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LEDER Det arabiske forår otte måneder senere 
— tid til at standse op og se tilbageKære læsere,

Den aktuelle fi nanskrise har ramt mange borgere i EU. 
»Statsgæld«, »økonomiske stramninger« og »credit 
default swaps« er på ingen tid blevet faste overskrif-
ter, der minder os om den triste sociale virkelighed. 
Politikernes og de off entlige institutioners ageren må 
afspejle og være indrettet eft er den virkelighed, bor-
gerne i de enkelte lande står i. Derfor er det EØSU’s 
holdning, at EU med det fremtidige budget skal være 

et mønstereksempel på økonomisk ansvarlighed og få mest muligt ud af sit budget.

EØSU anbefaler at mindske bureaukratiet omkring EU-midler, så disse ressourcer, 
der skal stimulere væksten og komme alle europæere til gode, ikke henstår ubrugte. I 
vores udtalelse om den fremtidige EU-fi nansiering opfordres EU-lovgiverne til at skabe 
en ny budgetstruktur, der opfylder EU-borgernes forventninger. Der argumenteres for 
en ny indtægtsordning udelukkende baseret på EU’s egne indtægter, og det foreslås, at 
man går bort fra princippet om rimelig modydelse (»juste retour«).

Den fælles landbrugspolitik er et godt eksempel på en politik, som har tjent europæ-
erne godt i årtier. Indtil for helt nylig slugte den fælles landbrugspolitik den største bid 
af EU-budgettet. Den nuværende fi nansiering af landbrugspolitikken hører op i 2013, 
og derfor foregår drøft elserne om politikkens fremtid parallelt med revisionen af EU’s 
budget for tiden eft er 2013.

EØSU er af den opfattelse, at landbrugspolitikken bør reformeres på en måde, der 
sikrer et rentabelt landbrug, samtidig med at landmænd i hele EU garanteres en rimelig 
indkomst. På en og samme tid fremmer landbrugspolitikken bl.a. bæredygtig brug af 
ressourcer og bevarelsen af biodiversitet og øger beskæft igelsespotentialet i landdistrikter.

Da kun 7 % af landmændene, som det er nu, er under 35, og en ud af tre er over 65, 
er vi nødt til at motivere de unge til at blive landmænd. Eft ersom EØSU er et organ, der 
repræsenterer rigtige mennesker, og jeg selv i mange år har været landmand, kan vi gøre 
vores til at formidle budskabet om, at landbrug rent faktisk er umagen værd.

Hvorfor skal vi have et ambitiøst EU-budget?

Fordi et sådant budget vil gøre strategien om et intelligent, bæredygtigt og inklusivt 
Europa til virkelighed. For at opnå dette må EU gennemføre en velfunderet, fl eksibel 
samhørighedspolitik, der er tilpasset de lokale behov. Alligevel opfordres der fra fl ere hold 
til at skære i ressourcerne til denne politik, idet man mener, at de nuværende 38,4 % (gen-
nemsnittet for 2000-2006) af budgettet er for stor en procent. Det er grotesk! Under alle 
omstændigheder vil vi aldrig få et bæredygtigt Europa uden økonomisk vækst af høj 
kvalitet. Gennemførelsen af det indre marked er her altafgørende for at stimulere vækst, 
investeringer, eksport, jobskabelse, bæredygtig industri og innovative tjenesteydelser.

Jacques Delors sagde engang: Den europæiske økonomiske model skal bygge på 
tre principper: konkurrence for at stimulere den, samarbejde for at styrke den og 
solidaritet for at holde sammen på den.

Lad os ikke blande balance på de nationale budgetter sammen med balance på EU’s 
budget. Europas konkurrenceevne har en pris, nemlig prisen på langsigtede investeringer, 
bæredygtige job og en vision for fremtiden.

Staff an Nilsson
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Det har været et travlt år indtil videre 
for EØSU’s Euromedopfølgningsud-
valg, og det ser ud til at fortsætte. Da 
begivenhederne i Tunesien begyndte 
at tage fart i januar i år, og endda før 
den »arabiske revolution« — som er 
det udtryk, der oft est bruges på arabisk 
om begivenhederne i regionen — nåede 
Egypten, gik det hurtigt op for alle i 
EØSU, der beskæft iger sig med Euro-
medregionen, at der var noget stort 
under opsejling.

Eft er en meget kort tænkepause gik 
Euromedopfølgningsudvalget i gang 
med at indlede en dialog med det frie 
og selvstændige civilsamfund, der er 
begyndt at opstå i regionen, og med at 
konsolidere de resultater, som folket på 
gaderne har opnået. På den måde har 
opfølgningsudvalget fokuseret på at få 
mest muligt ud af EØSU’s stærke sider: 
skabe bro mellem sociale partnerorgani-
sationer, som var, og i nogle tilfælde sta-
dig er, på kant med hinanden; indlede et 
samarbejde med andre organisationer 
inden for området såsom Det Europæi-
ske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) 
og Den Internationale Arbejdsorganisa-
tion (ILO), opfordre til en koordineret 
indsats med de andre EU-institutioner, 
og helt overordnet udnytte sin store 
erfaring til gavn for sine partnere. For 

at give et mere konkret eksempel har 
udvalget organiseret undersøgelsesmis-
sioner til Tunesien og Marokko for at 
komme i kontakt med en bred vift e af 
partnere i civilsamfundet samt for at 
møde nye — i sidstnævnte tilfælde også 
for at få kontakter i Marokkos nye øko-
nomiske og sociale råd. I eft eråret er der 
planlagt yderligere undersøgelsesmis-
sioner til Libanon og muligvis Egypten 
som optakt til Euromedtopmødet for de 
økonomiske og sociale råd og lignende 
institutioner senere i år. Skønt turene 
er meget intensive og oft e udmattende 
oplevelser, hersker der ingen tvivl om, 

at de også er meget udbytterige, hvad 
angår at lære de rigtige civilsamfund at 
kende i landenes regioner og også gøre 
dem bekendt med EØSU’s rolle.

Men vi stikker os selv blår i øjnene, 
hvis vi tror, at sejren er i hus. Der er 
betydelige risici foran os, hvorfor det 
er afgørende, at EU fortsætter med sit 
engagement og indsats for at opfylde 
»revolutionens« mål. I øjeblikket kan 
vores partnere og EØSU kun skabe en 
grobund for demokratiet og håbe, at det 
blomstrer i en ikke alt for fj ern fremtid. 
Vi kan kun vente og se … (gh) ●

5

6
7

8

Leader: en model for lokale 
udviklingspartnerskaber

EU’s Leadertilgang skal ses som et 
foregangsbillede for inddragelsen af 
interessenter i den lokale udvikling. 
Den har dog endnu ikke opfyldt sit 
potentiale som instrument for hen-
syntagen til lokale behov i udviklings-
strategier, for mobilisering af aktører 
og for fremme af lokal innovation. 
Sådan lød de vigtigste konklusioner 
af en høring om »Leader som et red-
skab for lokal udvikling« afholdt af 

EØSU den 20. juni i Bruxelles. Del-
tagerne krævede ensartede, klare og 
enkle administrative regler, større 
inddragelse af de lokale aktionsgrup-
per i planlægningen af udviklingen 
af landdistrikterne, større frihed til at 
fastlægge lokale prioriteter og gennem-
føre lokale løsninger, større åbenhed i 
de lokale aktionsgruppers foranstalt-
ninger, overvågning og evaluering 
samt opbygning af alle lokale aktørers 

kapacitet. Konklusionerne af høringen 
vil indgå i en udtalelse, som EØSU på 
baggrund af debatten om den fælles 
landbrugspolitiks fremtid og søjlen 
»udvikling af landdistrikterne« er ved 
at udarbejde om »Leader som et red-
skab for lokal udvikling«. (rh) 
 ●
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PLENARMØDET I EN NØDDESKAL
Opfordring til Europa-Kommissionen om 
at bevare jobkvaliteten

Den fi nansielle krise har haft  vidt-
rækkende konsekvenser for det 
europæiske arbejdsmarked med et 
beskæft igelsesniveau, der er faldet til 
omkring 69 %. Som reaktion herpå 
har Europa-Kommissionen formule-
ret et initiativ, der skal øge beskæf-
tigelsen og genskabe tilliden til det 
europæiske arbejdsmarked. Initiati-
vet »En dagsorden for nye kvalifi kati-
oner og nye job« var genstand for en 
EØSU-udtalelse udarbejdet af ordfø-
reren Vladimíra Drbalová (tjekkisk 
medlem af Arbejdsgivergruppen) 
og medordføreren José María Zufi -

aur Narvaiza (spansk medlem af Lønmodtagergruppen).

Kommissionens arbejde på dette område hilses varmt velkom-
men, og EØSU tilskynder medlemsstaterne til at gøre brug af det til 
at fremme deres egne bestræbelser gennem en samfunds- og bor-
gerdialog. EØSU beklager imidlertid, at initiativet lægger for ringe 
vægt på skabelsen af kvalitetsjob og understreger vigtigheden af, 
at arbejdstagernes rettigheder beskyttes, da de ikke må ofres i en 
stræben eft er et stadig mere eff ektivt arbejdsmarked. ●

Finansiel forbrugerbeskyttelse står højt 
på EØSU’s liste

Den økonomiske krise har understreget den massive udbredelse 
af fi nansielle produkter, der har fundet sted for nylig. Alle for-
brugere kommer uundgåeligt i kontakt med dem før eller senere, 
f.eks. ved køb af ejendom eller investering af opsparinger. Derfor 
ønsker EØSU at skabe et nyt regelsæt, som skal få forbrugere og 
låntagere til at være mere opmærksomme i forbindelse med valg 
af produkter og deres rettigheder samt sikre, at de bliver beskyttet 
fuldt ud. To nye udtalelser, der blev vedtaget på plenarforsamlingen 
i juli, vil bidrage til en harmonisering af EU’s realkreditmarked og 
til at forklare forbrugerne deres rettigheder omkring nye fi nansielle 
produkter.

