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LEDER

Partnerskabsprincippet skal være 
i centrum for samhørighedspolitikken

Kære læsere 
I januar bad EU’s budgetkommissær Janusz 
Lewandowski EU-institutionerne om at udvise 
tilbageholdenhed ved udarbejdelsen af deres 
budgetter for 2013. Europa-Parlamentet har stil-
let forslag om en fastfrysning af budgettet, men 
samtidig opfordret institutionerne til at opfylde 
»retlige forpligtelser og nye fi nansielle udfordrin-

ger, såsom den kroatiske udvidelse«. Med sit forslag til budget for 2013, som for 
nylig godkendtes af EØSU’s præsidium, har udvalget taget denne udfordring op.

Det nuværende budget for 2012, som vi begyndte at udarbejde i oktober 
2010, da jeg blev valgt til næstformand, blev forøget med blot 0,19 % i for-
hold til 2011, hvilket medregnet infl ation i praksis er ensbetydende med en 
reduktion i midler på 3,5 %. Og forslaget til budget for 2013 er fastfrosset på 
det nuværende niveau. Med andre ord vil der, hvis der ses bort fra ekstraom-
kostningerne til at indlemme kroatiske medlemmer i udvalget eft er Kroatiens 
tiltrædelse til EU den 1. juli 2013, reelt være tale om en budgetstigning på nul. 
I en tid hvor stramningerne i EU-landene begynder at kunne mærkes, handler 
udvalget som det organ, der repræsenterer det organiserede civilsamfund, 
i overensstemmelse med de politikker, der gennemføres på nationalt niveau.

Vores ansvarlige og fornuft ige forslag til budget er resultatet af et forbere-
dende arbejde, hvor hvert eneste større udgift sområde – inden for en veltilret-
telagt og realistisk tidsplan – er blevet nøje gennemgået af en ordfører, der har 
haft  til opgave at øge eff ektiviteten ved at se på de eksisterende ressourcer og 
foreslå synergier, omrokeringer og en bedre budgetprioritering. Det endelige 
forslag til budget udarbejdes på basis af disse rapporter og under hensyntagen til 
de politiske holdninger i udvalgets forskellige interne organer og dets overord-
nede politiske prioriteter. Hele processen har været fuldstændig gennemsigtig 
og er foregået i et samarbejde med udvalgets administration.

Et eksempel på en nyskabende løsning, hvor der spares penge, er, at over-
sættelsen og andre støttetjenester som it og logistik er blevet lagt sammen med 
Regionsudvalget. Ingen anden EU-institution har gjort dette.

Med færre ressourcer end i 2010 viser EØSU, at det kan udrette mere. Det 
fortsætter som vanligt med at afgive mellem 150 og 200 udtalelser om året 
om spørgsmål fra beskæft igelse og energi til skattepolitik og transport. Disse 
udtalelser udarbejdes eft er anmodning fra andre EU-institutioner eller på eget 
initiativ. Men derudover løft er EØSU den udfordring bestående af de nye 
opgaver, det har fået i medfør af Lissabontraktaten, især vedrørende delta-
gelsesdemokrati.

EØSU vil fortsætte på samme måde. Det vil fortsat levere et politisk kva-
litetsprodukt ved hjælp af en strømlinet procedure og nøje gennemgang af 
ressourcerne. De europæiske skatteydere har krav på dette fra alle EU’s insti-
tutioner.

Jacek Krawczyk
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Siden 1986  har samhørighedspo-
litik været et af de områder, hvor 
der er blevet investeret mest i EU, 
samtidig er politikken et strålende 
eksempel på fi nansiel solidaritet og 
en kraft ig drivkraft  for integration. 
I de 26 år samhørighedspolitikken 
har eksisteret, har den konstant 
været genstand for debat, og den 

er fl ere gange blevet omlagt for at 
gøre den mere eff ektiv. Samhørig-
hedspolitik har enorm betydning 
for europæernes dagligdag, idet den 
udligner forskellene mellem ugun-
stigt stillede områder og velstående 
regioner. Dette illustreres af de fi re 
samhørighedsfonde, som har skabt 
omkring 1,4 mio. nye arbejdsplad-
ser, fi nansieret 47.000 km motorvej 
og sørget for spildevandsrensning til 
23 mio. mennesker.

Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg har helt fra star-
ten været på forkant med debatten 
om samhørighed og argumenteret 
for, at civilsamfundet skal have en 
afgørende rolle i  udformningen 
og tilrettelæggelsen af samhørig-
hedspolitikken. I oktober sidste år 
vedtog Kommissionen et lovforslag 
om samhørighedspolitikken i årene 
2014-2020, der afstemmer den med 
Europa 2020-strategien med det mål 

at fremme investeringerne i vækst, 
beskæft igelse og konkurrenceevne.

