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Statsgældskrise og skatteunion: 
To sider af samme sag?

Kære læsere, 
FN’s konference om bæredygtig udvikling, 
Rio+20, der fandt sted i Rio de Janeiro fra den 
20.-22. juni som opfølgning på verdensmiljøtop-
mødet i 1992, var en vigtig mulighed for at dis-
kutere overgangen til en reelt bæredygtig fremtid 

for alle, men resultaterne var i høj grad mindre eff ektive, end hvad EØSU’s 
delegation havde håbet på.

I løbet af det seneste år har EØSU arbejdet på en inkluderende og omfat-
tende dagsorden, der kunne have sat alle tre bæredygtighedssøjler (det sociale, 
økonomiske og miljømæssige område) på lige fod. Vi eft erlyste i særlig grad 
en bæredygtighedskøreplan med specifi kke målsætninger, mål, tiltag og meka-
nismer. Derfor kan vi kun beklage, at mange af forventningerne blandt de 
europæiske og globale civilsamfund blev forbigået, og vi må nu håbe, at der 
i gennemførelsesfasen vil være mulighed for at forbedre situationen og nå 
længere, end man stiler eft er i den endelige erklærings betingelser.

De stats- og regeringschefer, der var samlet i Rio, forspildte en unik mulig-
hed for at tage et afgørende skridt fremad mod større social og miljømæssig 
retfærdighed. Jeg er mest skuff et over, at man hverken blev enige om en kon-
kret handlingsplan for de kommende år eller bindende aft aler om praksis for 
bæredygtig udvikling. Desværre blev der lagt for lidt vægt på den bæredygtige 
udviklings sociale dimension, og målsætninger såsom udryddelse af fattigdom 
og sikker adgang til mad, rent vand og bæredygtig energi fi k ikke den plads, 
vi havde håbet på. Desuden blev FN’s miljøprogram ikke opgraderet til et 
specialiseret agentur. 

En sidste skuff else var, at man ikke etablerede en ombudsmand for de 
kommende generationer. Det ville have været et vigtigt symbol at anerkende 
behovet for en international myndighed, der kan håndhæve de kommende 
generationers rettigheder over for kortsigtede økonomiske interesser.

Ikke desto mindre kan nogle af konferencens resultater betragtes som en 
succes. Vi bifalder, at konceptet ”grøn økonomi” fi k en central plads i den 
endelige erklæring som drivkraft en for en bæredygtig udvikling. Vi glæder os 
også over indførelsen af konceptet om mål for bæredygtig udvikling, som vi 
nu må udforme og sætte i værk så hurtigt som muligt for at forvandle dette 
topmøde til starten på en proces, der kan forandre verden, og som vil gøre 
vores samfund mere bæredygtige og inklusive. Sidst men ikke mindst har 
man anerkendt civilsamfundets rolle i virkeliggørelsen og gennemførelsen af 
en bæredygtig udvikling.

Jeg har sagt det tidligere: vejen fra Rio er mindst lige så vigtig som vejen 
til Rio. Opfølgningen på Rio+20-konferencen bør være en af civilsamfundets 
prioriteter fra nu af, og den vil være en af mine mærkesager indtil udgangen 
af min periode som formand for EØSU. 
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Europæiske bier!

Bier har igennem hele menneskets 
historie altid haft  en afgørende rolle for 
det naturlige miljø. Deres bestøvning 
udgør en livsvigtig del af vores land-
brugspraksis. I de senere år er hon-
ningbierne forsvundet alarmerende 
hurtigt. Årsagerne bag dette fænomen 
er stadig ukendte, selv om forurening, 
monokultur og overforbrug af pestici-
der alle er mulige årsager.

Vi er i udvalget klar over problemet og dets betydning for biodiversiteten, 
fødevarekvaliteten og -sikkerheden. Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget installerede derfor den 7. maj 2012 to bistader 
på taget af Jacques Delors-bygningen i Bruxelles. Det er således afslutningen 
på et projekt, som vores udvalg lancerede for ca. et år siden med hjælp fra 
Apis Bruoc Sella, en sammenslutning, der arbejder for at få sat fl ere stader 
op på hustagene i byerne. Formålet med projektet er at vise, at byerne også 
spiller en rolle for bevarelsen af biodiversiteten, og at vi hver især – på hver 
vores egen lille måde – kan hjælpe med til at bevare vores truede økosystemer.

Den 31. maj havde fl ere heldige deltagere fra den offi  cielle indvielse af 
udvalgenes projekt om bybier mulighed for at prøvesmage udvalgenes første 
honning (resultatet af blot 20 dages ”arbejde”). De to stader forventes at pro-
ducere ca. 40 kg honning om året. (rdr) ●

Åbent hus-dag 2012
EØSU slår dørene op for off entligheden

Mere end 3.000 mennesker besøgte 
EØSU den 12. maj 2012, da EU insti-
tutionerne for 20. gang afh oldt åbent 
hus. Emnet for arrangementet var 
i år bæredygtighed og den grønne 
økonomi og dermed hjælp til at øge 
opmærksomheden over for de cen-
trale emner, der er forbundet med 
FN’s RIO+20-konference om bære-

dygtig udvikling. Vigtige emner såsom grønne job, vedvarende energi, bære-
dygtige byer og vandforbrug blev fremlagt på en kreativ og interaktiv måde. 

Besøgende havde mulighed for at få en snak med udvalgets medlemmer 
og personale samt lære mere om EØSU’s arbejde og deltage i sjove aktivite-
ter for hele familien. Udvalgets formand, Staff an Nilsson, og næstformand, 
Anna Maria Darmanin, samt generalsekretær Martin Westlake var til stede 
hele dagen og deltog aktivt i modtagelsen af de besøgende og satte dem ind i 
forskellige miljømæssige emner. 

Endnu en gang var det enestående (og frivillige) arbejde fra adskillige med-
lemmer og ansatte i udvalget med til at gøre dette års initiativ til en succes og 
give off entligheden et dynamisk og levende indtryk af vores institution. (rdr)
 ●
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Siden 2008  har den økonomiske 
krise, som startede i USA, været i 
mediernes fokus og er rykket helt 
øverst på den globale politiske dags-
orden. Nu, hvor krisen har spredt 
sig til Europa, er det blevet stadig 
mere populært at sammenligne den 
amerikanske Federal Reserve Bank 
med Den Europæiske Centralbank. 
I The Economist fra den 16. juni 
sammenlignes Californiens off ent-
lige finanser med Grækenlands. 
Denne artikel, som er skrevet af 
korrespondenten fra Los Angeles, 

viser, at EU opfattes som mere inte-
greret uden for Europas grænser 
end inden for: hvorfor skulle man 
ellers sammenligne en amerikansk 
føderal stat med en medlemsstat i 
EU? Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg er overbevist om, 
at ”mere Europa” er ensbetydende 
med fl ere og bedre instrumenter til 

at bekæmpe og forhindre en global 
krise.