For det første skal EØSU’s udtalelse om »Kreditaftaler i 
forbindelse med fast ejendom til beboelse« udarbejdet af Reine-

Claude Mader (Gruppen »Andre Interesser«, Frankrig) bidrage 
til at genskabe forbrugertilliden og fi nansiel stabilitet via et eff ek-
tivt og konkurrencedygtigt indre marked. Dernæst skal EØSU’s 
udtalelse om »Formidling af fi nansiel viden og ansvarligt forbrug af 
fi nansielle produkter« udarbejdet af Carlos Trias Pintó (Gruppen 
»Andre Interesser«, Spanien) forbedre oplysningen om fi nansielle 
produkter. (ail) ●

Sikring af Europas fremtidige energi

Den vanskelige opgave, det er at 
sikre energi til Europa, er emnet 
for to udtalelser, der begge betoner 
vigtigheden af langsigtet planlæg-
ning og eff ektivitet, når det gælder 
om at fi nde en løsning på Europas 
voksende energidilemma. En udta-
lelse udarbejdet af ordføreren Josef 
Zbořil (Arbejdsgivergruppen, 
Tjekkiet) og medordfører Enrico 
Gibellieri (delegeret, Italien) 
opfordrer Kommissionen til at være 
proaktiv med hensyn til at sikre og 
forbedre adgangen til råmaterialer. 
EØSU er tilhænger af en mere aktiv 

udenrigspolitik på området, både når det gælder overvågning af 
den internationale handelssituation og fremme af internationale 
forhandlinger i WTO.

Spørgsmålet om, hvordan vi forbedrer energieff ektiviteten, 
blev rejst i en udtalelse udarbejdet af ordføreren Ulla Sirkeinen 
(Arbejdsgivergruppen, Finland). EØSU bakker fuldt op om målet 
om energieff ektivitet, men gør opmærksom på fl ere problemer, 
f.eks. at energieff ektivitet og -besparelser overvejende afh ænger af, 
at vi ændrer energivaner. EØSU er derfor bekymret for, at Kommis-
sionens strategi i for høj grad beror på lovgivning og undervurderer 
brugen af positive incitamenter til at udvirke en adfærdsændring. 
EØSU ser desuden gerne, at der lægges større vægt på langsigtede, 
bæredygtige projekter frem for resultater på kort sigt. (ma) ●

Samarbejde om bekæmpelse af 
forskelsbehandling

Visse medlemsstater kæmper med en mangelfuld integration, og de 
deraf følgende problemer er alarmerende. Man kan konstatere en 

generel stigning i fremmedhadet og diskriminationen, hvilket såvel 
medlemsstaterne som EU søger at fi nde en løsning på. For at yde et 
bidrag til debatten har EØSU afgivet en udtalelse, der blev udarbejdet 
af Luis Miguel Pariza Castaños (spansk medlem af Lønmodtager-
gruppen). Heri understreges, at de lokale og regionale myndigheder 
og civilsamfundet skal inddrages i løsningen af dette problem, da de 
er de vigtigste interessenter og står tættest på borgerne.

EØSU påpeger, at integration ikke etableres med lovgivning, men 
at det er en kompliceret, langsigtet samfundsmæssig proces, som 
indbefatter mange dimensioner og aktører. Det kræver derfor samar-
bejde på alle niveauer at fremme sameksistens og integration. EØSU 
foreslår følgelig, at der etableres rådgivende råd, fora og platforme, 
således at civilsamfundet kan blive hørt, når integrationspolitikken 
skal formuleres. (ma) ●

Eliminering af forvirrende tilstande 
medlemsstaterne imellem

Udvalget har vedtaget to udtalelser 
med forslag til, hvordan man kan 
mindske de vanskeligheder, Euro-
pas borgere og erhvervsliv møder på 
tværs af grænserne. Den første, som 
Vincent Farrugia (Arbejdsgiver-
gruppen, Malta) var ordfører for, 
omhandler beskatningssystemet. 
Når det drejer sig om skatteproce-
durer, får folk oft e meget lidt hjælp, 
og EØSU mener, at der bør indføres 
mekanismer, der gør procedurerne 
enkle og klare. En af de mekanismer, 
der foreslås i udtalelsen, er skabelsen 
af kvikskranketjenester i hele EU, 

hvor folk kan få de nødvendige informationer og dokumentation 
samt betale deres skat.

Et andet emne, som blev behandlet i en udtalelse med Martin 
Siecker (Lønmodtagergruppen, Nederlandene) som ordfører, var 
forenkling af tjenester på tværs af grænserne. EØSU bifalder Europa-
Kommissionens bestræbelser på at forbedre det indre marked for 
tjenesteydelser, især ved at oprette kvikskranker. En sådan service vil 
lette adgangen til specifi kke oplysninger om det enkelte land i hver 
medlemsstat og give serviceudbyderne mulighed for at gennemføre 
administrative formaliteter elektronisk. ●

EESC Design Eleven Tidløst design — Design for alle generationer
sationers bidrag til bæredygtigt design 
og innovation.

Designstuderende og designere i 
alle 27 EU-lande og europæiske desig-
nere bosiddende i udlandet blev bedt 
om at tage udgangspunkt i »Solidaritet 
mellem generationer i en tid præget af 
befolkningsaldring« og skabe innova-
tive og relevante løsninger med fokus 
på »tidløst design« gennem en delta-
gelsesbaseret proces (hvor slutbru-
gerne deltager i designprocessen) og/
eller co-design (teambuilding på tværs 
af generationer — samarbejde mellem 
yngre og ældre designere).

Indsendelsesfristen var den 31. maj 
2011. Vi modtog mere end 250 tilmel-
dinger fra hele Europa og mere end 
100 produkter. Heraf blev 26 produk-
ter i begyndelsen af juni udvalgt, og 
den endelige afgørelse blev truff et den 
18. juli i Bruxelles.

Juryen bestod af Anna Maria Dar-
manin (formand), EØSU-medlemmer 
Anne-Marie Sigmund, Marie Zvolská 
og Alexander Graf von Schwerin samt 
en række anerkendte eksterne eks-
perter inden for de områder, der var 
emnet for konkurrencen.

Vinderne er KeepCool — Vincent 
Gerkens (1. præmie); ORTogether 
— Francesco di Luzio (2. præmie); 
Darning Pear — Mari Korgesaar (3. 
præmie).

Præmieoverrækkelsen foregår i 
EØSU’s bygning i Bruxelles, rue Bel-
liard 99, den 21. september 2011 som 
led i det offi  cielle program for Design 

Kulturelle arrangementer i EØSU under 
Polens EU-formandskab
I anledning af Polens EU-formandskab 
afholdes der flere kulturelle arrange-
menter i EØSU, bl.a. udstillinger af 
moderne polsk kunst og om andre 
emner, oplæsninger af polsk litteratur 
og en præsentation af polsk fi lmmusik.

Nogle arrangementer er allerede 
blevet afviklet henover sommeren: Den 
13. juli åbnede udstillingen »Pawel 
Kuczyński — Satiriske tegninger« 
hvor EØSU’s to næstformænd, Anna 
Maria Darmanin og Jacek Krawczyk, 
samt Piotr Wojtczak som repræsentant 
for den polske ambassade var til stede. 
Arrangementet blev efterfulgt af en 
polsk aft en.

I dette års række af litteraturfrokoster 
i EØSU var det den 14. juli 2011 den pol-
ske digter, forfatter og oversætter Jacek 
Dehnels tur. Oplæsningen tiltrak næsten 
100 interesserede, og de blev budt vel-
kommen af Andrzej Adamczyk, der er 
EØSU-medlem fra Polen.

Formålet med designprisen, der blev 
lanceret af Det Europæiske Økono-
miske og Sociale Udvalg i 2009, er at 
skærpe den internationale bevidsthed 
om sociale spørgsmål og civilsamfun-
det. Vinderdesignet vil blive fremstil-
let i et begrænset antal eksemplarer og 
distribueret som led i EØSU’s kom-
munikationsstrategi i løbet af 2012, 
det europæiske år for aktiv aldring og 
solidaritet mellem generationerne.

Kommissionens generaldirektorat 
for erhvervs- og industripolitik er gået 
sammen med CUMULUS (den inter-
nationale sammenslutning af univer-
siteter og akademier for kunst, design 
og medier) og EIDD (Design for All 
Europe) for at give kommunikatio-
nen mere gennemslagskraft  og øge de 
europæiske institutioners og organi-

Vladimíra Drbalová, 
medlem af EØSU

Vincent Farrugia, 
medlem af EØSU

Ulla Sirkeinen, 
medlem af EØSU

I løbet af kemi- og kulturugen fra den 
3. til 7. oktober 2011, der afh oldes som 
led i det internationale kemiår, lægger 
EØSU lokaler til udstillingen »Marie 
Skłodowska-Curie«.

I samarbejde med flere polske og 
internationale partnere lancerer EØSU 
en »Digte i metroen«-kampagne den 
25. oktober 2011. EØSU har planer om 
inkludere initiativet »Vælg et digt« i sit 
langsigtede kulturelle program som led 
i en interaktiv tilgang til den litterære 
kultur i Europa.

Polsk filmmusik vil være på 
menuen ved et arrangement i rækken 
af Come’N’Listen, der fi nder sted den 
26. oktober i VM2, La Brasserie.

100-året for den polske digter, forfat-
ter, oversætter og nobelprisvinder i lit-
teratur Czesław Miłosz’ fødsel vil blive 
fejret med en udstilling. Fotoudstillingen 
»Artists for Europe«, som allerede blev 

September (www.designseptember.
be), hvor også udstillingen med de 20 
bedste prototyper, herunder vinderde-
signene åbnes. Yderligere oplysninger 

kan fi ndes på: www.design-competi-
tion.eesc.europa.eu (sb) ●

»KeepCool« — Vinderen af EØSU’s Design 
Eleven-konkurrence

vist på skærme i forbindelse med plenar-
forsamlingen i Charlemagnebygningen 
i juli, vil kunne ses i EØSU i decem-
ber. (sb) ●

Læs mere på: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
culture-polish-presidency

Litteraturfrokost i EØSU med Jacek Dehnel, 
polsk forfatter og oversætter

opa
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Den ambitiøse reform af den fælles landbrugspolitik under pres

En ny pagt mellem landbrug 
og miljø om fremtiden
Den fælles landbrugspolitik er ikke et nicheemne. Først 

i EØF og nu i EU har den fælles landbrugspolitik været 

og forbliver en af byggestenene for et samlet Europa, 

og den skal nu fortsætte i samme retning.