Staffan Nilsson, EØSU’s for-
mand, åbnede debatten om sam-
hørighedspolitikken med deltagelse 
af Johannes Hahn, kommissær for 
regionalpolitik. Formanden poin-
terede, at europæerne skal være 

i centrum for alle EU’s politikker, 
og at partnerskabsprincippet i EU’s 
samhørighedspolitik er nøglen her-
til i et langsigtet perspektiv. Michael 
Smyth, formand for Den Faglige 
Sektion for Den  Økonomiske og 
Monetære Union og Økonomisk 
og Social Samhørighed formule-
rede samme tanke, idet han anførte: 
»EØSU mener, at der især bør 
fokuseres på reelt at få inddraget 
alle partnere og interessenter i for-
beredelsen, gennemførelsen og den 
eft erfølgende evaluering af projekter 
iværksat under politikken«.

Fem udtalelser om samhørig-
hedspolitikken blev vedtaget på 
ovennævnte plenarforsamling, hvil-
ket viser den brede støtte til Kom-
missionens initiativ fra oktober. 
Der blev fremsat adskillige forslag 
over for Kommissionen, bl.a. om 
markante forenklinger af de admi-
nistrative procedurer og en bedre 

gennemførelse af fælles indikatorer. 
Angående Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling anbefalede EØSU 
større fl eksibilitet, så den territori-
ale tilgang bliver lettere at anvende. 
Med hensyn til Samhørighedsfon-
den støttede det beslutningen om at 
fokusere på tematiske nøgleområder 
for på den måde at mindske spild og 

øge multiplikatoreff ekten, der kan 
skabe vækst og arbejdspladser.

Ioannis Vardakastanis, ordfører 
for samhørighedspakken, påpe-
gede, at debatten fandt sted på det 
helt rigtige tidspunkt. Han sagde, 
at »i dag er grundlæggende sociale 
principper under angreb i Rådet for 
Den Europæiske Union. Rådet for 
Almindelige Anliggender besluttede 
i går at fj erne enhver klausul om køn, 
ikke-forskelsbehandling og handi-
cap fra forhåndsbetingelserne i for-
slaget om fælles bestemmelser. Det 
viser, at disse spørgsmål må indar-
bejdes mere eff ektivt i den øvrige del 
af forordningen, f.eks. ved at tilføje 
tilgængelighed for handicappede i de 
fælles bestemmelser«. (asp) ●
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I 2050 vil der være 9 milliarder men-
nesker på jorden, som vil producere 
9 milliarder tons CO

2
. Allerede i dag 

bruger vi 1,3-1,4 gange jordens res-
sourcer. Om nogle få uger vender 
alle blikket mod FN’s Rio+20-kon-
ference, som skal foreslå løsninger, 
men hvad gør borgerne og civilsam-
fundet selv for at fremme ressour-
ceeff ektivitet og bæredygtig udvikling 
på lang sigt? Dette og andre spørgs-
mål blev behandlet på konferencen 
»Tænk grønt! Potentialet i  bære-
dygtig udvikling og grøn økonomi« 
afh oldt af Gruppen Andre Interesser 
i Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg i Bruxelles den 2. maj.

Der var omkring 140 deltagere på 
konferencen, heriblandt Staff an Nils-
son, formand for EØSU, Luca Jahier, 
formand for Gruppen Andre Interes-
ser i EØSU, Alan Seatter, vicegene-
raldirektør i  Kommissionens GD 
for Miljø og Chris van den Bilcke, 
UNEP’s forbindelseskontor til EU.

Selv om miljø- og forbrugerhen-
syn i  højere grad medtænkes, er 
opfattelsen i  2012  stadig, at vores 
nuværende forbrugsniveau og 
adgang til ressourcer vil vare ved 
uendeligt. »Det er en kendsgerning, 
at vi ikke kan fortsætte vores livsstil 
og produktionsmønster som hidtil. 
Uheldigvis har Europa eksporteret 
sin industrialiserede økonomiske 
model til resten af verden. Nu er det 
kun gennem koordineret indsats og 
politisk engagement på alle niveauer, 
at vi vil være i stand til at stræbe eft er 
bæredygtig vækst og sætte en stop-
per for miljøforringelserne«, tilføjede 
Luca Jahier, formand for Gruppen 
Andre Interesser i EØSU.

Ifølge konklusionerne på konfe-
rencen kræver gennemførelsen af en 
ny bæredygtig udviklingsstrategi med 
en klar kobling mellem de sociale, 
miljømæssige og økonomiske søjler 
en ny bevidsthed om sagens hastende 

karakter, ambitioner, politisk sam-
menhæng og ansvarlighed. Over-
gangen til den grønne økonomi er et 
fast element i denne proces, men også 
kun det første skridt. Bæredygtighed 
og miljømærkning, udveksling af 
informationer om god praksis, større 
udbredelse af bæredygtige forbrugs-
mønstre samt uddannelsesprogram-
mer er blot nogle af nøgleelementerne 
i en stærkt nødvendig »køreplan for 
grøn økonomi«. Rio+20-målene vil 
kun kunne nås, hvis der opstilles en 
overordnet politisk ramme.