Udvalget er i høj grad optaget 
af debatten om, hvorledes EU skal 
udformes i henseende til økonomisk 
integration, eftersom det er intet 
mindre end selve den europæiske 
sociale model, der står på spil. Det 
er derfor helt naturligt, at udvalgets 
økonomiske sektion (ECO) med 
ansvar for økonomiske og finan-
sielle spørgsmål beskæft iger sig med 
emner såsom indførelse af euroobli-

gationer, oprettelse af et europæisk 
kreditvurderingsinstitut, finansiel 
oplysning af borgerne og regulering 
af fi nansmarkederne.

På denne baggrund blev der den 
7. juni 2012 afh oldt en konference på 
højt niveau i EØSU for at drøft e den 
nuværende statsgældskrise. Blandt 

Cypern vil arbejde for et Bedre Europa*

I bevidstheden om, at Europa er nødt 
til at komme stærkere ud af den nuvæ-
rende økonomiske krise, vil det cyprio-
tiske formandskab arbejde Henimod et 
Bedre Europa og bidrage til bæredygtig 
vækst, social samhørighed og jobska-
belse. Den nuværende socioøkonomi-
ske udvikling på forskellige felter har 
inspireret os til at opstille et mål om et 
EU, som er mere vedkommende for sine 
borgere og med større gennemslagskraft  
på den internationale scene, baseret på 
princippet om solidaritet.

Det er bydende nødvendigt at 
fremme et mere effektivt og bære-
dygtigt Europa. I denne henseende 
vil det vigtigste punkt på dagsordenen 
være forhandlingerne om den fl erårige 
fi nansielle ramme 2014-2020, og dette 
vil være en lejlighed til at nå frem til et 
budget og nogle politiske retningslin-
jer, som kan bidrage til vækst og øge 
konkurrenceevnen. Det cypriotiske 
formandskab vil arbejde på at få afslut-
tet forhandlingerne om den flerårige 
fi nansielle ramme og gøre så store frem-
skridt som muligt i forhandlingerne om 
de fælles politikker, herunder den fælles 
landbrugs- og fi skeripolitik og samhø-
righedspolitikken. Da formandskabet 
understreger samhørighedspolitikkens 
betydning har vi bedt om en udtalelse 
fra EØSU om udviklingen af en makro-
regional strategi for Middelhavet og for-
delene herved for ømedlemsstaterne. 
Økologisering, energieff ektivitet, mil-
jømæssig bæredygtighed og imødegå-
else af virkningerne af klimaændringer 
vil også være helt centrale punkter for 
formandskabet.

Et Europa med en mere eff ektiv og 
vækstbaseret økonomi er også afgø-
rende for at overvinde den nuværende 
økonomiske krise og øge EU’s konkur-
renceevne. Derfor vil der også blive lagt 
vægt på at styrke overvågningen på det 
finanspolitiske og makroøkonomiske 
område og sikre fi nanspolitisk stabilitet. 
Samtidigt er der et presserende behov 
for at få gang i væksten, og det cyprioti-
ske formandskab vil koncentrere sig om 
at styrke det indre marked og fremme 
jobskabelse, forskning og innovation 
med fokus på SMV’er for at bidrage til 
et mere konkurrencedygtigt Europa. 

I ønsket om et Europa, som er 
mere vedkommende for sine borgere, 
solidarisk og socialt samhørigt vil 
ungdomsarbejdsløsheden være i fokus 
på baggrund af den voksende arbejds-
løshed i EU. Indførelsen af det fælles 
europæiske asylsystem inden udgangen 
af 2012 er også en prioritet. På denne 
baggrund har vi bedt EØSU om en son-
derende udtalelse om indførelsen af et 
europæisk fi ngeraft ryksystem (Eurodac) 
med henblik på at sammenholde asyl-
ansøgeres og visse kategorier af illegale 
indvandreres fingeraftryk. Formand-
skabet har også bedt om en udtalelse 
fra EØSU om styrkelsen af medbestem-
melsesprocesserne og inddragelsen af 
lokale myndigheder, civilsamfund og 
arbejdsmarkedsparter i gennemførelsen 
af Europa 2020-strategien. 

Det cypriotiske formandskab vil 
også gerne bringe Europa tættere på 
dets naboer ved at komme videre med 
udvidelsesdagsordenen og sætte fokus 
på den sydlige dimension i den euro-
pæiske naboskabspolitik. Samtidigt vil 
det arbejde for yderligere at styrke EU’s 
handleevne på den internationale scene 
med vægt på opfyldelsen af EU’s udvik-
lingsmål og styrkelsen af dets eksterne 
handelspolitik.

EU har brug for at være tættere på 
sine borgere. Det er vores vision at pro-
movere Europa som et “fi loxenos topos”, 
dvs. et gæstfrit sted for virksomheder, 
ideer, tjenester, innovation og kultur. 
”Filoxenos topos” er en del af vort mål 
om et Bedre Europa: en Union, som 
giver sine borgere, især de yngre gene-
rationer, håb.

*Andreas Mavroyiannis, Viceminister for Europaspørgsmål under præsidenten for Republikken Cypern, 
Det cypriotiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

De cypriotiske EØSU-medlemmers forventninger 
til Cyperns EU-formandskab*
Michalis Antoniou
Arbejdsgivergruppen

Middelhavsregionen har brug for en ny vision

Assisterende generaldirektør for Cyperns arbejdsgiver- og industriforening (OEB) 
Cyperns EU-formandskab falder sammen med den mest turbulente periode i Europa eft er Anden Verdenskrig. Men 
turbulente tider er også tider med muligheder og forandringer. I denne periode bør EØSU i tæt samarbejde med 
andre EU-institutioner opfordre og tilskynde til, at der gennemføres de nødvendige tiltag for at genoprette væksten, 
reducere arbejdsløsheden og igen give alle borgere i EU udsigt til velstand.

Dimitris Kittenis
Lønmodtagergruppen
Tidl. generalsekretær for landsforeningen af fagforbund på Cypern (SEK) 
På korsvejen mellem Europa, Mellemøsten og Afrika ligger Cypern, som overtager EU-formandskabet på et tidspunkt, 
hvor Unionen selv står ved en korsvej. Det cypriotiske formandskab skal arbejde på at løse uligheds- og solidaritets-
problemer og træff e hastende beslutninger om krisestyring med henblik på at reducere arbejdsløsheden, forbedre 
livskvaliteten og fremme den europæiske integration.

Kostakis Konstantinidis
Gruppen Andre Interesser
Formand for sammenslutningen af cypriotiske landmænd (EKA) 
Under formandskabet vil vi målrettet og ambitiøst bestræbe os på at øge samarbejdet og solidariteten mellem med-
lemsstaterne og optrappe indsatsen for at fremme freden, ikke kun i Middelhavsområdet og i Mellemøsten, men også 
i Europa og i verden. Vi ønsker også, at almindelige menneskers levestandard forbedres, og at væksten stiger, både 
i Europa og i lande uden for EU..

