidspunkt for at organisere et europæisk konvent baseret på deltagel-

sesdemokrati og aktivt medborgerskab. Dette konvent er nødvendigt 

ikke alene for at komme videre i debatten om Europas demokratiske 

udformning, men også for at skabe en egentlig borgernes agenda, 

som EU og dets medlemsstater skal forholde sig til.

Et borgerorienteret EU skal håndtere europæernes vigtigste bekym-

ringer. Ifølge flere undersøgelser har kun 32% af borgerne tillid til EU, 

og over halvdelen (58%) mener, at deres stemme ikke tæller i EU. Ar-

bejdsløshed og den økonomiske situation (nævnt af henholdsvis 49% 

og 29% af respondenterne) er uden sammenligning de to oftest an-

førte årsager til bekymring for europæerne. Trods den begrænsede 

almindelige tillid til EU’s evne til at løse krisen, opfattes EU fortsat som 

den bedst placerede aktør til at træffe effektive foranstaltninger til 

modvirkning af den finansielle og økonomiske krise (af 22% af respon-

denterne – et relativt flertal)2.
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EU forandrer sig konstant. Vi har brug for en klar evaluering 

af, hvilken situation det europæiske samfund og den europæi-

ske politik befinder sig i, og en klar forståelse af de nuværende 

udfordringer. Det er EØSU’s opgave at bringe det europæiske 

civilsamfund ind i den institutionelle forandringsproces og sti-

mulere dets potentiale til at bidrage til den videre europæiske 

integration. Handlingsplanen bygger på EØSU-medlemmernes 

erfaring og ekspertise og fremsætter en række forslag, som 

kan hjælpe EU til at komme nærmere sit mål, idet nuværende 

og fremtidige udfordringer tages op. Handlingsplanen foreslår 

konkrete foranstaltninger på tre indbyrdes forbundne og kom-

plementære områder.

A.  Et fremgangsrigt Europa gennem 
konsolidering af den økonomiske union

EØSU har ved mange lejligheder i de seneste år fremsat sine ideer og 

forslag til EU’s nye økonomiske styringsinstrumenter4. Disse afspejler 

civilsamfundsorganisationernes syn på, hvordan EU bør bevæge sig i 

retning af økonomisk og social integration. Disse udtalelser har konse-

kvent talt for, at hvis europæerne skal drage nytte af det indre marked, 

forudsætter det en fuldstændig økonomisk og monetær union samt 

videre og dybere økonomisk integration og social samhørighed, og 

ikke blot en bedre koordinering af medlemsstaternes økonomiske po-

litikker. 

Krisen har tydeligt understreget både de økonomiske og sociale om-

kostninger ved den manglende integration i EU og divergens og mer-

værdien af en økonomisk politik på europæisk plan, navnlig – men 

ikke udelukkende – for eurolandene. Etableringen af den europæiske 

stabilitetsmekanisme (ESM) og ECB-præsidenten Mario Draghis erklæ-

ring i juli 2012 om, at han ville gøre, «hvad der skal til» for at redde den 

fælles mønt, har for en tid beroliget markedernes nervøsitet og gen-

skabt tilliden hos europæerne og virksomhederne verden over til, at 

Europa ikke vil falde fra hinanden, og at solidariteten i EU stadig virker.