En fælles politik er resultatet af en pagt med EU’s regioner om fremtiden i europæisk 
landbrug med de europæiske folks sundhed som fokus.

Det siger sig selv, at landmændene har hovedrollen i det europæiske landbrug, men 
landbruget er også en vigtig del af samfundet. Der er mange målsætninger i den fælles 
landbrugspolitik, men de er alle med til at give EU konkurrence- og bæredygtige fødevare- 
og landbrugssystemer, som er gearet til fremtiden.

Den nuværende landbrugspolitik er hovedsageligt en fortidsorienteret politik. Der er 
derfor behov for mere beslutsomhed og fokus for at ændre foranstaltninger og værktøjer, 
så vi kan fremme konkurrenceevnen. Vi bør bevæge os væk fra en tankegang baseret på 
støtteordninger til én, der er baseret på incitamenter.

Først da vil de unge kunne begynde at spille en afgørende rolle inden for innovation 
ved at opsøge nye muligheder og håndtere markedskræft erne på åbne og regulerede 
markeder. Den nuværende landbrugspolitik levner ikke meget plads til unge iværksættere. 
Jeg taler ikke om specifi kke støtteordninger, men om selve systemet, som skal ændres, 
hvis det skal give en ny generation af iværksættere mod på at sætte deres fremtid på spil i 
denne herlige sektor i EU’s økonomi og samfund: livet på landet og fødevareproduktion.

Kommissionen har fremlagt et godt forslag til ændring af budgettet.

Det er nu op til Parlamentet — den europæiske off entligheds stemme — at afveje og 
opfylde den lange række af økonomiske og sociale krav i hele den europæiske økonomi. 
Det er en opgave for Parlamentet som helhed: de sektorspecifi kke udvalgs tid er forbi. Det 
europæiske civilsamfund, hvis komplekse og indbyrdes forbundne interesser dagligt er 
konfronteret med krisens reelle konsekvenser for de forskellige europæiske samfundslag, 
holder øje med Parlamentets og de andre europæiske institutioners ageren. Det observerer 
og drager sin konklusioner.

Mario Campli

Formand for Den Faglige Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø

Den fælles landbrugspolitik står endnu 
engang foran at skulle revideres og vil 
tage form af EU-lovgivning i januar 2014. 
Kommissionens seneste forslag sigter 

mod en omlægning af politikken for at 
kunne foregribe økonomiske, miljømæs-
sige og geografi ske udfordringer.

De Forenede Nationers Levnedsmid-
del- og Landbrugsorganisation anslår, at 
Jordens befolkning i 2050 vil være på 9 
milliarder.

Dette svarer til 140 000 fl ere menne-
sker hver dag. Den fælles landbrugspolitik 
er derfor nødt til at være rustet til at kunne 
håndtere de store globale og regionale 
problemstillinger.

Dacian Cioloş, kommissær for land-
brug og udvikling af landdistrikter, siger, 
at eft erspørgslen eft er fødevarer vil være 
steget med 50 % i 2030. De faktorer, der 
spiller ind, er klimaændringerne, ændrede 
madvaner, bevarelsen og den bæredygtige 
brug af naturressourcer, udfaldet af han-
delsforhandlingerne i Dohaudviklings-
runden og fødevaresikkerhed.

Kommissionen forsøger derfor at ind-
rette den fælles landbrugspolitik, så disse 
astronomiske tal og det uvisse udfald 
bliver til muligheder for det europæiske 
landbrug. Samtidig ønsker den at løse de 
problemer, som undergraver den fælles 
landbrugspolitik i Europa. Der er tale om 
kæmpemæssige opgaver, og for at løse 
dem ønsker Kommissionen en landbrugs-
politik, der er mere bæredygtig, eff ektiv, 
afb alanceret, målrettet og ansvarlig. Uden 
tvivl alle områder, hvor der er brug for 
en grundig revision. Men hvad indebærer 
dette i virkeligheden, og hvor lægges det 
politiske pres?

Landbrugspolitikken består af to 
søjler: Under den første søjle udbeta-
les penge direkte til landmænd, som 
opfylder bestemte betingelser fastlagt i 

Støtte til landmændene
at de nuværende betalingsstrategier ikke 
er rimelige. »I Tyskland er det kun 1,6 % 
af bedrift erne, der får mere end 100 000 
EUR i direkte betalinger hvert år, hvilket 
samlet svarer til 30 % af alle betalingerne. 
Modsat modtager omkring 50 % af de 
tyske landmænd under 5 000 EUR om 
året, hvilket betyder, at kun 5 % af de 
samlede betalinger går til dette fl ertal af 
landmænd. Er det rimeligt?«

EØSU bakker op om disse foran-
staltninger og slår i sin udtalelse fast, at 
aktivt landbrug er garanti for »levering 
af off entlige almennyttige goder og tje-
nesteydelser«. Sådanne tjenesteydelser 
kunne bl.a. være miljøbeskyttelse, føde-
varesikkerhed og forbrugerbeskyttelse. 
Betalingerne bør derfor begrundes i disse 
brede, ikke-kommercielle kriterier, og 
det er netop, hvad Kommissionen til-
sigter.

»Pengene bør bruges på bæredygtigt 
landbrug, der producerer kvalitetsføde-
varer og leverer off entlige ydelser, såsom 
sikring af stor biodiversitet«, forklarer 
Lutz Ribbe.

De direkte betalinger blev indtil 1992 
udelukkende brugt som prisstøtte, der-
eft er blev de sat ned, og sådan fortsatte 
det indtil 2003, hvor landbrugspolitikken 
blev reformeret, og de direkte betalinger 
blev »afk oblet«, dvs. ikke længere kædet 
sammen med produktionen af fødevarer. 
Over 90 % af de europæiske landbrugs-
betalinger er afk oblet fra produktionen. 
I dag er spørgsmålet, om de direkte beta-
linger og deres berettigelse igen skal på 
dagsordenen.

Hvis Kommissionen kommer igen-
nem med sine forslag, kan en mere bære-
dygtig landbrugsmodel endelig blive til 
virkelighed i Europa, sådan som EØSU 
gerne ser det. ●

Milliarder af euro opkrævet som skatter 
og afgift er i EU ender som indkomst-
støtte til landmænd. Ordningen kaldes 
direkte betalinger og har givet anled-
ning til mange stridigheder i årtiernes 
løb. Ifølge Kommissionen kommer 
gennemsnitligt 40 % af landmændenes 
indkomst fra EU.

Den Europæiske Revisionsret har 
afsløret, at der blandt disse modtagere 
af landbrugsstøtte har været »jernbane-
selskaber, rideklubber/stutterier, golf-/
fritidsklubber og kommunalbestyrelser«. 
Snyd med offentlige midler, samtidig 
med at kriseramte landmænd ikke får 
den økonomiske støtte, de har så despe-
rat brug for, har i høj grad undergravet 
landbrugspolitikkens troværdighed.

Kommissionen stiller nu forslag om at 
koble de direkte betalinger sammen med 
bæredygtige og miljøvenlige produkti-
onsmetoder i landbruget. »De direkte 
betalinger vil kun være troværdige, 
hvis de fordeles rimeligt mellem med-
lemsstater, regioner, forskellige typer af 
landbrug og kategorier af landmænd. Det 

er ikke ensbetydende med et fast beløb i 
hele Europa«, forklarede Dacian Cioloş, 
kommissær for landbrug og udvikling af 
landdistrikter, og han tilføjede, at politik-
ken bør fokusere på aktive landmænd.

EØSU peger imidlertid på, at aktivt 
landbrug, som omtales i Kommissionens 
meddelelse, endnu ikke er ordentligt 
defi neret.

Under alle omstændigheder vil de 
direkte betalinger fortsat være et af 
grundelementerne i den fælles land-
brugspolitik. Men som en følge af de nye 
obligatoriske betingelser knyttet til disse 
betalinger, vil det kun være de EU-land-
mænd, der eksempelvis øger biodiversi-
teten eller mindsker CO

2
-udledningen, 

der vil blive belønnet.

»Hvorfor skal vi fortsætte med direkte 
betalinger?« spurgte Lutz Ribbe, EØSU’s 
ordfører om reformen af den fælles land-
brugspolitik i 2013. »Vi er nødt til at gøre 
de direkte betalinger grønnere for at til-
skynde naturvenlige produktionsmeto-
der i landbruget«, sagde han og tilføjede, 

EU-retten. Den anden søjle samfi nan-
sieres af medlemsstaterne og fi nansie-
rer udvikling af landdistrikterne, 
såsom forøgelse af biodiversiteten 
og miljøbeskyttelse af landbrugsjord. 
Disse penge går ikke direkte til land-
mændene.

Visse store medlemslande læg-
ger imidlertid et betydeligt pres på 
Bruxelles for at stramme budgettet 
til den anden søjle og fl ytte midlerne 
over på andre budgetposter, f.eks. til 
forskning. EU-budgettets udgift er til 
den fælles landbrugspolitik er alle-
rede faldet betydeligt. I 1985 tegnede 
det sig for næsten 75 %, men forventes 
at være faldet til 39,3 % i 2013. Ikke 
desto mindre må kommissær Dacian 
Cioloş imødegå dette pres, hvilket han 

gør ved at arbejde for en anden søjle, 
der er endnu mere grøn og bæredygtig.

Landbrugspolitikken er i overvejende 
grad blevet formet af en fri markeds-
orienteret politik, hvilket EØSU flere 
gange har sat spørgsmålstegn ved. EØSU 
ønsker i stedet en europæisk landbrugs-
model, der bygger på principper om 
alsidighed og langsigtet bæredygtighed.