Derudover var de fl este deltagere 
også enige om behovet for at afk oble 
den økonomiske vækst fra ressour-
ceanvendelsen, modernisere energi-
sektorerne og indføre bæredygtige 
transportpolitikker for mennesker 
og varer. Lokal bytransport i Biele-
feld (Tyskland), spildevand i landdi-
strikter (Sokoly, Polen) eller grønne 
sociale boliger i Europa var nogle af 
de eksempler på god praksis, der blev 
præsenteret på konferencen. (ail) ●

EØSU skal se nærmere på alle aspekter 
vedrørende aktiv alderdom

Tænk grønt! Potentialet i bæredygtig 
udvikling og grøn økonomi

Som optakt til det europæiske år 
2012 for aktiv aldring og solidaritet 
mellem generationerne har EØSU 
nedsat en særlig koordinations-
gruppe, der har til opgave at fi nde 
frem til, hvordan indstillingen er til 
de ældre borgeres værdier og rolle 
i samfundet, samt at udarbejde en 
udtalelse om emnet. Udvalget har 
sat to velkendte aktører på området 
til at lede gruppen: Renate Heinisch, 
tysk medlem, der repræsenterer den 
tyske landssammenslutning af ældre-
organisationer (Gruppen Andre Inte-
resser), og Xavier Verboven, belgisk 
medlem, der repræsenterer den bel-
giske landsorganisation af arbejdsta-
gere (Lønmodtagergruppen).

Industrilandenes aldrende befolk-
ning opfattes oft e som en byrde for 
økonomien og som et problem, der 
skal løses; et billede, som Renate 
Heinisch ikke er sen til at afvise som 
værende misvisende. Hun mener, at 
betydningen af udtrykket at »være 
ældre« og det billede, man får på 
nethinden, trænger til forandring. 
Det skorter ikke på ældre menne-
sker, der bidrager til samfundet eller 
indgår i frivilligt arbejde. Hvis man 
blev bedre til at oplyse om deres akti-
viteter og rolle i samfundet, ville det 
give et mere sandfærdigt, retvisende 
og mere positivt billede, udtaler hun.

Ifølge Eurostat er beskæft igelses-
raten for ældre arbejdstagere (i alde-
ren 55-64 år) i de fl este lande lavere 
end for andre aldersgrupper. »Ældre 
arbejdstagere er som regel de første, 
der rammes af omstruktureringer 
i virksomhederne«, udtaler Xavier 
Verboven, der frygter, at samfundet 
ikke er i stand til at udnytte ældre 
menneskers potentiale. Det har afgø-

rende betydning at beholde de ældre 
på arbejdsmarkedet. For de ældre, 
der mister deres job, bør man gøre en 
særlig indsats for at indsluse dem på 
arbejdsmarkedet igen, navnlig gen-
nem uddannelse og en forbedring af 
deres arbejdsvilkår.

»Aktiv beskæftigelsespolitik ser 
ud til at være den eneste løsning for 
at sikre stabilitet og fi nansiering af 
pensionssystemerne på et tidspunkt, 
hvor den forventede levetid bliver 
længere«, udtaler Xavier Verboven. 
»Underskudsproblemet bliver ikke 
løst alene ved at sætte pensionsalde-
ren op.«

Og så handler aktiv alderdom 
ikke kun om beskæftigelse. »Det 
drejer sig om at leve en produktiv, 
tilfredsstillende og anstændig tilvæ-
relse, så længe man kan«, medgiver 
Renate Heinisch. Det er grunden 
til, at adskillige konferencer, som 
koordineringsgruppen planlægger 
at afh olde i anden halvdel af i år, vil 
se nærmere på de forskellige aspekter 
i forbindelse med aldring. Gruppens 
aktiviteter vil ved årets udgang blive 
rundet af med en konference, der har 
som målsætning at formulere nogle 
politiske henstillinger.