Michalis Lytras
Gruppen Andre Interesser
Cyperns formandskab vil bidrage til at nå målet om social og økonomisk samhørighed i EU. Det vil arbejde på at 
fremme økonomisk vækst og overvinde den økonomiske krise, fi npudse og vedtage den fælles landbrugspolitik for 
2014-2020, bekæmpe arbejdsløsheden og skabe fred i Europa og i hele verden. Jeg tror, det bliver et vellykket og 
produktivt formandskab.

Andreas Pavlikkas
Lønmodtagergruppen
Leder af forsknings- og studieafdelingen i det pancypriotiske fagforbund (PEO) 
Jeg håber, at Republikken Cyperns formandskab vil blive en succes på alle niveauer, både politisk og organisatorisk. 
Vores land skal så vidt muligt bidrage til beslutningstagningen i spørgsmål om solidaritet mellem små og store lande. 
Det skal være med til at styrke og udbygge EU’s dagsorden og styrke EU’s forbindelser med landene i Middelhavs-
området og i Mellemøsten. Formandskabet vil desuden give Cypern lejlighed til, både i Europa og over for verden, 
at præsentere sig som et land med stærke sider og aktiver, som kan tiltrække investeringer og turister. ●

* Et af EØSU’s cypriotiske medlemmer har trukket sig tilbage, og proceduren for udpegelse af et nyt medlem er blevet igangsat. Den var endnu ikke afsluttet, da dette nyhedsbrev gik i trykken. 
Den komplette liste over EØSU’s medlemmer fi ndes på vores websted: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, græsk med-
lem af EØSU og formand for Euro-
med-opfølgningsudvalget, blev 
udpeget til ordfører for udtalelsen. 

EØSU Info: Hvorfor 
har EU brug for en ny 
makroregional strategi for 
Middelhavsregionen?

Dimitris Dimitriadis: Enhver ind-
sats, EU indtil videre har iværk-
sat for at understøtte den samlede 
Middelhavsregion, er slået fejl. Bar-
celonaprocessen, der blev lanceret i 
1995, og som sigtede på at danne en 
ramme for relationerne mellem EU 
og Middelhavspartnerne, er død.

I mellemtiden er den geopolitiske 
kontekst i regionen blevet fuldstæn-
dig forandret som følge af revolutio-
nerne i de nordafrikanske lande.

Dimitris Dimitriadis, medlem af EØSU

KOLLEGAINTERVIEW

I en ny række interviews taler Tomasz 
Jasiński, polsk medlem af EØSU’s 
Lønmodtagergruppe og medlem-
mernes repræsentant i EØSU Info, 
med andre medlemmer for at fi nde 
ud af, hvad der interesserer dem. Før-
ste interview er med Martin Siecker, 
nederlandsk medlem fra EØSU’s 
Lønmodtagergruppe og repræsen-
tant for Nederlandenes fagforbund.

Tomasz Jasiński: Hvad er Deres 
professionelle baggrund?

Martin Siecker: Jeg er uddannet 
journalist. Jeg indledte min karriere i 
1970’erne med et job som journalist 
for et venstreorienteret dagblad. 10 år 
senere skift ede jeg til arbejderbevægel-
sen, hvor jeg blev redaktør for medlem-
mernes nyhedsbrev. 

TJ: Hvad fi k Dem til at gøre 
karriere i arbejderbevægelsen? 

MS: Jo mere jeg skrev om arbejds-
markedsforhold, desto mere blev jeg 

interesseret i sagerne. En dag fandt jeg 
ud af, at unge journalister på dagbla-
det ikke fi k den løn, de havde krav på. 
Sammen med mine kolleger etable-
rede jeg et kampudvalg for at forsvare 
dem. Vi forhandlede med redaktøren 
og vandt i sidste ende. Da besluttede 
jeg mig for at arbejde for en organi-
sation, der forsvarer arbejdstagernes 
rettigheder. 

TJ: Hvor længe har De været 
medlem af en fagforening? 

MS: Jeg meldte mig ind i en fagfor-
ening i det øjeblik, jeg trådte ind på 
arbejdsmarkedet, dvs. i 1967. Før jeg 
blev journalist, havde jeg mange for-
skellige midlertidige jobs. Det var mit 
valg, at det skulle være sådan. På det 
tidspunkt ønskede jeg hverken et fast 
arbejde eller fast arbejdstid. Jeg nød 
friheden. Når solen skinnede, kunne 
jeg tage ud at svømme i stedet for at 
arbejde. 

TJ: Hvad går De op i?

MS: Musik. Jeg lytter meget til det. Jeg 
spiller trommer en gang i mellem, men 
er endnu ikke god nok til at spille i et 
band. Og selv om jeg blev bedre, ville 
jeg ikke have nok tid til at spille i et 
band. Jeg holder også meget af at læse 
– der er næsten ikke noget bedre end 
en god krimi. 

TJ: Jeg troede, at alle i Holland 
gik op i fodbold.

MS: Det gør jeg skam også. Mit hold er 
Ajax Amsterdam. Jeg boede ved siden 
af det olympiske stadion i Amsterdam, 
da Ajax havde sin storhedstid. Jeg så 
alle deres europæiske hjemmebane-
kampe i starten af 1970’erne, da de 
vandt UEFA Champions League tre 
gange i træk.

TJ: Hvornår blev De en del af 
EØSU?

MS: Jeg blev medlem for 10 år siden. I 
2010 blev jeg udpeget EØSU-medlem 
for tredje gang.

TJ: Hvad er i Deres øjne den 
mest presserende udfordring, 
som EU bør tage hånd om?

MS: Den voksende euroskepsis. Det er 
en reel trussel. Hvis vi ikke bekæmper 
den, risikerer vi, at alt, der står tilbage 
som minde om et genforenet Europa, 
er en kvadratkilometer med cement, 
glas og stål i nærheden af Bruxelles’ 
centrum, som vil være et mindes-
mærke om et ideal, man tidligere så 
som storartet og overbevisende, men 
som desværre endte på historiens los-
seplads som den største og dyreste 
politiske fi asduko nogensinde. ●

Snart i EØSU
Sammen for et stærkere Europa!

Civilsamfundet: en fuldgyldig part-
ner i Europa 2020-strategien

Arrangementet, der løber af sta-
blen den 25. september 2012, vil 
omhandle de løft estænger, der kan 
være med til at stimulere væksten 
og udvikle en europæisk vækstpagt. 
I løbet af fire sideløbende work-
shops vil man drøft e etableringen 
af en sammenhængende ramme for 
en EU-vækststrategi, genlancering 
af det indre marked, genopretning 

og jobskabelse samt innovation i 
forbindelse med intelligent og bære-
dygtig vækst.

EØSU’s gruppeformænd vil hver 
især redegøre for deres respektive 
holdninger til, hvordan Europa 
kommer tilbage på sporet for bære-
dygtig vækst. Dereft er vil et højni-
veaupanel drøft e, hvordan man kan 
maksimere de vækstmuligheder, 
som Europa 2020-strategien inde-
holder.