Ifølge EØSU’s udtalelse om Den fælles 
landbrugspolitiks fremtid bør politikken 
»have det som sin prioritet at påskønne 
landbrugernes rolle som producenter 
af dagligvarer og også i stigende grad af 
bæredygtig grøn energi«. Og det kræver 
en anden søjle med tilstrækkelige midler.
 ●
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Forurening af 
landbrugsjord

En stærkt intensiv eller industriel anven-
delse af landbrugsjord bærer ansvaret for 
faldende biodiversitet i mange regioner i 
EU. Det industrielle landbrug fremskyn-
der tabet af biodiversitet gennem øget 
afstrømning af næringsstoff er og kemi-
kalier, der har en skadelig indvirkning 
på naturen.

Intensiveringen af det europæiske 
landbrug har en række negative føl-
ger. Landmændene ønsker naturligt 
nok at få en så høj afgrødeproduktion 
som muligt og beplanter derfor meget 
store landbrugsarealer med en enkelt 
planteart. Denne praksis — kendt som 
monokultur — gør i sidste ende jorden 
mere modtagelig for patogener, og det 
får landmændene til at bruge kunstgød-
ning for at gøre den mere næringsrig. 
Men anvendelsen af en standardpakke 
af herbicider og pesticider (landbrugske-
mikalier) har en negativ indvirkning på 
jordbunden. Hertil kommer, at grund-
vandet forurenes af afstrømningen med 
skadelige følger for plante- og dyreliv.

Som følge af landbrugets intensive-
ring i Europa i 1970’erne er landbrugs-
arealernes biodiversitet faldet betydeligt. 
Dette underbygges af undersøgelser af 
fuglebestande på landbrugsarealer, der 
viser en støt og gradvis nedgang i arts-
rigdommen i løbet af de sidste 40 år. 
Det er bemærkelsesværdigt, eft ersom 
landbrugsarealerne tegner sig for halv-
delen af EU’s landareal og er levested for 
mange forskellige plante- og dyrearter.

Den seneste udvikling i EU’s fælles 
landbrugspolitik tyder imidlertid på en 
mere »grøn« linje, hvor biodiversiteten 
sættes i forgrunden. »Hvis landmæn-
dene tjener mere eller får ekstra penge 
for at bevare biodiversiteten, eller hvis 
bevarelse af biodiversitet på et vist 
niveau bliver en forudsætning for at 
modtage landbrugsstøtte fra EU, vil de 
formentlig være med til at bevare biodi-
versiteten,« siger Stanka Becheva, kam-
pagneleder for fødevarer og landbrug i 
»Friends of the Earth Europe«.

For at beskytte biodiversiteteten bør 
10 % af landbrugsjorden på en bedrift  
udtages og gøres til et biodiversitetsom-
råde, og for at undgå monokultur bør 
højst 50 % af deres marker beplantes 
med en enkelt afgrøde, påpeger Stanka 
Becheva. Vekseldrift og dyrkning af 
foderafgrøder vil også kunne reducere 
EU’s afhængighed af import. Stanka 
Becheva konstaterer, at Kommissio-
nen langsomt bevæger sig i retning af 
at gøre beskyttelse af biodiversitet til en 
forudsætning for, at landmændene kan 
modtage direkte betalinger.

Da både Rådet (landbrugsmini-
strene) og Europa-Parlamentet støtter 
disse tiltag, er alles øjne nu rettet mod 
Kommissionen, som fremlægger sine 
forslag om den fælles landbrugspo-
litik senere på året. Det forventes, at 
beskyttelse af biodiversitet samt andre 
miljøbeskyttelsestiltag vil være blandt 
forslagene. ●

Et erhverv i fare

i Spanien, der er kendt for sine vine, i 
fl ere generationer. Han frygter, at ned-
gangen kan sætte en udvandring fra 
land til by i gang, hvor store områder 
med landbrugsjord forlades. Når der 
ikke er tilstrækkeligt mange landmænd, 
bliver EU tvunget til enten at intensi-
vere det industrielle storlandbrug eller 
at importere mere.

Beslutningstagerne i Bruxelles er 
også bekymrede. EU’s landbrugskom-
missær, Dacian Cioloş, gør unge land-
mænd til et prioriteret indsatsområde. 
Han vil placere dem under landbrugs-
politikkens første søjle og dermed 
sikre en direkte støtte. Idéen har bred 
tilslutning. Men resultaterne af tidli-
gere initiativer såsom Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Land-
distrikterne fra 2008, der havde til for-
mål at øge investeringsstøtten til unge 
landmænd, har været blandede. Det var 
meningen, at unge landmænd skulle 
modtage 70 000 EUR, men mange så 
aldrig de penge.

»Vi har blandede følelser over for 
fonden for udvikling af landdistrik-
terne,« siger Joris Baecke, formand for 
Det Europæiske Råd for Unge Land-
mænd. »På den ene side er det altid 
opmuntrende at se, at landmændene 
får mere støtte, men fi nansieringsme-
toden kræver, at medlemsstaterne selv 
stiller med halvdelen af den fi nansielle 
støtte. I mange medlemsstater har man 
på grund af den nuværende fi nansielle 
krise simpelthen ikke midlerne.«

Joris Baecke er medejer af sin fami-
lies gård, der producerer markafgrøder, 
i det sydvestlige Holland, hvor han har 
arbejdet som deltidsansat siden 1994. 
Han er 33 år gammel. Det er hans håb, 
at mindst 80 % af den direkte støtte til 
unge landmænd vil falde ind under 
landbrugspolitikkens første søjle. Hans 
organisation ønsker desuden, at unge 
landmænd får en garanteret indkomst 
i deres første fem år i landbrugserhver-
vet.

Foruden finansiel og institutio-
nel støtte siger både Pedro Narro og 
Joris Baecke, at et Erasmusprogram 
også kunne få fl ere til at træde ind i 
erhvervet. Landbrugseleverne ville få 
kendskab til nye fremgangsmåder og 
de seneste teknologier i et uddannelses-
miljø, hvor de selv kunne gøre prakti-
ske erfaringer. »Den unge landmand er 
den bedst placerede til at anvende nye 
teknologier og innovation for at tackle 
fødevareproduktionens nye udfordrin-
ger,« siger Pedro Narro.

Adgang til fi nansiering, mulighed 
for at rejse kapital og generel uddan-
nelsesmæssig og institutionel støtte er 
problemer, alle unge landmænd har 
at kæmpe med. Det er altafgørende at 
overvinde disse hindringer, hvis frem-
tiden for et erhverv, hvor én ud af tre 
nu er over 65 år, skal kunne sikres. ●

Bondegårdsferie: et friskt pust

De europæiske landmænd får sværere 
og sværere ved at tilpasse sig og overleve 
i en verden med stadigt hårdere konkur-
rence. Hvis man hertil føjer konkurren-
cen fra billigere udenlandske produkter 
og nedgangen i EU- og statsstøtten, bli-
ver billedet endnu mere dystert. Dette er 
grunden til, at mange landmænd tager 
andre aktiviteter op, og bondegårdsferie 
vinder således frem i mange EU-lande.

En nært forestående mangel på land-
mænd i EU kan underminere det 
europæiske landbrug. Kun 6 % af land-
mændene i EU er under 35 år, mens 
næsten halvdelen er 55 år eller derover. 
I løbet af de næste ti år vil omkring 5 
millioner landmænd gå på pension. Det 
vil kræve fl ere økonomiske incitamen-
ter og større institutionel støtte, hvis det 
skal lykkes at få fl ere unge til at blive 
landmænd.

»Der er ingen, der træder i stedet 
for vores landmænd. Hvis nogen tror, 
at andre lande som f.eks. Argentina, 
Brasilien eller Kina overtager det eft er 
dem, tager de helt fejl. Man er nødt 
til at overveje konsekvenserne af det 
massive fald i antallet af landmænd 
meget nøje,« advarer Pedro Narro, 
medlem af EØSU og ordfører for ini-
tiativudtalelsen Fremtiden for unge 
landmænd.

Pedro Narros familie har drevet en 
vingård i Castilla-La Mancha, en region 

Pedro Narros familie på deres vingård i Castilla-La Mancha

Bed and Breakfast på gården »Common Barn Farm« i Det Forenede Kongerige

I dag er situationen ifølge Kom-
missionen den, at over en tredjedel 
af EU’s landmænd (36,4 %) har brug 
for en bibeskæft igelse til at supplere 
deres indkomst. Her spiller turisme 
en stor rolle, især i naturskønne områ-
der såsom bjergegne med græssende 
kvæg. Landmændene har indstillet sig 
på turisternes behov og tilbyder ikke 
længere blot mad og logi, men også 

fritidsaktiviteter. Dette passer godt til 
familieferier, hvor både forældre og 
børn kan have fornøjelse af at være tæt 
på dyr og naturen ude i den friske luft .

Kommissionen nævner i sin medde-
lelse om »Den fælles landbrugspolitik 
på vej mod 2020«, at landbruget spil-
ler en stor rolle som tiltræknings- og 
drivkraft  for økonomiske aktiviteter, og 
turisme er en fast bestanddel af land-
boøkonomien i mange egne af Europa.

Bondegårdsferie giver også land-
mændene et nichemarked. Når det 
gælder lokale landbrugsprodukter, er 
det ikke tit, man ser regionale specia-
liteter på hylderne i det lokale super-
marked. Dette er endnu et plus ved 
bondegårdsferie, som bliver stadigt 
mere populært i Europa.

Ifølge de seneste statistikker driver 
hver anden landmand i England virk-
somhed af »forskelligartet karakter« 
ved siden af landbruget. Disse aktivi-
teter, som også omfatter bondegårds-
ferie, tegner sig i gennemsnit for 15 % 
af landbrugsindkomsterne.

Der er forskellige grunde til, at land-
mændene går over til andre aktiviteter, 
bl.a. de hårde vilkår, som erhvervet har 
lidt under i de seneste år. »Hvis vi ikke 

var begyndt at sprede vore aktiviteter 
for seks år siden, da det gik meget skidt 
for landbruget, havde vi ikke været her 
i dag«, indrømmer Rona Cooper, ejer 
af Common Barn Farm i Peak District 
i grevskabet Cheshire.