Og det er en debat, der vedrører 
os alle sammen, fordi – som Renate 
Heinisch udtrykker det – »hvis der 
er noget, der er sikkert og vist, så er 
det, at vi alle sammen en dag bliver 
ældre«. (asp/mb) ●

Link til gruppens websted: http://
www.eesc.europa.eu/ey2012

Kooperativer 
for en retfærdig 
og konkurrencedygtig 
fødevarekæde

Kooperativer har en central rolle at 
spille i EU 2020-strategien for vækst 
og beskæftigelse. EØSU,  som har 
repræsentanter for den koopera-
tive sektor blandt sine medlemmer, 
ønsker, at kooperativer beskyttes 
i tilstrækkelig grad og er konkurren-
cedygtige i fødevarekæden. Derfor 
organiserede EØSU i et samarbejde 
med COPA-COGECA (en sammen-
slutning af de vigtigste landbrugs- og 
andelsorganisationer i EU) og EURO 
COOP (Det Europæiske Fællesskab af 
Brugsforeninger) en konference den 
24. april med titlen »Kooperativer for 
en retfærdig og konkurrencedygtig 
fødevarekæde«. Konferencen fokuse-
rede på, hvordan landbrugs- og for-
brugerkooperativer kan samarbejde 
på en afb alanceret måde, der ikke kun 
er til gavn for deres medlemmer, men 
som også bekæmper uhensigtsmæs-
sige og misbrugslignende forhold 
i  fødevarekæden. Blandt talerne 
var højtstående repræsentanter fra 
Kommissionen (GD for Det Indre 
Marked), Europa-Parlamentet, det 
danske EU-formandskab, EØSU 
samt landbrugs- og forbrugerkoope-
rativer. Carlos Trias, EØSU- medlem 
og direktør for den spanske sammen-
slutning af forbrugerkooperativer 
(UNCCUE), deltog i  konferencen 
og besvarede enkelte spørgsmål fra 
EØSU info.

Kan du forklare 
for vores læsere, hvad 
et forbrugerkooperativ 
er og beskrive dets rolle 
i fødevarekæden?

Et forbrugerkooperativ er en virk-
somhed, som er ejet af kunderne, og 
som derfor kan udøve indflydelse 
på forsyningskæden, så der i højere 
grad tages højde for eft erspørgslen. 
Ejerne/kunderne kan derudover 
træff e foranstaltninger, der er i over-
ensstemmelse med deres ønsker. 
Dermed kan en gruppe af forbru-
gere, gennem et kooperativ, spille en 
vigtig rolle i fødevareværdikæden ved 
at skabe en direkte forbindelse med 
fremstillingsprocessen og forhandle 
inden for disse parametre.

Hvorfor er det så vigtigt 
at introducere nye modeller 
for fødevareforsyningskæden 
på EU-markedet? Hvad er den 
aktuelle situation, og hvordan 
kan den forbedres?

Den nuværende fødevareværdi-
kæde fungerer ikke tilfredsstillende 
for mange af deltagerne, og dette 
udgør både en trussel mod land-
brugets overlevelse og en barriere 
for et ansvarligt forbrug. Med hen-
blik på at fi nde en løsning på denne 
problemstilling er det nødvendigt at 
etablere direkte og gennemskuelige 
forbindelser mellem de forskellige 
interessenter og fjerne mellemled, 
der ikke giver nogen merværdi samt 
rette op på dårlig praksis hos nogle 
operatører. Vores forslag går ud på 
at fremme et marked, som bygger på 
en fi losofi  om, at der arbejdes i over-
ensstemmelse med disse kooperative 
principper og værdier. Dette frem-
mer et intensivt samspil mellem for-
brugeren og bæredygtig produktion.

Selvom der stadig er tale om et 
marked under opbygning, er der 
allerede iværksat en række initiativer, 
hvorunder vi kan fremhæve følgende:

 ■ »Den praksis som et koope-
rativ anvender for at skabe en 
ny balance i  fødevarekæden«, 
Sodiaal Union, Frankrig.

 ■ »Lokale og økologiske fødevarer 
som et element i en optimering af 
S Group’s dagligvareværdikæde«, 
SOK Corporation, Finland.

 ■ »Hvordan de nederlandske frugt- 
og grøntkooperativer samarbej-
der med detailhandlen« – »Th e 
Greenery«, DPA, Nederlandene.

 ■ »Territory.coop: en etisk for-
bindelse til lokalsamfundene«, 
Coop, Italien.

 ■ »Cooperative flavour«, UNC-
CUE, Spanien. (ail) ●

Vi har brug for politisk engagement på alle 
niveauer for at realisere en bæredygtig 
økonomi.

Vi bliver alle ældre medborgere en dag.

Carlos Trías, EØSU-medlem og direktør for den spanske sammenslutning af 
forbrugerkooperativer (UNCCUE).

Samfundet udnytter ikke ældres potentiale 
fuldt ud.
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Den fælles landbrugspolitik efter 2013

På plenarforsamlingen 
i  april vedtog EØSU en 
udtalelse om reformen af 
den fælles landbrugspo-
litik efter 2013 (ordfører: 
Dilyana Slavova, Grup-
pen Andre Interesser, 
Bulgarien; medordfører: 
Franco Chiriaco, Lønmod-

tagergruppen, Italien). EØSU støtter i udtalelsen bestræbelserne 
på at udligne forskellene i den støtte, landbrugerne modtager i de 
forskellige medlemsstater. Omfordelingen af fi nansielle midler 
blandt medlemsstaterne bør imidlertid være mere afb alanceret 
og rimelig.