Ved konferencen deltager aktø-
rer fra nationalt og EU-plan, EU-
beslutningstagere, medlemmer af 
Europa-Parlamentet og nationale 

parlamentsmedlemmer, regeringer 
og forvaltninger fra medlemssta-
terne, repræsentanter fra civilsam-
fundet på nationalt plan og EU-plan, 
lokale og regionale myndigheder, 
tænketanke og opinionsdannere.

EØSU og de nationale økonomi-
ske og sociale råd vil i løbet af konfe-
rencen fremlægge idéer og redegøre 
for deres erfaringer og eksempler 
på bedste praksis med henblik på at 
udnytte ovennævnte løftestænger 
i retningen mod et bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt Europa. (kf) ●

Ønsker de flere oplysninger? 
Programmet for arrangementet 
kan ses på: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home.

Yderligere oplysninger fås ved 
henvendelse til: europe2020-eesc@
eesc.europa.eu.

DET CYPRIOTISKE FORMANDSKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Derfor er vi nødt til at starte 
på en frisk. Vi er nødt til at kunne 
fremlægge en ny vision fra en fuld-
stændig ny indfaldsvinkel. Jeg vil 
snart afh olde det første møde med 
en cypriotisk minister for at drøft e, 
hvordan EØSU bedst kan eft erleve 
Cyperns anmodning om rådgivning. 

EØSU Info: Mange af de 
udfordringer, EU-landene 
i Middelhavsområdet 
står over for, kunne løses 
inden for rammerne af EU’s 
samhørighedspolitik...

DD: Samhørighedspolitik er ikke 
nok. Vi har brug for en bredere 
vision og et langsigtet perspektiv for 
de næste 15-20 år, hvilket omfatter 
hele regionen og ikke blot EU-med-
lemsstaterne i området. Først skal vi 
have fastlagt klare, langsigtede stra-

tegiske mål for regionen, og dereft er 
skal vi sørge for at samhørighedspo-
litikken støtter dem. 

EØSU Info: De er netop vendt 
tilbage fra konferencen om 
Østersøstrategien. Tror De, 
at De kan hente inspiration 
fra nogle af de løsninger, 
der er udviklet inden for den 
ramme? 

DD: Østersøstrategien er absolut 
en model for lignende strategier. 
Den har med al tydelighed vist, 
hvor vellykket en integreret tilgang 
til fælles emner kan være, når man 
inddrager fl ere forskellige lande og 
myndigheder. Det kan selvfølgelig 
ikke lade sig gøre direkte at kopiere 
Østersøstrategiens løsninger, men vi 
kunne godt lade os inspirere af nogle 
af dem. For så vidt angår geopoli-

tik, så lærer Østersøstrategien os en 
vigtig lektie: selvom strategien kun 
omfatter EU-medlemsstater, så er 
det helt afgørende succeskriterium 
for strategien forholdet mellem EU 
og Rusland. 

Hvis EU-Middelhavsstrategien 
skal lykkes, bør den derfor omfatte 
alle medspillerne fra Middelhavsom-
rådet, dvs. EU-lande, øer, de nord-
afrikanske lande, Tyrkiet, Israel og 
de Palæstinensiske områder. (mb) 
 ●

Det cypriotiske formandskabs 
websted er nu oprettet.

Klik på linket for at søge eft er de 
seneste nyheder om det cypriotiske 
formandskab: www.cy2012.eu

Det cypriotiske formandskab har 
bedt EØSU om at udarbejde en 
udtalelse om en makroregional stra-
tegi for Middelhavsregionen – hvil-
ket kommer EU’s østater til gode.

Andreas Mavroyiannis, viceminister for 
Europaspørgsmål under præsidenten for Republikken 
Cypern, det cypriotiske rådsformandskab

NYE PUBLIKATIONER FRA EØSU

 ■ Forbrugerbeskyttelse

 ■ Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
under Cyperns EU-formandskab

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

deltagerne var Jean-Claude Junc-
ker, Luxembourgs premierminister 
og formand for Eurogruppen, Enzo 
Moavero Milanesi, Italiens mini-
ster for europæiske anliggender, 
samt højtstående repræsentanter 
for Kommissionen, Den Europæi-
ske Centralbank og Europa-Par-
lamentet. Staff an Nilsson, EØSU’s 
formand, åbnede konferencen med 
en opfordring til oprettelse af en 
”fi nanspolitisk stabilitetsunion” og 
indførelse af euroobligationer. Han 
sagde, at der er behov for konkrete 
initiativer, som lader medlemssta-
terne dele det fi nanspolitiske ansvar, 
således at renten på den off entlige 
gæld hos lande, der gør bestræbel-
ser på at opnå fi nanspolitisk konso-
lidering, kan falde. Michael Smyth, 
formand for ECO-sektionen, styrede 
debatten og gjorde det klart, at EU i 
hans øjne står over for en eft erspørg-
selskrise, der i alvorlig grad minder 
om krisen i 1930’erne, og at den 
blinde tro på sparepolitikken kun 
kan drive os ud i recession, som dan-
ner grobund for populisme og yder-
ligtgående partier. Carmelo Cedrone 
og Gerard Dantin, ordførere for to 
EØSU-udtalelser om euroobligatio-
ner og lignende fælles gældsinstru-
menter, og Pedro Augusto Almeida 
Freire, formand for EØSU’s perma-
nente studiegruppe ”Samordning af 
den økonomiske politik”, gik ind for 
integration som den eneste mulige 
løsning på den nuværende situation. 
Det konkrete forslag i udtalelsen af 
Carmelo Cedrone – som allerede er 
blevet vedtaget – går ud på at indføre 
to slags obligationer: stabilitetsobli-
gationer, der skal gøre gælden til et 
fælles ansvar, og investeringsobli-
gationer, der skal tiltrække kapital 
fra de fremspirende økonomiske 
supermagter som Brasilien, Rus-
land, Indien og Kina. Gerard Dan-
tin er ved at udarbejde en udtalelse 
om spørgsmålet om fordelingen af 
gælden mellem medlemsstaterne, 
som skal til afstemning på plenar-
forsamlingen i juli. Kommissionens 
repræsentant pegede på betydnin-
gen af at få etableret en bagstopper 
for den finansielle sektor på EU-
niveau og gøre fremskridt mod en 
bedre finanspolitisk integration. 
Sylvie Goulard, medlem af Europa-
Parlamentet, understregede, at Det 
Europæiske Råd ikke bør være den 
eneste spiller på den politiske scene 
til at tackle den nuværende krise, og 
hun påpegede, at der er brug for en 
bredere tilgang. Jean-Claude Juncker 

Det, der mangler, er politisk vilje til at komme ud af krisen

Carmelo Cedrone, i Deres seneste udtalelse 
hævdede De, at den nuværende europæiske 
krise snarere er politisk end økonomisk…

Europa har ikke længere råd til at have én fælles monetær 
politik og 17 forskellige økonomiske og fi nansielle politik-
ker. EU bør bevæge sig i retningen mod en skattemæssig 
union. Det første skridt i denne retning bør være indførel-
sen af to komplementære men særskilte EU-obligationer: 
ikke-omsættelige EU-obligationer, der er udformet til at 
stabilisere gælden, og euroobligationer til genopretning 
og vækst

Er det muligt?