EØSU bifaldt derfor det fælles initiativ, som de fire formænd for Det 

Europæiske Råd, Kommissionen, Eurogruppen og ECB tog med rap-

porten Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union, som de 

forelagde for Det Europæiske Råd i juni 20125, om i det kommende 

årti at bevæge sig i retning af en mere robust ØMU-arkitektur baseret 

på integrerede finansielle, budgetmæssige og økonomiske rammer 

og en stærkere social dimension. Desværre er den proces, som blev 

igangsat i juni 2012, i det store hele blevet overladt til det mellem-

statslige niveau i Rådet, hvor Europa-Parlamentet og EØSU hele tiden 

har gjort det klart, at en uddybning af EU-integrationsprocessen pri-

mært vil afhænge af, at de europæiske borgere inddrages i processen 

fra første færd. EØSU frygter, at en rent mellemstatslig tilgang yderli-

gere vil udvande de politiske kræfters, arbejdsmarkedsparternes og 

civilsamfundets støtte til et mere integreret Europa. Efterfølgende har 

EØSU fremlagt detaljerede anbefalinger om, hvordan civilsamfundet 

kan inddrages tættere i den økonomiske styring på både europæisk 

og nationalt niveau6.

III.  
EØSU-handlingsplan:  
et Europa baseret på værdier, 
der omsættes i praksis
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Efter EØSU’s opfattelse er der et presserende behov for fremskridt 

hen imod en økonomisk union, eftersom EU’s grundlæggende 

problemer fortsat består. Af de fire byggeklodser til en 

omstrukturering af ØMU’en, der blev beskrevet i ovennævnte 

rapport, er der kun lidt tilbage af forsøget på at rette op på de 

systemiske mangler i den ØMU-konstruktion, der stammer fra 

Maastricht. På denne baggrund opfordrer EØSU indtrængende 

EU-institutionerne til inden for de kommende fem år at bevæge 

sig i retning af en økonomisk og finanspolitisk union som et 

nødvendigt supplement til den monetære union. En økonomisk 

og finanspolitisk union bør bygge på budgetsynergi mellem 

medlemsstaterne og indeholde følgende elementer:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. En fælles europæisk investeringsindsats: En europæisk investeringsplan inden for en integreret finansiel ramme med henblik på at 

sikre den fornødne investering i en modernisering af Europa, blivende fremgang og beskæftigelse for alle samt en bedre livskvalitet 

gennem kvalitativ vækst. Europas energipolitik er her helt afgørende. Hensigten med en sådan plan, som skal have en stærk søjle af 

sociale investeringer i flere og bedre job, vil være at kombinere langsigtede produktivitetsstigninger med økonomisk genopretning 

på kort sigt. Den kan sætte nyt skub i en kvalitativ vækst gennem bæredygtige politikker for industri og serviceindustri med vægt på 

forsigtig anvendelse af ressourcer.

2. Fælles gældshåndtering i euroområdet7, herunder en gældsindfrielsesfond som efterlyst af Europa-Parlamentet8 og udstedelse af 

euroobligationer som anført i Kommissionens grønbog9 samt flere kortfristede eurogældsbeviser.

3. Bedre finanspolitisk koordinering, ikke blot på udgiftssiden som anført i sixpacken, twopacken og finanspagten, men også på 

indtægtssiden med bedre koordinerede skattepolitikker for at bekæmpe skatteunddragelse og styrke den demokratiske legitimitet10.

4. Indskudsgarantiordninger og muligheden for, at den europæiske stabilitetsmekanisme direkte kan rekapitalisere banker, som 

er illikvide, men ikke insolvente, og et troværdigt finansielt sikkerhedsnet for at genoprette tilliden til banksektoren og løsne op for de 

stramme kreditforhold, navnlig for små og mellemstore virksomheder11.

5. Implementering af en forudgående samordning af de økonomiske politikker som foreslået af Kommissionen12, herunder en 

mekanisme for finanspolitisk kapacitet og solidaritet på EU-niveau til at absorbere asymmetriske chok13. EØSU har hilst proceduren for 

makroøkonomiske ubalancer velkommen som et vigtigt instrument i EU’s nye økonomiske styringsstruktur. Imidlertid skal den procedure 

for makroøkonomiske ubalancer, som i øjeblikket er gældende som led i det europæiske semester, revideres og styrkes, således at både 

underskud og overskud kan reduceres på symmetrisk maner14.