Den europæiske landbrugsmodel, hedder det videre i udtalel-
sen, kan ikke fås til verdensmarkedspriser og –betingelser uden til-
strækkelige fi nansielle midler. De seneste års ekstreme prisudsving 
viser, at der er behov for mere eff ektive markedsinstrumenter. 
Eft er EØSU’s opfattelse er der behov for en forbedret koordinering 
af udbud og eft erspørgsel, og det er nødvendigt at afb alancere 
markedspositionerne i fødevareforsyningskæden.

Endelig ønsker EØSU at øge fl eksibiliteten mellem direkte 
betalinger (1. søjle) og landdistriktsudvikling (2. søjle). (ail) ●

Off entlige indkøb i krisetider: en fremragende 
anledning til at give det indre marked 
en saltvandsindsprøjtning

De off entlige myndigheder i EU bruger ca. 18 % af BNP på varer, 
tjenester og bygge- og anlægsarbejder. På grund af denne mængde 

indkøb kan off entlige indkøb bruges 
som en kraft ig løft estang til at rea-
lisere et indre marked. I lyset af de 
nuværende budgetnedskæringer og 
den aktuelle økonomiske krise skal 
de off entlige myndigheder sikre en 
optimal anvendelse af sådanne mid-
ler for at skabe vækst og beskæfti-
gelse. Derfor har EØSU besluttet at 
støtte reformen af lovgivningen om 
off entlige indkøb og moderniserin-
gen af systemet for off entlige indkøb. 
I udtalelsen om off entlige indkøb og 

koncessionskontrakter (ordfører: Miguel Ángel Cabra de Luna, 
Gruppen Andre Interesser) behandlet på plenarforsamlingen 
i april ønsker EØSU at indbefatte sociale og miljømæssige krite-
rier, når der tildeles off entlige kontrakter, og tage særligt hensyn 
til sociale virksomheder og fremme deltagelsen af SMV’er. (ail)
 ●

Kooperative virksomheder: fælles økonomiske 
og sociale mål

I anledning af FN’s Internationale Kooperative År 2012 ønsker 
EØSU at fremme og beskytte de kooperative virksomheder, der 
spiller en central rolle i den europæiske industri. I krisetider er 
kooperativer mere modstandsdygtige og stabile end andre virk-
somhedsformer. Desuden har de vist sig i stand til at udvikle nye 
virksomhedsinitiativer. Ifølge EØSU’s udtalelse om kooperativer 
og omstruktureringer (ordfører: Marie Zvolská, Arbejdsgivergrup-
pen, Tjekkiet), som blev vedtaget den 25. april, bør der tages højde 
for kooperativer i alle EU-politikker, som bidrager til intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, og kooperativerne bør have lettere 
adgang til EIB’s og EIF’s fi nansieringsmekanismer. (ail) ●

Ønskes: Ny økonomisk model

Frivillige foranstaltninger bør suppleres af mere bindende regule-
ringsmæssige foranstaltninger, hvis Europa skal omstille sig til en 
grøn økonomi baseret på en bæredygtig produktion og et bæredygtigt 
forbrug, påpegede EØSU i sin seneste udtalelse, der er blevet udarbej-
det på anmodning af det danske rådsformandskab. Udvalget tilføjede, 
at der er behov for grønnere skatte- og afgift spolitikker og markeds-
baserede incitamenter som støtte for denne omstillingsproces.

»De frivillige instrumenter, der hidtil er blevet anvendt til at 
skubbe produktion og forbrug i retning af mere bæredygtighed, 
har nået deres grænser. Virksomheders og forbrugeres anvendelse 
af disse instrumenter er begrænset og ulige fordelt«, sagde An Le 
Nouail Marlière (Frankrig, Lønmodtagergruppen), som er ordfører 
for udtalelsen. Hun bemærkede, at EU er nødt til at øge indsatsen 
på det lovgivningsmæssige område med henblik på at udfase ubæ-
redygtige produkter, afvikle støtte, som ikke fuldt ud tager højde for 
negative miljøpåvirkninger, samt indføre grønnere off entlige ind-
købspolitikker.