Disse obligationer vil genoprette investorernes tillid og erstatte økonomiske 
stramninger med genetablering af velfærdsstaten. Derudover forudsætter vores 
plan ingen reform af traktaten eller oprettelsen af nye institutioner. Den vil 
anvende eksisterende EU-instrumenter såsom den Europæiske Investerings-
fond (EIF). Det eneste element, der mangler, er den politiske vilje. (rdr) ●

Martin Siecker: glad for musik og krimier
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PLENARFORSAMLINGEN I EN NØDDESKAL
Et digitalt marked for vækst

Eft er anmodning fra det danske EU-formandskab om den digi-
tale vej frem vedtog EØSU i maj en udtalelse om, hvordan det 
digitale indre marked kan udnyttes til at opnå vækst. Der står 
meget på spil for EU, da undersøgelser viser, at Europas BNP 
med et digitalt indre marked ville være øget med 4 % i 2020.

Udtalelsen opfordrer til meget hurtigt anlæg af infrastruktur 
i hele Europa, herunder i fj erntliggende egne, så alle er garan-
teret adgang til internettet. 

Eft ersom internetfærdigheder 
vil være nødvendige til 95 % af 
alle job i 2015, ”er uddannelse 
helt afgørende”, skrev Laure 
Batut (Frankrig, Lønmodtager-
gruppen), ordfører på udtalel-
sen. Hun tilføjede, at det er en 

afgørende forudsætning, at materiel, soft ware og uddannelse i 
brugerfærdigheder er tilgængelige for alle befolkningsgrupper, 
også de ældre.

For at give e-handelen en saltvandsindsprøjtning eft erlyste 
EØSU harmonisering af handelslovgivningen og lovgivningen 
om indirekte beskatning. Det advarede dog imod at bruge dette 
som påskud til at sætte skatten op. (mb) ●

Europa sakker bagud i sine energimål

EU og nogle af dens medlemsstater halter alvorligt bageft er i 
fremskridtet hen imod en lavemissionsøkonomi i forhold til 
de nuværende mål, advarer Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg (EØSU) i 
sin udtalelse ”Energikø-
replanen 2050”, som blev 
vedtaget på plenarforsam-
lingen i maj. 

EØSU mener, at EU 
ikke har været i stand til 
at anerkende, i hvor ringe 

grad det opfylder sine egne mål. ”Nedgangen i stærkt for-
urenende produktionsprocesser i EU, fremgangen af samme 
i andre dele af verden og eft erfølgende import til EU skjuler 
problemets omfang”, siger Pierre Jean Coulon (Lønmodtager-
gruppen, Frankrig), der er ordfører bag udtalelsen.

Udtalelsen stiller sig kritisk over for fremskridtet inden for 
energieff ektivitet og vedvarende energikilder og anfører, at svin-
gende regeringsstøtte og i visse tilfælde lokal modstand er med 
til at spænde ben for udviklingen af vedvarende energikilder. 

Udvalget gentager sin opfordring til oprettelsen af et euro-
pæisk civilsamfundsforum for at fremme formidlingen af oplys-
ninger inden for EU ved regelmæssigt at samle alle interessenter 
for at drøft e omdannelsen af energisystemet i perioden frem 
til 2050.

”Den off entlige accept af energivalg er en udfordring for 
Europas demokratier”, udtaler Richard  Adams (Gruppen 
Andre Interesser, UK), der er medordfører på udtalelsen, og 
tilføjer: ”Køreplanen 2050 skal ikke blot skabe en omfattende 
debat blandt de europæiske borgere men bør også fremme 
engagement på alle planer – personligt plan, samfundsmæs-
sigt plan, regionalt og nationalt plan samt EU-plan”. (mb) ●

De europæiske socialøkonomiske virksomheder 
og sociale iværksætterfonde

I sine to udtalelser om henholdsvis Europæiske sociale iværksæt-
terfonde (ordfører: Ariane Rodert, Gruppen Andre Interesser) 
og Initiativ for socialt iværksætteri (ordfører: Giuseppe Guerini, 
Gruppen Andre Interesser) har EØSU opfordret Kommissio-
nen og medlemsstaterne til at give sociale virksomheder bedre 
adgang til off entlige indkøb og fi nansiering, opstille nationale 
rammer med henblik på vækst i de sociale virksomheder og 
på passende vis gennemføre den europæiske sociale iværksæt-
terfond. 

Den socialøkonomiske sek-
tor beskæft iger allerede fl ere end 
11  millioner EU-borgere, som 
udgør 6  % af arbejdsstyrken. 
Omtrent hver fj erde virksomhed, 
der oprettes i EU, er en social virk-
somhed. Under den nuværende 
krise, hvor der sker en skarp stig-
ning i antallet af personer uden 
arbejde eller adgang til økono-

miske ressourcer, ønsker EØSU at sætte skub i væksten, øge 
beskæft igelsen og styrke konkurrenceevnen, samtidig med 
at der skabes et mere inklusivt samfund i tråd med Europa 
2020-strategien.

EØSU mener, at den fremtidige europæiske sociale iværk-
sætterfond også bør suppleres af andre fi nansielle instrumenter, 
der har fokus på udvikling af sociale virksomheder. Den euro-
pæiske sociale iværksætterfond kan ikke forbedre adgangen til 
passende kapital på egen hånd. (ail) ●

For fem år siden gav Det Europæi-
ske Råd et dusin kendte europæere 
den opgave at udarbejde en rapport 
om EU’s udfordringer i de kom-
mende 20 år. ”Vismandsgruppen” 
ledet af Felipe Gonzalez, hvori også 
Mario Monti og Lech Walesa del-
tog, konkluderede i maj 2010, at 
Europa skulle grundlægges på ny. 
De prioriteter, der blev opstillet i 
rapporten, var følgende: økonomisk 
vækst, konkurrenceevne, demo-
kratisk legitimitet samt lederskab 
i kampen mod klimaændringer. 
Det er netop disse emner, som står 
centralt i det organiserede civilsam-
funds daglige arbejde i EØSU, i 
offentlige høringer, konferencer, 
studiegrupper og udtalelser. Det 
er absolut ikke en tilfældighed, at 
svarene fra vismændene er sam-
menfaldende med et hovedprincip 
i de fl este politiske positioner vedta-
get af EØSU: ”Der er brug for mere 
Europa, ikke mindre”.