Denne ekstraindkomst er en »beri-
gelse og et plus for vor bedrift «, tilfø-
jede hun. Bondegårdsferie kom dog ret 
sent til Det Forenede Kongerige og har 
i de seneste år fundet et ret stabilt leje. 
Faktisk har andelen af bedrift er, som 
har spredt deres aktiviteter (bortset fra 
udlejning af bygninger), ikke ændret 
sig meget gennem de seneste fem år.

Et problem, som Rona Cooper 
kæmper med, er bureaukrati: Loven 
tillader kun en begrænset diversifi ce-

ring af bedrift erne. Denne kritik høres 
over hele Europa. »Det eneste problem 
for os er de mange lovbestemmelser. Vi 
ligger i Peak District National Park — 
det giver en masse bureaukrati, som vi 
godt kunne undvære,« forklarer hun.

Turisme er nok et værdifuldt bidrag 
til hendes indkomst, men hun er stadig 
landmand med liv og sjæl. »Landmænd 
må ikke opgive landbruget«, konklude-
rer hun. ●
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Rystet af fi nanskrisen EU-landmænd hårdt 
ramt af import

De europæiske landmænd kæmper 
for at forblive konkurrencedygtige på 
et globalt marked, hvor købsbeslut-
ningen oft e afgøres af prisen, og hvor 
lande uden for EU ikke skal leve op 
til de samme høje standarder. Land-
brugsprodukter fra meget konkurren-
cedygtige eksportører som Argentina, 
Brasilien, Kina og USA har givet anled-
ning til politiske spændinger og endda 
ført til protestdemonstrationer blandt 
landmænd over hele Europa.

EØSU’s udtalelse om »Reform af den 
fælles landbrugspolitik i 2013« fastslår, 
at varer, der importeres til Europa, skal 
opfylde de samme krav som europæi-
ske produkter. Reglerne for ordentlig 
hygiejne, dyrevelfærd og miljø skal 
overholdes, men sådanne krav bliver 
ikke nødvendigvis pålagt landmænd i 
tredjelande. Som følge heraf er impor-
terede varer billigere end de tilsvarende 
europæiske produkter. Produktions-
omkostningerne for korn i latiname-
rikanske lande er f.eks. mindre end 80 
EUR pr. ton mod 120 EUR pr. ton i EU.

Både Brasilien og Argentina er store 
eksportører af landbrugsprodukter til 
EU, og begge har ligget i top 3, sammen 
med USA, siden 2007. I 2010 impor-
terede EU landbrugsprodukter for 78 
mia. EUR. Alene importen af frugt og 
grøntsager udgjorde sidste år lidt mere 
end 20 mia. EUR.

Kommissionen går ind for bilate-
ral handelsliberalisering som påtænkt 
af WTO. Men landmænd i EU sætter 
spørgsmålstegn ved de bilaterale aft aler 
såsom Mercosuraft alen mellem EU og 
Latinamerika. EU er Mercosurs største 
eksportmarked for landbrugsprodukter 
og tegnede sig for næsten 20 % af EU’s 
samlede import af landbrugsproduk-
ter i 2009. Næsten 86 % af importeret 
oksekød og 70 % af importeret fj erkræ 
kommer fra Latinamerika ifølge den 
europæiske landbrugsparaplyorgani-
sation Copa-Cogeca.

Landmand klipper får i Tjekkiet

Europas landbrugssektor er presset 
af finanskrisen, der bliver ved med 
at kræve mange ofre. Hele fødevare-
kæden fra landbrug til forarbejdning, 
distribution og transport er blevet 
ramt. Men trods tabene har landbrugs-
sektoren vist sig at være overraskende 
robust.

»Vores drøft elser i EØSU har vist, 
at fi nanskrisen i Europa har ramt land-
brugssektoren hårdt, men ikke været 
så overvældende som i andre økono-
miske sektorer. Vores landbrugere var 
nødt til at acceptere et kraft igt nedslag 
i producentpriserne på mange vigtige 
landbrugsprodukter. Men siden er 
situationen blevet bedre,« forklarede 
EØSU’s medlem Adalbert Kienle, som 

med udskænkning af drikkevarer pr. 
157 indbyggere, hvilket er det samme 
som i Italien og fl ere end alle andre 
medlemsstater.

Flere og flere europæere går på 
restaurant. En udvikling, der dog er 
blevet sat en brat stopper for, eft er-
som husholdningernes udgift er til at 
spise ude faldt med 5,4 % mellem 2008 
og 2009 sammenlignet med et fald på 
2,4 % i de samlede udgift er til føde- 
og drikkevarer. Når købekraft en bliver 
mindre, vælger folk at spise hjemme 
i stedet for at gå ud. Denne direkte 
konsekvens af fi nanskrisen har også 
påvirket jobsituationen. Jobsikkerhe-
den i fødevarekæden er derfor mere 
skrøbelig i nogle medlemsstater end 
i andre.

Dette er selvfølgelig blot et eksem-
pel. Dem, der faktisk arbejder i land-
bruget, er også direkte berørt af den 
makroøkonomiske udvikling, som 
de ikke på nogen måde er herre over. 
Priserne på brændstof og fødevarer 
presser således produktionsomkost-
ningerne i vejret. Landbrugets ind-
komster faldt med 40 % i 2009. Ifølge 
Kommissionen oplevede arbejdstagere 
i landdistrikter, at deres indtægter fra 
landbruget blev halveret.

»Hvordan den fælles landbrugs-
politik udvikler sig i 2014-2020, vil i 
høj grad afh ænge af, hvilke EU-midler 
der vil være til rådighed fremover,« 
understregede Adalbert Kienle. Han 
tilføjede, at en nedskæring i betalin-
gerne kan betyde, at landmænd mister 
deres job og levebrød. »Hvis der skæres 
i betalingerne, og de gøres betinget af 
yderligere krav, som øger bureaukra-
tiet, så vil det have indlysende nega-
tive konsekvenser for jobsituationen i 
landbruget.« ●

også er vicegeneralsekretær i sammen-
slutningen af tyske landbrugere.

Ifølge Eurostat beskæft igede hele 
fødevarekæden lidt over 48 millio-
ner mennesker i 2008. I dag er et ud 
af seks job i EU afhængig af land-
brugsproduktionen. Disse jobtyper 
er koncentreret og fordelt på forskel-
lige sektorer i landene i Europa. Af 
alle EU-landene havde Det Forenede 
Kongerige f.eks. fl est ansatte i detail-
handelen for føde- og drikkevarer og 
i restaurations- og cateringbranchen 
i 2008. Sammenholdt hermed havde 
Spanien det største antal beskæft igede 
inden for engroshandelen med føde- 
og drikkevarer med gennemsnitligt 
mindst én restaurant, bar eller café 

EU-landmænd fremfører som argu-
ment mod aft alen, at lande som Bra-
silien langt overskrider de nuværende 
toldkontingenter. Mercosur presser 
nu på for en yderligere liberalisering 
af markedet ved at anmode om yderli-
gere toldfrie kontingenter. Det faktum, 
at Mercosurlandene ikke har de samme 
standarder for sporbarhed som EU, gør 
problemet endnu vanskeligere.

»Hvis landmændene i EU fulgte de 
samme krav som brasilianske kvægpro-
ducenter, ville de ende i retten«, sagde 
Copa-Cogeca’s generalsekretær, Pekka 
Pesonen, til EØSU-info og tilføjede, at 
EU-landmænd ikke vil acceptere en 
sådan dobbeltmoral.

Sådanne aft aler har ført til massive 
protestdemonstrationer. Billeder af 
spanske landmænd, der vælter lastbi-
ler fyldt med marokkanske tomater, 
lavede overskift er i 2009. De beskyldte 
Marokko for at oversvømme EU-
markedet med tomater til underpris 
— tomater udgør omkring 23  % af 
Spaniens samlede gartneriproduktion.

Sidste år medførte handelsliberali-
seringsaft alen mellem EU og Marokko 
væsentlig højere importkontingen-
ter for agurker, courgetter, hvidløg, 
jordbær, klementiner og tomater. For 
en sektor, der allerede er i knæ, kan 
liberaliseringsaftaler underminere 
de europæiske landmænd yderligere. 
EU’s omsætning i landbrugssektoren 
faldt allerede i 2009 med 7,7 %.

At opretholde en høj fødevarestan-
dard er oft e uforeneligt med ønsket om 
at forblive konkurrencedygtig på det 
globale marked. Aft aler om handelsli-
beralisering har en direkte indfl ydelse 
på de europæiske landmænd og, måske 
lige så afgørende, på den forbruger, som 
køber og spiser et billigere, men mulig-
vis dårligere produkt. ●

Nye medlemsstater kræver 
ligebehandling

De medlemsstater, der trådte ind i EU 
i 2004 og 2007, har modtaget væsent-
ligt lavere direkte betalinger pr. hektar 
agerjord end »de gamle medlemsstater«, 
EU-15. Den hurtigt eft erfølgende kritik 
har fået Kommissionen til at genoverveje 
formen for de direkte betalinger i den 
fælles landbrugspolitik eft er 2013.

Reformen af den fælles landbrugs-
politik i 2003 »afkoblede« de direkte 
betalinger, dvs. at de ikke længere blev 

baseret på det, der blev produceret. I ste-
det baseredes de på det beløb, en bedrift  
havde modtaget i en tidligere periode 
(den historiske model), eller medlems-
staterne kunne fordele betalingerne lige-
ligt mellem alle landmænd i en region 
(den regionale model).

De nye medlemsstater stod over for 
et svært valg. De kunne vælge mellem de 
to modeller, som imidlertid skulle revi-
deres, fordi der ikke var nogen histori-

ske data for støtteniveauet, eftersom 
modellerne ikke tidligere havde fandtes 
i de nye medlemsstater. Den historiske 
model gav yderligere problemer, da de 
enkelte medlemsstater anvendte forskel-
lige startperioder, hvilket resulterede i 
forskellige beløb for de direkte betalin-
ger. »Støtten til landbruget i EU-12 er 
blevet fastlagt på grundlag af referen-
ceperioder, der er ugunstige for dem,« 
siger det tjekkiske EØSU-medlem Lud-
vík Jírovec, formand for det tjekkiske 
landbrugskammer. De får ikke 100 % 
af de direkte betalinger før 2013, når de 
harmoniseres med EU-15.