Udvalgets udtalelse eft erlyste en gennemgribende revision af 
den økonomiske samfundsmodel. 
Den  nuværende model, som er 
baseret på en binding til BNP-indi-
katorer og indrettet på at generere 
endnu mere vækst og eft erspørg-
sel, vil ikke bidrage til at skabe en 
egentlig bæredygtig økonomi. 
Omstillingen vil kræve yderligere 
indikatorer, som ikke blot måler 
produktionen, men også det øko-
logiske fodaft ryk, borgernes trivsel, 
social lighed og velfærd. (mb) ●

PLENARFORSAMLINGEN I EN NØDDESKAL

Vaklende økonomi sætter Europas 
modebranche på prøve

17 af verdens 25 største modehuse er 
europæiske. Cirka 70 % af produk-
tionen foregår i Europa, og til trods 
for krisen bliver modebranchen 
ved med at vokse, omend i et stadig 
langsommere tempo. Kan Europa 
bevare sin førerposition i  en tid, 
hvor den globale konkurrence skær-
pes mere og mere? »Denne nøgle-
sektor har ikke fået tilstrækkelig 
opmærksomhed i  de seneste år«, 
sagde Henri Malosse, formand for 
EØSU’s Arbejdsgivergruppe, på en 
workshop med repræsentanter for 
modebranchen, som hans gruppe 
havde arrangeret i fællesskab med 
Kommissionen for at komme med 
ideer til, hvordan man kan under-
støtte denne branche.

Der skal bygges broer mellem den 
digitale sektor og modebranchen, og 
kommunikationen mellem de for-
skellige aktører i modebranchen skal 
styrkes. Adgangen til fi nansielle res-
sourcer og internationalisering skal 
også forbedres. I  overvejelserne 

om modebranchens fremtid er det 
vigtigt at inddrage spørgsmålet om 
unge, især de arbejdsløse. De unge er 
afgørende for modebranchens frem-
tidige succes, og der bør derfor ydes 
større bidrag til uddannelsesinstitu-
tioner og fagskoler, inklusive på kva-
lifi kations- og kompetenceområdet.

Innovation og kreativitet er driv-
kræft erne bag denne branche og bør 
som sådan fremmes og beskyttes 
godt. For at beskytte intellektuelle 
og specielle færdigheder og undgå 
hjerneflugt er Europa nødt til at 
satse på de unge. Få kreative bran-
cher hjælper nye i modebranchen, 
men Wendy Malem, direktør i Cen-
tre for Fashion Enterprise i London, 
gav imidlertid et indblik i, hvordan 
hendes organisation hjælper unge 
designere med at udnytte deres 
evner, yder støtte til nye virksomhe-
der og etablerer samarbejde i bran-
chen mellem designere, producenter 
og detailhandlere. Desuden skal det 
anerkendes, at der løbende sker 

innovation i branchen, f.eks. inden 
for fi bre med »intelligente tekstiler«.

Nogle af talerne bemærkede, at 
EU har brug for en vision for, hvor 
man vil hen med modebranchen 
for at fremme og bevare dens kon-
kurrencedygtighed. Dette kræver 
imidlertid, at der investeres i ny tek-
nologi. Her har EU en rolle at spille 
i sektoren ved at hjælpe med at skabe 
netværk og opbygge forbindelser 
mellem designere og virksomheder. 
Desuden bør der knyttes tættere for-
bindelser mellem den digitale sektor 
og modebranchen, da det er afgø-
rende for branchens fremtid.

Det står klart, at de europæiske 
luksusmodehuses forretningsmodel 
bygger på fortløbende innovation, 
kvalitet, højtkvalifi ceret arbejdskraft  
og international eksport. Derudover 
er der opstået nye forretningsmodel-
ler af den private sektors investerin-
ger i bæredygtig udvikling, og man 
bør fortsætte med at fremme nye 
forretningsmodeller.

Eft ersom SMV’erne er livsnerven 
i den europæiske modeindustri, bør 
man støtte deres bestræbelser. De 
fl este SMV’er har i dag ikke specifi kt 
behov for design, men noget endnu 
vigtigere: markedsføring til at sælge 
deres produkter lettere. Hvad angår 
fi nansielle ressourcer og internatio-
nalisering er det imidlertid bydende 
nødvendigt at skabe incitamenter for 
investorer og skabe lettere adgang 
for SMV’er til kredit og fi nansiering 
(inklusive modedesignere, som har 
behov for finansielle midler til at 
udvikle mærker, fremstille produk-
ter i Europa, købe kvalitetsråvarer og 
tiltrække kunder) og generelt støtte 
modebranchen. (mp) ●

KORT NYT

EØSU har siden 2008 arbejdet hårdt for at indføre et miljøstyringssystem, der 
opfylder fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), for at 
sikre, at udvalget arbejder så miljøvenligt som muligt. Eksempelvis kan nævnes, 
at EØSU i den pågældende periode har formået at nedbringe sit el-forbrug 
med 16 % og gasforbruget med 28 %. Denne indsats blev første gang belønnet 
i 2009, da udvalget fi k tildelt prisen »Brussels Eco-Dynamic Enterprise Label« 
med de maksimalt tre stjerner.

EØSU’s personale er aktivt inddraget i projektet. Arbejdsgrupper på tværs 
af tjenestegrenene tilstræber at rationalisere papirforbruget, og miljøkriterier 
bliver i højere grad indarbejdet i udbudsprocedurer.