6. Fremskridt i retning af en kohærent budget- og finanspolitisk union gennem en egentlig koordinering af de nationale budgetter 

og EU-budgettet sammen med en gradvis indførelse af et fælles budget for euroområdet, der former den makroøkonomiske politik, som 

et supplement til EU’s monetære politik15.

7. Videreførelse af arbejdet med at etablere en europæisk arbejdsløshedsforsikringsordning16 for at lette det monetære pres og 

undgå, at medlemsstaternes lønpolitikker bærer den fulde byrde af asymmetriske chok.

8. Fremme af iværksætterånden og lettere etablering og opretholdelse af virksomheder. De statslige myndigheder bør skabe et 

erhvervsvenligt klima gennem regler om lige konkurrence, forbedre håndhævelsen af lovene og retssystemernes funktionsmåde og sikre, 

at den lovgivningsmæssige ramme er så stabil som muligt. 

9. EU og medlemsstaterne er sammen enedes om at placere princippet om bæredygtig udvikling i centrum for EU’s politikker 

vedrørende miljø, økonomi og – vigtigst – energi. EU skal forholde sig til borgernes aktuelle bekymringer angående energipriser, 

kulbrintebrændstoffer til transport og forsyningen af varme, lys og elkraft til privat og erhvervsmæssig brug. EØSU anbefaler, at det indre 

energimarked bliver fuldført gennem fremskridt for planerne om at sammenkoble de nationale energinet i et europæisk net, som vil gøre 

det muligt at optimere produktionen af vedvarende energi og harmonisere prisniveauerne i de forskellige medlemsstater.

10. Styrkelse af forbrugerbeskyttelsen og forbrugerrettighederne inden for rammerne af borgerrettighederne med det formål at øge 

forbrugernes deltagelse i og indflydelse på fastlæggelsen af bæredygtige og ansvarlige politikker for økonomisk og social vækst.
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forskellige nationale socialsystemer og -politikker og EU-initiativer skal 

supplere hinanden, men det er et område, der er centralt for en bred 

accept af integrationsprocessen.

Nøgleelementer i en mere «social union» – som drivkraft for en yderst 

konkurrencedygtig social markedsøkonomi, der stræber efter fuld 

beskæftigelse og sociale fremskridt og et højt beskyttelsesniveau – er 

derfor europæiske sociale minimumsstandarder,solidaritetsmekanism

er gennem programmer og finansiering samt sociale stabilisatorer og 

initiativer til sikring af lige behandling og fair mobilitet for alle på det 

europæiske arbejdsmarked.

Ifølge EØSU skal politikkerne være mere menneske- end markeds-

orienterede. I de seneste år har EØSU ofte understreget, at der skal 

knyttes særlig opmærksomhed til fuld beskæftigelse og jobskabelse, 

ajourføring af kompetencer, sikring af bedre match mellem kvalifi-

kationer og arbejdsmarkedets behov, beskæftigelsesegnethed, job-

kvalitet og skabelse af grønne og bedre job. Der skal fornyet kraft og 

troværdighed i EU’s stræben efter at opfylde Europa 2020-strategiens 

målsætninger, hvilket omfatter en bedre overvågning af det europæi-

ske semester. Lissabontraktaten byder på nye muligheder for at styrke 

EU’s sociale dimension, som endnu mangler at blive udnyttet fuldt ud.

B.  Et retfærdigt Europa gennem udvikling  
af en social union for at styrke vækst  
og beskæftigelse

Med den økonomiske krise og dens sociale konsekvenser frygter 

mange borgere, at den europæiske sociale model er i farezonen, og 

at markedsintegrationen helt dominerer EU’s dagsorden. Dette fører 

til, at de mister troen på, at EU-institutionerne har viljen og evnen til 

at forbedre folks arbejds- og levevilkår. Hvad har indtil i dag været de 

vigtigste elementer i den europæiske sociale model? I Kommissionens 

hvidbog fra 1994 om social- og arbejdsmarkedspolitikken blev «den 

europæiske sociale model» beskrevet som værdier såsom demokrati 

og individuelle rettigheder, fri overenskomster, markedsøkonomi, lige 

muligheder for alle og social beskyttelse og solidaritet. Denne model 

er baseret på en overbevisning om, at økonomisk fremgang og social 

fremgang ikke kan skilles ad: «Såvel konkurrenceevne som solidaritet 

skal tages i betragtning ved udformningen af et Europa, der har succes 

i fremtiden»17.