For os i EØSU skal ”mere Europa” 
også udgøre det ledende princip 
for den fl erårige fi nansielle ramme 
2014-2020, som vil bestemme EU’s 
budget for de næste seks år. Da den 
tidligere fi nansielle ramme blev ved-
taget, voksede de fl este europæiske 
økonomier og man tog finansiel 
stabilitet for givet. I lyset af den 
aktuelle ustabilitet og den bølge af 
økonomiske stramninger, der ram-
mer Europa, er der risiko for, at der 
vil blive vedtaget et minimalistisk 
budget. Kommissionen foreslår 
således at holde EU’s samlede bud-
get på det nuværende niveau på 1 % 
af BNP, mens nogle medlemsstater 
ønsker budgetnedskæringer. EØSU 
vedtog på plenarforsamlingen i maj 
en udtalelse med en appel om at øge 
budgettet til 1,11 %. Lad os gentage 
defi nitionen på et budget: ”et over-
slag over udgift er, indtægter og res-
sourcer i en specifik periode, der 

afspejler en fortolkning af de frem-
tidige fi nansielle betingelser og mål”. 
Ved at anvende denne defi nition på 
den aktuelle situation i EU, bør man 
sige, at nu, hvor målene er højere, 
bør både udgifter og indtægter 
tages op til fornyet vurdering. Hvis 
EU virkelig ønsker at bevæge sig 
markant i retning af integration og 
påtage sig mere ansvar, må det tillige 
satse på vækst for at sikre Europas 
sociale model. Og det er kun muligt, 
hvis budgettet – det instrument, EU 
bruger til at nå sine mål – er tilstræk-
kelig ambitiøst.

Når dette er sagt, så forbedrer og 
forenkler Kommissionens forslag 
til de flerårige finansielle rammer 
budgettets struktur. Et andet positivt 
skridt er Kommissionens kritik af 
visse medlemsstaters tilgang til for-
handlinger, idet de fremfører prin-
cipperne om rimelig modydelse og 
horisontal rimelighed. På indtægts-
siden støtter EØSU forslaget om at 
indføre en ny ordning for egne ind-
tægter, som indbefatter en ændret 
momsindtægt og en afgift  på fi nan-
sielle transaktioner. På udgift ssiden 
bør institutionerne og medlemssta-
terne holde sig princippet om EU-
merværdi for øje – dette, at en euro 
givet ud på EU-plan er mere eff ek-
tiv end en euro givet ud på nationalt 
plan. De to hovedudgift sposter på 
budgettet – landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken – har også 
fået en bedre struktur i Kommissio-
nens forslag, en struktur, der frem-
mer et eff ektivt landbrug og søger 
at mindske spredningen af midlerne 
ved at give incitamenter til makro-
projekter. Ikke desto mindre advarer 
EØSU om, at den nuværende sam-
hørighedspolitik risikerer at straff e 
EU’s mindst udviklede regioner, 
når den makroøkonomiske kondi-
tionalitet bruges i forbindelse med 
udbetaling af midler.

Der er et andet vigtigt aspekt af 
”mere Europa, ikke mindre”, som 
konstant høres i EØSU og som bli-
ver stærkere og stærkere, nemlig 
”omkostningen ved ikke at have 
noget EU”. Hvis EU-budgettets 
størrelse, eff ektivitet og gennem-
sigtighed ikke er proportionalt 
med de problemer, der skal løses, 
kan vi ende med at stå over for det 
21. århundredes udfordringer med 
et svagere EU, og dette ville være 
at gå stik imod vismændenes for-
slag. (asp) ●

Styrelsesrådet for FN’s Udviklings-
program indførte i 1989  World 
Population Day, som hvert år afh ol-
des den 11. juli for at øge bevidst-
heden om globale befolknings- og 
bæredygtighedsanliggender. Da 
emner som befolkning og bære-
dygtighed er uløseligt forbundne, 
har EØSU Info haft  en samtale med 
Hans-Joachim Wilms, formand for 
EØSU’s Observatorium for Bære-

11. juli: World Population Day

dygtig Udvikling, om World Popu-
lation Day.

EØSU Info: Er det også i dag 
relevant at markere World 
Population Day?

Det er vigtigt, fordi vi har brug for 
at overveje, hvordan vi vil tackle 
spørgsmål som befolkning og især 
fødevaresikkerhed. Vi konstate-

rer, at der er to lejre blandt land-
mændene, også her i EØSU. De 
konventionelle landmænd siger, vi 
kan producere mere ved at udvide 
landbrugsarealerne. Jeg tilhører den 
anden lejr, som mener, at der igen-
nem fordelingsretfærdighed er mad 
nok til alle på jorden. 

Hvad betyder det?

Statistikker fra FN’s Levnedsmiddel- 
og Landbrugsorganisation (FAO) 
viser, at verden kan producere mad 
nok til alle, men at maden ikke pro-
duceres der, hvor der er brug for 
den, eller i den nødvendige kvalitet 
eller mængde. Hvordan ændrer man 
så denne situation? Konsekvenserne 
er katastrofale – f.eks. skovrydning 
i Brasilien og Argentina. Dette 
at europæerne ikke kan produ-
cere nok fødevarer viser, at der er 
behov for en adfærdsændring hos 
os såvel som hos producenterne i 
udviklingslandene. Et andet vigtigt 
punkt at fremhæve er, hvor meget 
vores spisevaner har ændret sig det 
sidste århundrede, f.eks. spiser vi 
mere kød. 

Hvad skal vi gøre 
anderledes?

Der skal ske en lang række til-
tag for at skabe et samlet billede. 
Dette at slå til lyd for en udvidelse 
af landbrugsarealerne er for for-
enklet. Vi må sikre, at landene kan 
være så uafhængige som muligt. 
F.eks. giver det ingen mening at 
transportere foderstof verden 
rundt. Det er også forkert, at vi 
omlægger naturreservater i Tysk-
land til arealer for dyrkning af bio-
massematerialer. Og dette er kun 
to eksempler. 

EØSU har fl ere gange slået 
klart til lyd for, at vi må 
nytænke vores produktions- 
og forbrugsmønstre. Mener 
De, at nytænkning alene 
kan føre til en bæredygtig 
fremtid?

For ti år siden var der ingen, der 
tog bæredygtighed alvorligt. I dag 
er der en generel forståelse for, at vi 
ikke kan fortsætte med at opføre os, 
som vi gør. Selvfølgelig er krisen nu 

Som en bro over rørte vande
Interview med Nicolai Wammen, Danmarks Europaminister

EØSU Info: Hvilke ambitioner 
havde det danske 
formandskab?

Nicolai Wammen: Det stod lige fra 
starten klart, at Danmark overtog 
EU-formandskabet midt i en alvorlig 
økonomisk krise. Det var det dan-
ske formandskabs klare ambition at 

hjælpe Europa tilbage på sporet og ud af 
krisen – ikke ved at skabe sensationelle 
overskrift er på tværs af Europa, men ved 
hårdt arbejde og ved at opnå de resulta-
ter, Europa har brug for. Vi har i løbet af 
det seneste halve år arbejdet hårdt for, 
at det kunne lade sig gøre ved at ”bygge 
broer over rørte vande” og presse på for 
at forsætte forhandlingerne.