Den store skævhed er iøjnefaldende. 
Selv om de nye medlemsstater tegner 
sig for 29 % af landbrugsjorden i EU, 
modtager de ifølge Ludvík Jírovec kun 
10  % af de direkte betalinger. Hertil 
kommer, at EU-12 som helhed modta-
ger lavere beløb pr. hektar end EU-15. 
Det har medført, at landmændene i de 
nye medlemsstater har fået status som 
»anden klasse«.

Modellen med ét fast beløb for alle 
medlemsstaterne er blevet drøft et som 
en mulig løsning. Men mange har kriti-
seret den, fordi landmændene i EU står 
over for meget forskellige økonomiske, 
sociale og miljømæssige udfordringer.

Det polske rådsformandskab har 
taget dette spørgsmål til sig. En af dets 
prioriteter er at fi nde frem til et grundlag 
for en aft ale om et nyt system for direkte 
betalinger, der ikke er baseret på histo-
riske, men på objektive kriterier. Polens 
dagsorden er meget klar: Det må være 
slut med status quo.

Ludvík Jírovec anfører, at vejen frem 
for den fælles landbrugspolitik, i det 
mindste i Tjekkiet, ikke er at lægge loft  

over støtten til store landbrugsbedrift er 
eller gøre landbrugspolitikken mere 
»grøn«, da det strider mod dens formål, 
som er at sikre befolkningens forsyning 
med fødevarer.

Det er derfor ikke til at vide, hvilken 
retning reformen af den fælles land-
brugspolitik vil gå i. Drøft elserne ind-
ledes senere på året. ●
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Et ekstra skub til klimaforandringerne I de forkerte lommer

gennemsnitsværdien af de betalin-
ger, landmændene modtog mellem 
2000 og 2002, den såkaldte »historiske 
referenceperiode«. »Landmænd med 
bedrift er i det samme område modta-
ger meget forskellige støttebeløb af den 
simple grund, at de traf forskellige valg 
i perioden 2000-2002. Dette rejser ikke 
kun spørgsmålet om retfærdighed, men 
svækker også den fælles landbrugspoli-
tiks eff ektivitet,« siger Franco Chiriaco.

Han støttes i sit synspunkt af EU’s 
landbrugskommissær, Dacian Cioloş, 
som ønsker at gå bort fra historiske refe-
rencer som grundlag for fordelingen af 
støttemidler. Kommissionen foreslår i 
stedet et system med direkte betalinger, 
som giver aktive landmænd incitamen-
ter til at anvende produktionsmetoder, 
der bevarer naturens ressourcer. Syste-
met skal også tilpasses de meget for-
skellige økonomiske og naturbetingede 
vilkår, som landmændene lever under 
i EU.

Dacian Cioloş arbejder desuden på 
at fastsætte et loft  for den fælles land-
brugspolitiks udbetalinger. Mere end 
1 000 individuelle landbrugsbedrift er 
modtager over 1 mio. EUR hvert ene-
ste år. »Store bedrift er, som modtager 
landbrugsstøtte, får en klar konkur-
rencefordel på grund af stordrift sforde-
lene,« forklarer han. Denne skævhed på 
støtteområdet lægger yderligere pres på 
mindre bedrift er, som allerede kæmper 
for at bevare deres konkurrenceevne på 
et globalt marked.

Kommissionen og EØSU håber, at 
indførelsen af et system med direkte 
betalinger, der i højere grad målretter 
støtten, vil gøre den fælles landbrugs-
politik mere bæredygtig og meget mere 
retfærdig. ●

Europas mangfoldige landbrugsland-
skab bidrager med op til 10 % af EU’s 
drivhusgasemissioner. To tredjedele 
heraf stammer fra oksekøds- og mejeri-
sektoren. Men at mindske landbrugets 
effekt på klimaændringerne kræver 
mere end blot at gøre den fælles land-
brugspolitik »grøn« — der er også behov 
for en radikal ændring af fødevarefor-
brugsmønstrene.

»Hvis vi ikke får styr på forbruget, 
vil vi aldrig rigtig komme ind til klima-
ændringernes kerne,« fastholder Marco 
Contiero, der er Greenpeace Europas 
politiske rådgiver inden for genteknologi 
og bæredygtigt landbrug. »EU forbru-
ger dobbelt så meget animalsk protein 
som resten af verden, herunder USA,« 
sagde han og tilføjede, at medlemsstater, 
såsom Nederlandene, stadig presser på 
for at øge husdyrbesætningen. Hoved-

tilpasses industrielt landbrug, hvor der 
oft e kun fokuseres på én type afgrøde.

Nitrogenoxid (N2O) er en drivhus-
gas, der er 310 gange kraft igere end CO2. 
En rapport fra Europa-Kommissionens 
Stående Komité for Landbrugsforskning 
viser, at landbrugets N2O-emissioner 
globalt kan stige med 35-60 % frem til 
2030. Afgrøderotationsmetoder reduce-
rer N2O-emissioner. Ikke desto mindre 
er landbruget ifølge rapporten den mest 
klimafølsomme blandt de økonomiske 
sektorer, og det er derfor, at klimaæn-
dringer i så høj grad påvirker vores måde 
at producere fødevarer på. Eft erhånden 
som temperaturerne ændrer sig, skal det, 
vi dyrker i visse områder, også tilpasses 
hereft er.

Gennemsnitstørrelsen på en europæ-
isk bedrift  er mellem 10 og 12 hektarer 
eller omkring 100 gange mindre end 
bedrift erne i USA. Europa-Kommissi-
onens meddelelse om en reform af den 
fælles landbrugspolitik ser på grønne 
tiltag som afgrøderotation, økologisk 
braklægning og dækafgrøder som bælg-
frugter som et forsøg på at skabe en mere 
miljøvenlig politik.

Dyrkning af dækafgrøder om vinte-
ren beskytter mod jorderosion og yder-
ligere CO2-udslip. Greenpeace støtter 
disse foranstaltninger og betragter Kom-
missionens reform af landbrugspolitik-
ken som en mulig drivkraft  for en positiv 
landsbrugsrevolution. Debattens fokus 
vil nu ligge på detaljerne bag Kommis-
sionens grønne forslag.

»Tiden er nu inde til grundige over-
vejelser over klimaændringernes følger 
for landbruget, såvel som over land-
brugets bidrag til klimaændringerne,« 
konkluderer Marco Contiero og siger, 
at der skal gøres mere for at håndtere 
disse problemer. ●

kilden til animalsk protein er kød. En 
europæer spiser i gennemsnit ca. 52 kg 
kød om året ifølge en rapport fra PBL 
Netherlands Environmental Assessment 
Agency fra 2011.

Greenpeace hævder, at en øgning af 
husdyrbesætningen medfører farlige 
mængder af ammoniak og ødelægger 
næringsstofcyklussen, fordi der skal 
importeres store mængder foder, der er 
dyrket uden for EU. Mere end to tred-
jedele af landbrugsjorden i Europa bru-
ges til husdyrproduktion. EU’s politiske 
foranstaltninger burde i stedet opfordre 
til blandet landbrug, hvor køer græsser 
og gøder en mark, der efterfølgende 
bruges til dyrkning af majs eller korn. 
»Afgrøderotation skaber mangfoldig-
hed, giver en sund jordbund og øger 
høstudbyttet,« siger Marco Contiero. 
Men sådanne metoder kan ikke så let 

Landbrugsmillionærer afviser støtteloft

En gammel strid genopstod på et møde 
i Rådet (landbrug) i marts i år, hvor 
et mindretal af EU-landene ikke ville 
acceptere et loft  for betalingerne til rige 
landmænd. Den daterer sig tilbage til 
et Kommissionsforslag fra 2007 om, 
at direkte betalinger til enkeltbedrift er 
højst skulle være på 300 000 EUR. For-
slaget vandt ikke gehør i medlemsstater 
med store jordejere, og det kom aldrig 
videre.

Kommissionen har imidlertid ikke 
givet op og lancerede idéen om et loft  
for betalinger i sin meddelelse om den 
fælles landbrugspolitik fra november 
2010. Meddelelsen fulgte i kølvandet 
på beretninger i pressen om »land-
brugsmillionærer«, der får store beløb i 
EU-støtte i kraft  af deres bedrift ers store 
størrelse og således trækker mere end 1 
mio. EUR ud af EU’s landbrugsbudget. 
Skandalehistorier om harmonikaklub-

ber i Sverige og en tidligere bulgarsk 
ministers datter, som får udbetalt store 
summer fra landbrugsbudgettet, trak 
overskrift er.

Jack Th urston, der er medstift er af 
farmsubsidy.org, mener, at målsætnin-
gerne med den fælles landbrugspolitik 
tabes af syne på grund af forvirringen 
omkring politikinstrumenterne. »Hvis 
formålet med landbrugsstøtte er at 
supplere indtjeningen for landmænd 
med lav indkomst, så bør støtten gå til 
de fattige og ikke udbetales til de rige. 
Dette gøres bedst ved hjælp af en enkel 
indkomstvurdering på grundlag af 
princippet om, at rige mennesker ikke 
har brug for indkomststøtte.«

Da landbrugsministrene drøftede 
spørgsmålet i Rådet i marts, opstod der 
splittelse. Det Forenede Kongerige gik 
imod forslaget med den begrundelse, 
at mange store bedrift er rent faktisk er 
kooperativer, hvor mange små land-
brug er gået sammen for at kunne 
udnytte stordrift sfordele.

Tjekkiet er en anden medlemsstat, 
der er imod. Dette kan forekomme 
besynderligt, da det traditionelt har 
været de »gamle« medlemsstater 

som Det Forenede Kongerige, Italien 
og Tyskland, der har været imod et 
loft . Men store bedrift er er et levn fra 
Tjekkiets kommunistiske fortid, hvor 
mange landbrug blev tvangskollekti-
viseret. Hvis der indføres et loft , som 
Kommissionen lægger op til, kan Tjek-
kiet afh ængigt af loft ets størrelse miste 
mellem 26 % og 59 % af de direkte beta-
linger, det får udbetalt.