EØSU har altid understreget, at EU ikke blot er et indre marked, men 

et stort politisk projekt baseret på stærke værdier og grundlæggende 

sociale rettigheder, og at økonomisk vækst i EU altid skal gå hånd i hånd 

med sociale fremskridt. En nøgleudfordring efter krisen er at nedbringe 

fattigdommen og genskabe troen på en fair og social integrationspro-

ces. Sociale ubalancer skal derfor have lige så megen opmærksomhed 

som økonomiske ubalancer. Godt nok er social- og arbejdsmarkeds-

politikken en delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne, hvor 

På denne baggrund opfordrer EØSU EU-institutionerne til at udvikle en social union med følgende centrale prioriteter:

1. Fokus på social samhørighed inden for alle politikområder: Den seneste EU-udvidelse efterfulgt af den sociale krise, de øgede 

forskelle både mellem og internt i medlemsstaterne og løftet om social samhørighed og socialt fremskridt, som ikke har konkretiseret sig 

for alle, gør det nødvendigt at sætte nyt skub i den sociale samhørighed.

2. Udformning af en ny social agenda med alle aktører: Et socialt program med tilhørende handlingsplan kunne fastlægge klare, 

konkrete mål, kvalitative såvel som kvantitative, med udgangspunkt i og med henblik på at forbedre målene for Europa 2020-strategien, 

først og fremmest med det formål at understøtte genindustrialiseringen af Europa, forbedre tjenesteydelser, nedbringe og udrydde 

massearbejdsløshed, sikre grundlæggende sociale rettigheder, fremme iværksættervirksomhed og nye job, bekæmpe fattigdom, 

opretholde social inklusion, muliggøre sociale investeringer, fremme videregående uddannelse og erhvervsuddannelse, forbedre fair 

mobilitet og udvikle sociale styringssystemer og et deltagelsesbaseret engagement i det europæiske projekt18.

3. Sikring af arbejdstagernes frie bevægelighed og dermed retten til at arbejde og bo i et andet land som en af EU’s grundlæggende 

friheder. Forbuddet mod enhver form for diskrimination, som er fastlagt i chartret om grundlæggende rettigheder og i EU-traktaterne, 

har afgørende betydning for EU’s borgere. EØSU modsætter sig enhver begrænsning af denne grundlæggende frihed og er bekymret 

over den aktuelle sætten spørgsmålstegn ved arbejdstagernes frie bevægelighed. Det vil tillige i de kommende fem år være nødvendigt 

at træffe effektive foranstaltninger for at sikre fair mobilitet.
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4. Fastlæggelse af standarder for minimumsindkomst: En af erfaringerne fra den sociale krise er, at borgerne skal beskyttes bedre. 

Det er ikke nok at sørge for en nødudgang for bankerne – menneskene skal også have en. EØSU har derfor efterlyst et EU-initiativ til 

fastlæggelse af europæiske standarder for minimumsindkomst. I krisetider behøver EU stærke økonomiske og sociale stabilisatorer19.

5. Forbedring af udsigterne for de unge: EU kan ikke blot vente på, at den økonomiske situation bedres, men skal handle hurtigt og 

effektivt for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for unge europæere. Endvidere skal man i mange medlemsstater tackle strukturelle 

problemer gennem reform af arbejdsmarkederne og uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne. En «tabt» generation med 

et ungepotentiale, som forbliver uudnyttet, kan bringe hele ideen om europæisk integration i fare. Der skal afsættes tilstrækkelige 

midler til dette formål. Med inspiration i Globaliseringsfonden skal der oprettes et fællesskabsprogram for ungdomsbeskæftigelse 

(ungdomsbeskæftigelsesfond)20.