Det danske formandskab har med-
virket til udformningen af en økono-
misk politik, der tackler krisen fra to 
vinkler. For at sikre genopretning har 
det været nødvendigt at genskabe til-
liden ved at konsolidere de off entlige 
finanser. Samtidig var det også nød-
vendigt for os at fremme vækst og 
beskæft igelse gennem reformer og nye 
initiativer.

Når man ser tilbage på formandska-
bet nu, så synes jeg, at man med rette 
kan sige, at det i hvert fald er lykkedes 
os at få bragt Europa et godt stykke 
videre.

EØSU Info: Hvad er efter Deres 
mening den største bedrift 
under formandskabet?

NW: Det danske formandskab var lige 
fra starten indstillet på at komme i gang 
med det egentlige hårde arbejde, der vil 
føre Europa videre. I løbet af de sidste 
seks måneder har vi bestræbt os på at 
nå frem til konkrete resultater på tværs 
af landene. Den vigtigste bedrift  kan 
ikke slås fast i en enkelt overskrift . Det 
er snarere den kendsgerning, at vi har 
kunnet bevise, at EU fungerer og kan 
opnå resultater på trods af krisen. Jeg 
er stolt af, at det danske formandskab i 
samarbejde med de andre EU-instituti-
oner har kunnet være medvirkende til 
at få Europa ud af krisen. 

Og hvis jeg så alligevel skal frem-
hæve tre bedrift er udover dem fra den 
økonomiske dagsorden, så må den ene 
være aft alen om energieff ektivitetsdi-
rektivet. Det er ikke alene godt for 
klimaet og vores energiafh ængighed, 

det medvirker også til at skabe 400.000 
job i Europa. Roamingforordningen 
skiller sig også ud. Den vil sikre lavere 
mobiltakster, når vi anvender vores 
smartphone i udlandet. Og sidst men 
ikke mindst ved at give Serbien status 
som EU-kandidatland har vi taget et 
vigtigt skridt i retningen af at sikre 
demokratiet i Europa. 

EØSU Info: 
Omkostningseff ektivitet har 
været et gennemgående træk 
i det danske formandskab. 
Den kendsgerning, at 
der kun blev serveret 
postevand på møderne, 
medvirkede til øgenavnet 
”postevandsformandskabet”...

For at være helt ærlig, så er jeg faktisk 
rigtig stolt af det øgenavn, vi fi k. Hvor-
for? Fordi det viser, hvordan det rent 
faktisk forholder sig: Danmark har ikke 
blot fantastisk frisk vand i hanerne, vi 
tillægger også grøn omkostningsef-

fektivitet kæmpe stor betydning. Vi er 
meget bevidste om vores ressourcer og 
vores udledning af CO

2
, og lige netop 

dette har været et ledende hovedprin-
cip i tilrettelæggelsen af vores formand-
skab samlet set.

Derfor var alle mødesteder og hotel-
værelser miljømærkede. Menuerne 
var sammensat af årstidernes råvarer, 
hvoraf halvdelen kom fra lokale leve-
randører. Derudover gennemførte vi 
programmer til begrænsning af mad-
spild, og madrester blev sendt direkte 
videre til det lokale biogasanlæg og 
omdannet til energi til de danske hus-
stande. 

Jeg ved, at flere af mine kolleger 
er blevet inspireret af Danmarks 
grønne tilgang, så jeg krydser fi ngre 
for, at andre formandskaber vil følge 
trop. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, Danmarks Europaminister

Benedicte Federspiel, medlem af EØSU, 
Gruppen Andre Interesser

Marie-Louise Knuppert, medlem af EØSU, 
Lønmodtagergruppen

Nils Juhl Andreasen, medlem af EØSU, 
Arbejdsgivergruppen

©
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Det danske formandskab set med danske 
EØSU-medlemmers øjne
Vi har ikke andet valg end at ændre vore forbrugsmønstre
Interview med Benedicte Federspiel, medlem af EØSU og 

chefkonsulent i Forbrugerrådet

Formandskabet som brandslukker
Interview med Nils Juhl Andreasen, medlem af 

EØSU’s Arbejdsgivergruppe og direktør i Landbrug 

og Fødevarer

EØSU Info: Sammen med 
Forbrugerrådet afholdt Det 
Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg 
den 15. marts 2012 en 
konference om bæredygtigt 
forbrug i en krisetid for at 
markere den europæiske 
forbrugerdag. Tror De, at 

EØSU Info: Kort før Danmark 
overtog formandskabet, 
understregede De, 
at det burde lægge 
vægt på at fremme 
europæiske virksomheders 
konkurrenceevne, navnlig 
i fødevaresektoren. 
Hvordan vurderer De 
formandskabets resultater 
på dette område?

Nils Juhl Andreasen: Det er svært 
at sige, da man har måttet bruge så 
meget energi på at tackle fi nanskri-
sen i EU og til i sidste ende at sikre 
euroen. Der har i højere grad været 
tale om begrænsning af den skade, 
der allerede er sket, end om en 
aktiv indsats til fremme af euro-
pæiske virksomheders konkurren-
ceevne. Ikke desto mindre mener 
jeg, at EU’s erhvervsliv, herunder 
landbrugs- og fødevaresektoren, 
på længere sigt vil opnå konkur-
rencefordele. 

EØSU Info: Det danske 
formandskab har ledet 
forhandlingerne om 
reformen af den fælles 
landbrugspolitik, som det 
cypriotiske formandskab 

det danske EU-formandskab 
hørte vores opfordring 
til en nytænkning af vore 
forbrugsvaner?

Benedicte Federspiel: Jorden var 
jo allerede gødet, for ordene ”grøn” 
og ”bæredygtig” var slagord og mål 
for såvel hele den danske regering 
som for formandskabet. Ministrene 
og andre fremtrædende talere på 
konferencen gjorde det klart, at det 
ikke var muligt at undlade at ændre 
vore nuværende forbrugsmønstre. 

EØSU Info: Svækker krisen 
ikke grundlaget for et 
bæredygtigt forbrug?

BF: Vi har ikke råd til ikke at 
medtænke bæredygtighed i alle vore 
politikker. At skulle fi nde en vej ud 
af krisen er også en mulighed for 
at fi nde nye økonomisk overkom-
melige og bæredygtige løsninger. Et 

nu vil overtage. Mener De, 
forhandlingerne går i den 
rigtige retning?

NJA: Så vidt jeg kan se, fører for-
handlingerne ingen steder hen, så 
det er umuligt at sige om, de går 
i den rigtige retning. Der er brugt 
meget tid på at opnå klarhed om 
det forslag, Kommissionen har 
fremsat, og om dets konsekvenser. 
Medlemsstater og ngo’er har først 
for nylig fremlagt klare synspunk-
ter og holdninger.