Det har medvirket til, at EØSU for nylig blev EMAS- og ISO 14001-certifi -
ceret. (nk) ●

EØSU modtager pris for fremragende miljøpræstation

Nye publikationer fra EØSU

 ■ European Integration Forum

 ■ Th e EESC and the Mediterranean

 ■ Th e EESC and Latin America

 ■ Vejledning til det europæiske borgerinitiativ

 ■ Freedom of the Media in the EU and Neighbouring Countries

 ■ EU transport at a crossroads

 ■ Immigration and integration

 ■ Th e EESC and the Western Balkans

 ■ European Consumer Day

 ■ Th e EESC and the international trade

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

Anna Maria Darmanin, næstfor-
mand i EØSU, og Gianni Pittella, 
første næstformand i Europa-Par-
lamentet, gik sidste eft erår sammen 
om at lancere et initiativ med titlen 
»5 idéer for et yngre Europa«. Med 
det formål at gøre status over unges 
forventninger og behov i EU-lan-
dene har projektet betydet, at de to 
politikere har mødt universitetsstu-
derende på hele kontinentet. Eft er-
som initiativet er i fuld gang, mødte 
EØSU info de to næstformænd for 
at høre om deres erfaringer.

EØSU info: Hvorfor 
besluttede De at lancere 
dette initiativ?

Anna Maria Darmanin: Unge står 
over for hidtil usete udfordringer 
i  dag. Ungdomsarbejdsløsheden 
har været støt stigende og ligger nu 
på over 20 % i EU samlet set med 
spidsbelastninger i nogle lande på 
over 40 eller sågar 50 %. Dette er 
uacceptabelt og et helt ufatteligt 
spild af menneskeligt talent. Der er 
ingen tvivl om, at det haster med at 
fi nde en løsning. Unge har brug for 
støtte, og der fi ndes en række pro-
grammer, der har til formål at levere 
denne. Med vores initiativ »5 idéer 
for et yngre Europa« ønskede vi ikke 
at gennemføre endnu et projekt for 
de unge; vi ønskede at gennemføre 
et projekt med de unge.

Gianni Pittella: Mange unge har 
dagligt gavn af EU. Mange har draget 
fordel af forskellige EU-initiativer 
til fremme af mobilitet, uddannelse 
eller faglig og personlig udvikling. 
Alligevel er de ofte ikke bevidste 
om, hvor stor en indfl ydelse EU har 

på deres liv, og de føler ikke, at de er 
medejere af dette Europa. Jeg tror, 
at initiativet har bidraget til at bygge 
bro over kløft en mellem dem og os 
ved at åbne en kanal for direkte kom-
munikation.

De har besøgt en række 
universiteter i hele Europa. 
Hvad var det mest slående?

AMD: Det jeg så, var i  modstrid 
med den generelle opfattelse af, at 
unge ikke er politisk aktive. Det er 
de, og de involverer sig i stigende 
grad i politik, selvom det ikke sker 
gennem veletablerede strukturer. 
De unge skriver, debatterer og stri-
des om nogle af de vigtigste poli-
tiske temaer, som beskæftigelse, 
klimaændringer eller vidensøko-
nomi, men de henvender sig ikke til 
deres politikere eller medlemmer af 
Europa-Parlamentet. De engagerer 
sig i politik via sociale medier eller 
i selvskabte netværk.

GP: Jeg fi k den opfattelse, at de 
unge i høj grad ønsker at komme 
i fokus. En studerende formulerede 
det som følger: »Jeg har fået nok af 
at høre, at jeg er fremtiden. Jeg er 
nutiden.« Et andet aspekt er en stor 
begejstring for Europa. De unge 
ønsker mere Europa, mere demo-
krati og mere indflydelse, og de 
kræver, at det sker NU. Vi må ikke 
svigte dem.

AMD: Udfordringen består nu 
i at kanalisere deres synspunkter og 
sammenfatte deres mange bidrag 
over i en velgennemtænkt politik.

Kan der tegnes et homogent 
portræt af Europas unge?

GP: De unge, vi mødte, havde for-
skellige synspunkter og fremtids-
drømme, men de regner alle, uden 
undtagelse, med EU’s støtte i jagten 

på et job. Følelsen af usikkerhed og 
frygt for fremtiden er næsten uni-
versel.

AMD: Frygten for arbejdsløshed 
fi ndes hos dem alle, men de unge 
var uenige om problemets årsag 
og dermed også om løsningen. For 
eksempel pegede polske og italienske 
studerende på misforholdet mellem 
uddannelse og eft erspurgte kvalifi ka-
tioner som den væsentligste barriere 
for adgangen til arbejdsmarkedet. 
Spanske unge opfordrede indtræn-
gende EU til at føre en mere aktiv 
beskæft igelsespolitik.