6. Fremme af socialt partnerskab og uafhængige overenskomster: Det er vigtigt at fremme arbejdsmarkedsparternes 

autonomi og den særlige rolle, traktaterne giver dem, og i særdeleshed fuldt ud i forbindelse med det europæiske semester at 

respektere uafhængigheden af lønforhandlingerne. EU skal endvidere sikre, at aftaler mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter 

overholdes fuldt ud. Dette indebærer, at aftaler, der indgås som led i den sociale dialog, skal omsættes til bindende lovgivning, hvis 

arbejdsmarkedsparterne ønsker det.

7. Udvikling af en EU-agenda for «Work 4.0» med arbejdsmarkedsparterne, som sikrer demokrati på arbejdspladsen. Passende 

arbejdstagerrettigheder og gode sund- og sikkerhedsbestemmelser er afgørende for udformningen og moderniseringen af den 

europæiske sociale model. Nye teknologiske og økonomiske perspektiver såsom cloud computing, «big data» og dataværdikæder, 

«smart factories», robotteknologi osv. ændrer arbejdsuniverset. Den nødvendige modernisering af EU’s industrigrundlag og 

tjenesteydelser forudsætter, at lønmodtagerne inddrages og aktivt deltager i de sociale innovationsprocesser.

8. Sikring af antidiskrimination og lige muligheder for alle: dette betyder (a) ingen kønsdiskrimination med hensyn til social 

beskyttelse, bedre sikring af ligeløn, flere kvinder i ledelser og bestyrelser samt udvidelse af virkefeltet for ligestillingsdirektivet uden for 

beskæftigelsesområdet og (b) ingen diskrimination af handicappede med hensyn til social beskyttelse samt en mere effektiv sikring af, at 

alle personer med handicap nyder godt af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

9. En traktatprotokol om sociale fremskridt: EØSU har allerede foreslået, at der til EU-traktaterne føjes en protokol om sociale fremskridt, 

der skal klarlægge forholdet mellem grundlæggende sociale rettigheder og økonomiske friheder ved at bekræfte, at det indre marked 

ikke er et mål i sig selv, men blev oprettet for at opnå sociale fremskridt for alle EU-borgere21.
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C.  Et demokratisk og borgerorienteret  
Europa gennem tilvejebringelse  
af et europæisk offentligt rum

Den økonomiske krise har bekræftet, hvor sammenvævet det euro-

pæiske samfund er. Det står klart, at beslutningstagningsprocessen på 

EU-niveau kun kan blive legitim og effektiv, hvis den understøttes af 

hensigtsmæssige styringsordninger. 

En demokratisk politisk organisation hviler på to søjler, en bor-

gerorienteret og en politisk. Disse forbindes gennem ideen om aktivt 

medborgerskab. EU kan ikke overleve den økonomiske og institutio-

nelle krise, hvis der ikke tages modige skridt i retning af et demokratisk, 

politisk fællesskab.

© Shutterstock / Rawpixel  
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På denne baggrund opfordrer EØSU EU-institutionerne til at gøre en hurtig indsats for at fremme demokrati og borgerdeltagelse, 

navnlig gennem implementering af følgende forslag:

1. EU’s afholdelse af et europæisk konvent om deltagelsesdemokrati og aktivt medborgerskab. Konventet bør indledes i 2015.

2. Styrkelse af mekanismerne for deltagelsesdemokrati i overensstemmelse med artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). 