»Indførelse af et loft  ville resultere 
i en uønsket svækkelse af konkurren-
ceevnen og muligvis også en kunstig 
opsplitning af landbrugsvirksomheder 
og en dertil knyttet stigning i den admi-
nistrative byrde. Derfor er nogle EU-

lande, herunder Tjekkiet, stærkt uenige 
i Kommissionens forslag og kan ikke se 
nogen gode grunde til at gennemføre en 
sådan foranstaltning,« sagde Tjekkiets 
vicelandbrugsminister, Juraj Chmiel.

»For øjeblikket er formålene med 
den fælles landbrugspolitik uklare,« 
tilføjede Jack Thurston. »Politikin-
strumenterne er dårligt udformede, og 
pengene fordeles, sådan som de altid 
er blevet fordelt: jo større bedrift , jo 
bedre jord, jo mere intensivt landbrug, 
jo større støtte.« ●

I 2009 modtog EU’s landmænd omkring 
30 mia. EUR i støtte, men den fælles 
landbrugspolitiks troværdighed under-
mineres af misforholdet mellem støtten 
til store og små bedrift er og udbetaling 
af off entlige midler til personer, der ikke 
driver nogen form for landbrugsaktivi-
tet. Dette vedvarende problem ødelæg-
ger off entlighedens tillid til den fælles 
landbrugspolitik og svækker landbrugs-
produktionen i EU.

Landmændene modtager midler 
fra en enkeltbetalingsordning, der blev 
indført i 2003. Denne ordning indebæ-
rer, at støtten ikke længere er knyttet til 
landmandens produktion (»afk obling«). 
I stedet skal han på sine jorder følge 
strenge miljø- og landbrugsmæssige 
fremgangsmåder og standarder for at 
kunne få støtte. Ca. 75 % af EU’s land-
brugsstøtte gives som direkte betalinger.

En undersøgelse, der blev offent-
liggjort af Revisionsretten i juni, har 
imidlertid påvist, at ordningen også har 
tilskyndet folk uden interesse for land-
brug til at udnytte et system, der giver 
indkomstgaranti. De har kunnet købe 
store landbrugsarealer uden at drive 
landbrug på dem. Der var f.eks. et til-
fælde i Tyskland, hvor en person angi-
veligt modtog over 300 000 EUR om 
året for 900 hektar agerjord. Jorden blev 
hverken brugt til afgrøder eller husdyr-
hold. Revisionsretten påviste desuden, 
at støtten fra enkeltbetalingsordningen 
hovedsageligt går til nogle få, men store 
modtagere. Faktisk er det sådan, at 20 % 
af alle støttemodtagere får 80 % af den 
direkte indkomststøtte.

Franco Chiriaco, medlem af EØSU 
og ordfører for udtalelsen »Den fælles 
landbrugspolitiks fremtid«, forklarer, 
at de direkte betalinger er baseret på 
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KORT SAGTEØSU møder AVS-partnerorganisationer: 
fremme af bæredygtig og inklusiv 
udvikling

Mere end 220 deltagere havde fundet 
vej til det 26. møde mellem økono-
miske og sociale interessegrupper i 
AVS-landene og EU, der fandt sted 
i Bruxelles fra den 5.-7. juli 2011 og 
havde spørgsmålet om, hvordan vi 
opnår bæredygtig og inklusiv udvik-
ling, som tema. Udover civilsam-
fundsorganisationer deltog også 
ngo’er, AVS-landenes diplomatiske 
missioner, EU-institutioner og andre 
interesserede parter.

I forbindelserne mellem AVS og 
EU er EØSU’s rolle og aktiviteter 
meget alsidige. Udvalget afholder 
konferencer for alle AVS-landene, 
regionale seminarer og høringer om 
specifi kke emner. Det deltager endvi-
dere aktivt i arbejdet i Den Blandede 

Parlamentariske Forsamling AVS/
EU og samarbejder med afrikanske 
økonomiske og sociale råd.

På åbningsmødet understregede 
EØSU’s formand Staff an Nilsson, at 
det, der nu skal til, ikke er en udvik-
ling, der famler i blinde, men en 
udvikling, som hindrer, at miljøet 
forringes. Men udviklingen må også 
være inklusiv, omfattende alle lande, 
alle grupper og hver enkelt person 
i samfundet. Dette leder direkte til 
spørgsmålet om, hvilken ny form for 
udviklingspolitik vi ønsker for EU. 
Deltagerne understregede, at denne 
nye politik bør være koncentreret om 
fattigdomsudryddelse, investeringer i 
landbrug, social dialog og inddragelse 
af civilsamfundet.

Fødevaresikkerhed er utvivlsomt et 
af de mest livligt debatterede emner 
i dag, og der må sættes ind på alle 
niveauer først og fremmest for at 
fremme udviklingen af landbruget i 
udviklingslande. Lovgivning og insti-
tutionelle mekanismer, der regulerer 
retten til at dyrke land, og overkom-
melige lån er derfor altafgørende for 
små landbrugere, kvinder og unge 
landmænd.

Deltagerne gav deres opbakning 
til, at forhandlingerne om økonomi-
ske partnerskabsaftaler fortsættes i 
et tempo, der er afpasset eft er AVS-
landenes formåen, med det formål 
at fortsætte udviklingen hen imod 
regional integration. Endelig var alle 
deltagerne enige om, at civilsam-
fundet i højere grad bør inddrages i 
udformningen og gennemførelsen af 
Cotonou-aft alen, og at civilsamfun-
det bør spille en fremtrædende rolle 
i at forbedre det demokratiske styre i 
AVS-landene.

Som Brenda King, formand for 
opfølgningsudvalget AVS/EU, sagde 
i sine afsluttende bemærkninger: »Vi 
må gøre mere for at skabe mulighe-
der for kvinderne og de unge i Afrika, 
for at få disse oft e oversete personer 
til at tage kontrollen og for at skabe 
betingelser, der sikrer dem økonomisk 
uafh ængighed og stabile rammer for 
arbejde«. (lk) ●

Bedre forbindelser mellem øst og vest
EU’s midler til de transeuropæiske 
transportnet (TEN-T) bruges ikke i 
tilstrækkeligt omfang til at fi nansiere 
udvikling af transportinfrastrukturen 
i de »nye« EU-lande, sagde EØSU’s 
næstformand Jacek Krawczyk på en 
konference om EU’s fremtidige trans-
portpolitik, der fandt sted i Warszawa 
i juli.

Denne godt timede konference blev 
afholdt lige inden Kommissionens 
off entliggørelse af sine forslag til den 
fremtidige udvikling af de europæi-
ske transportnet. Polens viceminister 
for infrastruktur, Maciej Jankowski, 
sagde i sin tale, at forslaget »bør tage 
tilstrækkeligt hensyn til de økonomiske 
forskelle EU-landene imellem«. Han 
fortsatte med at fremhæve, at »Polens 
erfaringer med at anlægge transpor-
tinfrastruktur viser, at samhørigheds-
politikken er det bedste instrument til 
at mindske uligheder mellem lande og 
regioner«.

Næstformand Krawczyk tilfø-
jede, at størsteparten af EU-midler 
øremærket til udviklingen af TEN-T 
bruges af de »gamle« medlemslande, 
og han opfordrede Kommissionen til 
i de nye lovforslag at fremsætte anbe-
falinger til, hvordan denne ubalance 
kan reduceres. Med henvisning til en 
nylig EØSU-udtalelse om det fremti-
dige TEN-T, sagde Krawczyk, at der må 
tages hensyn til naboskabspolitikken i 
forbindelse med udviklingen af trans-
portinfrastrukturen. »Interoperabilitet 
med EU’s nabolande er af allerstørste 
vigtighed,« sagde han.

Jean-Eric Paquet, direktør for 
TEN-T i Kommissionen, redegjorde 
kort for Kommissionens prioriterin-
ger på området. De vedrører intermo-
dal transport og trafi kstyringssystemer. 
Paquet sagde, at transportinfrastruk-
turen på tværs af landegrænser skal 
videreudvikles, og at Kommissionen 
vil sørge for den nødvendige synkro-
nisering af de nationale investeringer 
i infrastruktur. Han tilføjede, at sigtet 
med de nye forslag til transportpolitik-
ken er at sikre en bedre integration af 
EU’s østlige og vestlige regioner.

Vedrørende spørgsmålet om TEN-
T-finansieringen fremhævede Jacek 
Krawczyk de vigtigste pointer i EØSU’s 
udtalelse, nemlig inddragelse af aktø-
rer fra den private sektor, omhyggelig 

og selektiv brug af offentlig-private 
partnerskaber og EU-midler, hvor der 
ikke udelukkende er tale om struk-
turfondene og Samhørighedsfonden, 
men også aktiv finansiering fra Den 
Europæiske Investeringsbank. Jacek 
Krawczyk tilføjede, at »som situationen 
er nu, kan vi ikke regne med en væsent-
lig forøgelse af de nationale budgetter 
og EU-budgettet. Vi må derfor søge 
eft er nye fi nansieringskilder og bruge 
de midler, der er til rådighed, bedre og 
mere eff ektivt«.

Konferencen fandt sted i Warsza-
was kultur- og videnskabspalads og 
var organiseret af EØSU i samarbejde 
med Polens ministerium for infrastruk-
tur. (mb) 
 ●

Kroatiens tiltrædelsesforhandlinger afsluttes ... men arbejdet 
i det blandede rådgivende udvalg EU-Kroatien fortsætter

Det 9. møde i det blandede rådgivende udvalg EU-Kroatien blev holdt i EØSU den 21. 
juni og var en glad begivenhed. Kroatien var på nippet til at afslutte forhandlingerne 
med Kommissionen og fejrede 20-året for sin uafh ængighed. Men som alle med kend-
skab til tiltrædelsesforhandlingerne ved, så er det oft e startskuddet til, at den fremtidige 
medlemsstat rigtig skal i gang med arbejdet. Med tanke herpå behandlede udvalget 
to presserende spørgsmål for Kroatien: Den sociale dialog, der stadig støder på visse 
vanskeligheder i Kroatien, og pensionsreformer, der dog er et stort problem for de 
fl este EU-lande. Formålet med drøft elserne og de fremtidige møder i udvalget er at 
støtte Kroatien på vejen mod medlemskab, hvilket bl.a. indebærer, at der skal ses på 
spørgsmål, som ikke kan afk lares fuldstændigt selv med nok så hårde forhandlinger, 
men hvor det organiserede civilsamfund kan gøre en forskel. (gh) ●

CESlink fremmer bedste praksis inden for kommunikation

CESlink-netværket blev lanceret i 2000 midt i arbejdet med en ny traktat, som skulle 
fremme en struktureret dialog med alle civilsamfund og øge brugen af alle demokra-
tiske processer for at sikre det demokratiske liv i EU.