Er de unge interesserede 
i europæisk integration?

GP: I alle lande erklærede de unge, 
at de var knyttet til deres nationale 
kultur og identitet. De var uden for-
behold enige om, at Europas rigdom 
skyldes dets mangfoldighed. Derfor 
krævede de bedre metoder til under-
visning i fremmedsprog og en styr-
kelse af den multikulturelle læring. 
De ser dette som en forudsætning 
for, at de fuldt ud kan inddrages 
i EU-integrationsprojektet.

AMD: De er interesserede og 
går op i  integrationen i EU. I Det 
Forenede Kongerige beklagede de 
studerende, at der eft er deres opfat-
telse er en voksende kløft  mellem EU 
og borgerne i EU’s medlemsstater. 
De østrigske studerende følte i høj 
grad, at der er et behov for at indføre 
direkte valg af formanden for Kom-
missionen og Rådet. De mente, at 
dette i vid udstrækning ville bidrage 
til en demokratisering af EU og en 
større inddragelse af borgerne.

Hvad er de næste skridt?

AMD: Med udgangspunkt i de unges 
bidrag vil jeg inden længe fremsætte 
et forslag til en initiativudtalelse. 
Denne vil forhåbentlig hjælpe EU-
institutionerne med at finjustere 
deres politikker, så de eff ektivt imø-
dekommer de unges største bekym-
ringer.

GP: Jeg vil fremlægge de mest 
interessante idéer for Europa-Par-
lamentet og samarbejde med mine 
kolleger om at udforme lovgivning, 
der tager højde for disse idéer. Der-
udover vil disse gode oplevelser 
udgøre det centrale element i en bog, 
som jeg vil skrive i et samarbejde 
med Anna Maria. Det er målet, at 
bogen skal være klar til udgivelse ved 
årets udgang. Jeg håber, at vi i fæl-
lesskab kan realisere lignende gode 
projekter fremover. (mb/rdr) ●

Udfordringen består nu i at kanalisere 
de unges synspunkter over i en 
velgennemtænkt politik.

Følelsen af usikkerhed og frygt for 
fremtiden er næsten universel.

European Economic and Social Committee

Snart i EØSU

EØSU’s Rådgivende Kommission 
for Industrielle Ændringer (CCMI) 
fejrer sit 10-års jubilæum den 12. 
juni 2012 hos EØSU i Bruxelles.

Oprettet den 23. juli 2002, eft er 
at forgængeren for det nuværende 
EU, Det Europæiske Kul- og Stål-
fællesskab (EKSF), blev opløst, har 

Den Rådgivende Kommission for 
Industrielle Ændringer bevaret eks-
pertisen fra EKSF-årene og bygget 
videre på denne. CCMI fortsatte den 
strukturerede dialog på områderne 
kul og stål og udvidede gradvist ind-
satsen til i sidste ende at dække alle 
spørgsmål med relation til industri-
elle ændringer i et udvidet EU.

Konferencen vil afspejle de aktu-
elle og fremtidige tendenser på 
udvalgets interesseområder. Ved at 
arbejde for en løbende og bæredyg-
tig industriel forandringsproces har 
konferencen ligeledes til formål at 
bidrage til en forbedring af udval-
gets arbejdsmetoder til foregribelse 
af de forandringer, der sker i euro-
pæisk industri, og imødegå sociale, 
økonomiske og miljømæssige udfor-
dringer.

Deres aktive deltagelse værdsæt-
tes i høj grad. Yderligere oplysninger 
kan fi ndes på vores websted: www.
eesc.europa.eu (mp) ●

10-årsdagen for Den Rådgivende 
Kommission for Industrielle Ændringer

Energiplanlægning og civilsamfundet i EU – 
en alliance for en kulstoff attig fremtid

EØSU har altid fremhævet, at udvik-
lingen af en ressourceeff ektiv lave-
missionsøkonomi vil medføre store 
ændringer i vores måde at arbejde 

og leve på. På den baggrund arrange-
rer EØSU en konference den 20. juni 
2012 for at undersøge, hvordan bor-
gerne kan inddrages eff ektivt i debat-
ten om en kulstoff attig fremtid, når 
vi følger den kurs mod fremtidens 
energimiks, der blev udstukket 
i »Energikøreplanen 2050«.

Alle konferencens diskussioner 
vil tage udgangspunkt i god praksis 
for dialog med borgerne eller blandt 
borgerne om energiplanlægning. 
Der bliver stillet skarpt på en række 
temaer, bl.a. energiplanlægning, 
forandringsledelse i EU’s samfund, 
mediernes rolle samt uddannelse og 
bevidstgørelse af borgerne.

For yderligere oplysninger samt 
tilmelding, kontakt: energyfu-
ture2012@eesc.europa.eu (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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