Med hensyn til den horisontale civile dialog (artikel 11, stk. 1) og den vertikale civile dialog (artikel 11, stk. 2) efterlyser udvalget regler for 

procedurer og berørte parter22. EØSU anbefaler endvidere, at der foretages en grundig undersøgelse af de eksisterende processer for 

inddragelse af civilsamfundet, at åbenhedsregistret udvides til også at omfatte Rådet, at EU-institutionerne opretter en samlet database 

med informationer om kontakter, høringer og dialogen med civilsamfundet, og at der udarbejdes en årsrapport som et nyttigt redskab 

til at vise deltagelsesdemokratiets omfang i EU23.

3. Indførelse af undervisning om Europa, dets kultur og historie i alle medlemsstater. Undervisning i medborgerskab bør have en mere 

fremtrædende plads i læseplaner og bør støttes og koordineres på EU-niveau.

4. Særlig fokus på de grundlæggende rettigheder i forbindelse med EU-medborgerskabet. EØSU mener, at EU bør styrke en 

grundlæggende rettighedskultur på EU-niveau, og at grundlæggende sociale rettigheder ikke kan adskilles fra civile og politiske 

rettigheder og derfor skal være genstand for særlig opmærksomhed under hensyntagen til iagttagelserne og anbefalingerne i 

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2014 om beskæftigelses- og sociale aspekter ved trojkaens (Den Europæiske Centralbanks, 

Kommissionens og IMF’s) rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet24. EØSU opfordrer derfor medlemsstaterne til 

at skabe en beskyttelses- og støtteorienteret kultur for grundlæggende rettigheder på alle myndighedsniveauer og på alle politik- og 

retsområder og anmoder indtrængende Kommissionen om som traktaternes vogter at gøre en effektiv indsats på dette område og at 

foreslå yderligere foranstaltninger og formidlingsaktiviteter25.

5. Vedtagelse af en statut for den europæiske almennyttige fond og den europæiske forening. EØSU gentager ligeledes sin støtte 

til udkastet til en statut for den europæiske almennyttige fond og understreger, at man skal undgå enhver form for diskrimination mellem 

sådanne fonde og europæiske politiske fonde26. Udvalget opfordrer også endnu en gang Kommissionen til at komme med et forslag til 

en europæisk statut for foreninger27.
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6. Kommissionens omgående revision af minimumsstandarderne for høring med henblik på inddragelse af bedre standarder 

for civilsamfundets deltagelse i EU’s beslutningsprocesser takket være mere systematiske og strukturerede høringsmekanismer, 

om nødvendigt med økonomisk støtte. Medlemsstaterne bør som et minimum sikre, at der oprettes høringsinstanser på passende 

niveau med henblik på at formulere anbefalinger vedrørende miljø, økonomi og sociale forhold med inddragelse af en bred vifte af 

civilsamfundsorganisationer for at fremme civil dialog og konsensus om demokratisk styring28.

7. Kommissionens fremlæggelse af en grønbog med et klart politikforslag om etablering af en stabil ramme for vertikal, tværgående 

og horisontal civil dialog. Medlemsstaterne opfordres til at oprette de mekanismer og organer, som er nødvendige for at fremme den 

civile dialog på nationalt og subnationalt plan.

8. Tildeling af de samme rettigheder som dem, der gælder for EU-borgere, til personer fra tredjelande, som opholder sig i lang tid 

i EU. Chartret om grundlæggende rettigheder gælder for enhver, der lever i EU, ikke kun for EU-borgere. Derfor bør EU vedtage en 

indvandringskodeks, for at de rettigheder og frihedsrettigheder, som tilkommer tredjelandsstatsborgere bosiddende i EU, kan blive 

mere gennemsigtige og juridisk klare. EØSU mener, at EU’s lovgivning om indvandring bør garantere ligebehandling og princippet om 

ikkediskrimination29.

9. Promovering af projekter med stor synlighed såsom det europæiske ungdomskort, det europæiske universitetsinstitut og dannelse 

af et struktureret offentligt rum for europæisk civil dialog.
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