Her 11 år senere drøft ede CESlink-korrespondenterne på deres årlige møde den 
21. juni i EØSU, hvordan netværket kan udvikle sig i fremtiden og reagere på de 
kommende udfordringer. På mødet forsøgte man at fi nde en realistisk tilgang, at få 
mest muligt ud af begrænsede ressourcer og bruge teknologiske fremskidt til at skabe 
samarbejde. Dette blev drøft et på formiddagsmødet, hvor EØSU’s næstformand, 
Anna-Maria Darmanin, fortalte om EØSU’s og sine egne erfaringer med brug af 
sociale medier, som CESlink-korrespondenterne kan bruge til fordel for netværket 
og de nationale råd. Hun talte om de måder, man kan »sige det, gøre det, tweete det!« 
for at sætte gang i dialogen med civilsamfundet og påvirke EU-institutionerne, og 
også om sine egne erfaringer som aktiv blogger, »twitter« og bruger af Facebook og 
LinkedIn for at markedsføre sit og udvalgets arbejde.

Anna-Maria Darmanin afsluttede sin præsentation med at fortælle om de nyeste 
onlineværktøjer, der er blevet udviklet til EØSU, som videoblogging, og rundede af 
med anbefalinger for brugen af sociale medier, herunder brugen af emneord og bil-
leder, der kan skabe interesse, hvordan man forbereder og følger op på kampagner 
i de sociale medier, og hvordan man kan udtrykke sine egne meninger, når man 
arbejder for en institution. (djdl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/ ●

EØSU’s kontaktgruppe — et værdifuldt civilsamfundsforum

EØSU har på tæt hold fulgt den seneste sociale og politiske udvikling i vores nabo-
lande i Middelhavsområdet. Civilsamfundet i Maghreblandene har sat sig i fører-
sædet og vil derfor spille en afgørende rolle i de kommende måneder.

På kontaktgruppens møde den 27. juni 2011 udvekslede EØSU synspunkter med 
Ahmed Galai, vicepræsident i Tunesiens liga for beskyttelse af menneskerettigheder, 
og Abdelaziz Idamine, der er medlem af den marokkanske 20. februar ungdoms-
bevægelse, som begge delte ud af deres førstehåndserfaringer fra begivenhederne 
i løbet af det »arabiske forår«. (ail) ●

EØSU’s næstformand, Jacek Krawczyk, taler i Warszawa
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Socialt iværksætteri til 
debat i EØSU

I november 2011 vil Europa-Kom-
missionen vedtage en meddelelse om 
»Socialt iværksætteri«. Social virk-
somhed er vigtigt, men utilstrækkeligt 
udviklet. For at fremme dets udbre-
delse er der behov for en ambitiøs, 
integreret politisk ramme.

EØSU blev således for nyligt 
opfordret til at give råd og forslag 
til foranstaltninger til at stimulere 
udviklingen af socialt iværksætteri 
og sociale virksomheder. Den 28. juli 
2011 afh oldtes en off entlig høring med 
fokus på spørgsmål som behovet for 
en bedre defi nition af socialt iværksæt-
teri, bedre adgang til fi nansiering og 
bedre profi lering af sektoren. Bidra-
gene dannede senere grundlag for en 
debat mellem studiegruppens med-
lemmer og vil blive taget i betragtning 
i EØSU’s sonderende udtalelse, som 
skal vedtages til oktober.

Europa står over for en lang række 
udfordringer, som kræver løsninger, 
der kombinerer økonomisk og social 
velfærd for den enkelte borger og sam-

fundet som helhed. Disse udfordringer 
kræver mange forskellige forretnings-
modeller. Ved at fremme sociale virk-
somheder udnytter man både deres 
vækstpotentiale og sociale merværdi.

En social virksomhed bidrager via 
sine enestående forretningsmetoder, 
hvor økonomiske resultater kombine-
res med en demokratisk arbejdsmåde 
og solidaritet mellem medlemmerne, 
til at opnå vigtige EU-mål, f.eks. inden 
for beskæft igelse, social samhørighed, 
regional udvikling og udvikling af 
landdistrikterne, miljøbeskyttelse og 
forbrugerbeskyttelse.

Europa-Kommissionen skønner, 
at der er 2 millioner sociale virksom-
heder (dvs. 10 % af alle europæiske 
virksomheder) med over 11 millioner 
lønnede medarbejdere (svarende til 
6 % af den erhvervsaktive befolkning 
i EU). (pk) ●

EØSU besøger institutioner for 
innovation og forskning i münchen

En EØSU-delegation bestående af 
medlemmer fra Den Faglige Sektion 
for Det Indre Marked, Produktion og 
Forbrug (INT) og Den Rådgivende 
Kommission for Industrielle Ændrin-
ger (CCMI) var på besøg i München 
den 9. og 10. juni for at holde en række 
møder med Den Europæiske Patent-
myndighed (EPO).

INT-sektionen fremførte sine 
synspunkter om Innovations-EU 
(INT/545) og om de kommende 
ændringer i EPO’s aktiviteter, efter 
at 25 medlemsstater for nylig beslut-
tede at arbejde hen imod et fælles EU-
patent.

EPO mener, at det nye EU-patent 
vil blive kendt som »fællespatentet«, 
mens det nuværende europæiske 
patent fortsat vil blive udstedt af EPO.

Et af besøgets højdepunkter var en 
rundvisning på det tyske museum for 
teknologi og videnskab, hvor medlem-
merne fi k indblik i den tyske indu-
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strielle og videnskabelige innovations 
historie.

Herefter fulgte programmets 
hovedattraktion: et besøg på Max-
Planck Institute of Quantum Optics. 
Instituttet arbejder tæt sammen med 
Münchens Tekniske Universitet og 
kan fremvise seks Nobelpristagere 
samt forbindelser til tyske opfi ndere 
som Rudolf Diesel, Heinz Maier Leib-
nitz, Claude Dornier og Willy Mes-
serschmitt. Til sidst blev sektionens 
udtalelse om Finansiering af forskning 
og innovation, udarbejdet af Gerd 
Wolf og Erik Svensson, præsenteret 
for instituttet.

Disse besøg er uhyre nyttige for 
EØSU og især for INT-sektionen. 
Nyheden om, at vores kollega og 
delegationsmedlem, Zenonas Rokus 
Rudzikas, pludseligt var gået bort, var 
det eneste, der kastede en skygge over 
forløbet. Der blev afh oldt et minuts 
stilhed til minde om ham. (bc) ●

Nye 
publikationer 
fra EØSU
1.  Det Europæiske Økonomiske og 

Møde i Rom for at drøfte de 
økonomiske og sociale råds 
rolle i den globale styring

Det 12. internationale møde i Sam-
menslutningen af økonomiske og 
sociale råd og lignende institutioner 
(AICESIS) blev afholdt i Rom den 
21.-23. juli 2011 i CNEL’s hovedsæde 
(det italienske nationale råd for øko-

Sociale Udvalg under det polske 
rådsformandskab

2.  Vedvarende energi til Europa

3.  Vejledning til det europæiske borge-
rinitiativ

4.  Fødevarer til alle — EØSU’s formands 
konklusioner fra konferencen ●

Yderligere oplysninger kan fi ndes på: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications

KORT SAGT
nomi og beskæftigelse). EØSU var 
repræsenteret ved formanden, Staf-
fan Nilsson, og formanden for REX-
sektionen, Sandy Boyle.

I mødet deltog den italienske 
præsident, Giorgio Napolitano, samt 
mange andre fremtrædende italien-
ske (Gianni Letta — statssekretær 
i statsministeriet og Enzo Scoti — 
statssekretær i udenrigsministeriet) 

og internationale personligheder 
(FN’s ECOSOC og Den Afrikanske 
Enhedsorganisation). Mødet blev 
åbnet af Antonio Marzano, formand 
for CNEL og afgående formand for 
AICESIS. De tre mødedage fulgte 
efter en ceremoni til markering af 
150-året for Italiens samling, hvorun-
der repræsentanter for ngo’er i Benin, 
Brasilien, Gabon og Indien fi k over-
rakt AICESIS’ milleniumpriser 2010.

Eft er udløbet af denne formands-
periode varetaget af det italienske 
CNEL, er den nye AICESIS-for-
mandsperiode 2011-2013 blevet til-
delt Algeriets økonomiske og sociale 
råd, som vil tilrettelægge sammen-
slutningens fremtidige arbejde og 
snart bekendtgøre hovedtemaet 
for de to kommende års formand-
skab. (vo) ●

EØSU’s civilsamfundspris 
2011: en pris til fremragende 
civilsamfundsinitiativer

Dette års civilsamfundspris vil have 
fokus på »Dialog og deltagelse, der 
fremmer EU’s værdier: integration, 
mangfoldighed, solidaritet og tole-
rance«. Prisen belønner civilsam-
fundsprojekter og -initiativer, som 
understøtter den europæiske integra-
tionsproces, og som har været inno-
vative og bidraget positivt til trivslen 
i lokalsamfundene. Dialog og delta-

gelse må være de vigtigste redskaber 
til gennemførelse af disse initiativer 
og projekter.

Prisen med en samlet værdi af 
30 000 EUR uddeles den 7. december 
2011. Alle civilsamfundsorganisatio-
ner etableret i Den Europæiske Union 
på nationalt, lokalt eller EU-plan kan 
deltage. Fristen for indgivelse af kandi-
daturer er den 7. oktober 2011. Yderli-
gere oplysninger fi ndes på: www.eesc.
europa.eu/civilsocietyprize ●
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