I mellemtiden ændrer situa-
tionen sig hurtigt på grund af for-
værringen af den fi nansielle krise 
i EU, de svingende udbuds- og 
eft erspørgselsmønstre for fødevarer 
på verdensmarkedet og det øgede 
fokus på bæredygtig produktion 
og forbrug. Samlet kan dette i høj 
grad påvirke de politiske holdnin-
ger til betydningen af landbrugs- og 
fødevaresektoren i EU og til den 
europæiske landbrugsprodukti-
onsmodel.

EØSU Info: Har det danske 
formandskab været på alles 
læber i Danmark, eller er det 
stort set gået ubemærket 
hen?

En lang række arrangementer af 
vidt forskellig art har fundet sted 
i Danmark og i Bruxelles, og den 
danske regering har gjort det godt 
i den henseende. Desværre har en 
række indenlandske spørgsmål 
samt finanskrisen i EU præget 
overskrift erne og afl edt opmærk-
somheden fra EU-anliggender 
og det danske formandskabs ind-
sats. (pln/mb) ●

eksempel er et direktiv om energief-
fektivitet, som man netop er enedes 
om. Dansk  Industri har for nylig 
bekræft et, at det burde være muligt 
at nå både økonomiske og miljø-
mæssige mål på vejen frem til 2020. 

EØSU Info: Hvad skal vi gøre 
for at gøre bæredygtigt 
forbrug til et let valg for 
forbrugerne?

Vi er alle nødt til at tage et ansvar, 
og det bør være tjekket at gå ind for 
bæredygtigt forbrug. I denne sam-
menhæng bad formandskabet også 
EØSU afgive en udtalelse om, hvor-
dan man kan fremme bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug. 
Der er dog ingen nemme løsninger, 
og det vil være en løbende opgave 
at levere både økonomisk overkom-
melige og bæredygtige produkter og 
tjenester i de kommende år. (pln/
mb)  ●

Energieff ektivitet – made in Denmark
Interview med Marie-Louise Knuppert, medlem af EØSU’s Lønmodtagergruppe og 

forbundssekretær i Landsorganisationen i Danmark (LO) 

EØSU Info: I december sidste 
år sagde De, at det danske 
formandskab burde fokusere 
på at skabe grønne job og få 
unge ind på arbejdsmarkedet. 
Har formandskabet gjort nok 
på dette område?

Marie-Louise Knuppert: Det har 
gjort alt, hvad det har stået i dets 
magt, for at sætte vækst og arbejds-
pladser højt på dagsordenen – ikke 
en let opgave med den økonomiske 

krise som baggrund. Jeg er glad for, 
at det lykkedes formandskabet at sikre 
en aft ale om direktivet om energief-
fektivitet.

Hvis det ikke var lykkedes, ville vi 
være gået glip af en oplagt mulighed 
for at hjælpe EU-landene med at sætte 
konkret ind over for energiforbruget 
og fremme oprettelse af tusindvis af 

arbejdspladser på et tidspunkt, hvor 
der er stærkt behov for dem. 

Det danske formandskab har fast-
holdt sit fokus på ungdomsarbejdsløs-
heden. Nu er tiden inde til at handle. 
Det betyder, at EU med sin politik skal 
være med til at gøre plads for de unge. 
Det kan ske ved hjælp af en mere pro-
aktiv anvendelse af Den Europæiske 
Socialfond. Landsorganisationen i 
Danmark og danske arbejdsgivere 
har foreslået, at midler fra denne 
fond bruges til at støtte indførelsen af 
erhvervspraktikordninger i medlems-
staterne. 

Også i forhandlingerne om direk-
tiverne om off entlige indkøb kan de 
unge tilgodeses. Man kunne helt legi-
timt forpligte de virksomheder, der 
ønsker at indgå off entlige kontrakter, 
til at tilvejebringe et vist antal prak-
tikpladser. Dette er bare to konkrete 
eksempler.

EØSU Info: De deltog for nylig 
i et møde i København, som 
handlede om, hvordan man 
kan inddrage borgerne i det 
europæiske projekt. Er det 
svært at få danskerne til at 

deltage i den europæiske 
debat?

MLK: EU-medlemskabet kan kun 
vinde borgernes tillid og støtte, hvis 
de oplever, at EU’s politikere faktisk 
løser almindelige menneskers pro-
blemer. Befolkningen skal kunne se, 
hvad EU gør for den i det daglige liv. 
Der fi ndes konkrete forslag til, hvor-
dan det kan gøres, bl.a. de eksempler, 
jeg allerede har nævnt.

EØSU Info: Kan 
De nævne nogle 
kommunikationsaktiviteter 
i Danmark, som EU kunne 
lære af?

MLK: EU skal være så konkret som 
muligt i sin kommunikation, selv om 
det først og fremmest er beslutnings-
tagerne i medlemsstaterne, der skal 
varetage denne opgave. Folkemødet 
på Bornholm, som er indført efter 
svensk mønster, er et eksempel på 
direkte dialog mellem politikere og 
borgere. EU’s kommunikationspolitik 
bør baseres på den åbne koordinati-
onsmetode og erfaringsudveksling, 
som nu anvendes på mange forskel-
lige områder. (pln/mb) ●

Globalisering og udfl ytning: 
har EU’s industri en fremtid?
Pepe havde i fl ere år arbejdet på 
en fabrik, der producerede sol-
paneler i en EU-medlemsstat. 
Han havde et godt arbejde med 
en tidsubestemt kontrakt og gode 
arbejdsforhold. Virksomheden 
havde et fi nt overskud og udvi-
dede løbende. Den drog fordel af 
særlige betingelser fra de lokale 
myndigheder og modtog stats-
støtte rettet mod sektoren for 
vedvarende energi. Alt var i den 
skønneste orden… indtil krisen. 
Så sluttede festen. 

På grund af budgetnedskæ-
ringer var den nationale regering 
nødsaget til at reducere tilskud-
dene, hvilket førte til et alvorligt 
fald i eft erspørgslen eft er solpa-
neler. Som følge heraf besluttede 
virksomheden at lukke fabrik-
ken og flytte produktionen til 
Mexico. Endelig mistede al per-
sonalet deres arbejde og meldte 
sig under de arbejdsløses faner 
sammen med 40  % af landets 
arbejdsstyrke. 

Pepe stod nu pludselig i en kri-
tisk situation. Til sidst sagde han 
ja til en kortvarig kontrakt om 
oplæring af lokale arbejdere (som 
skulle overtage hans stilling) på 
den nye solpanelfabrik i Mexico. 
Eft er en række tomme løft er stod 
han i sidste ende som arbejdsløs. 

Tusindvis af arbejdstagere 
i Europa er som Pepe blevet 
påvirket af industrielle foran-
dringer og globaliseringen, som 
er en udfordring for et mere og 
mere integreret indre marked. 
For at tage hånd om dette etab-
lerede EU og EØSU i 2002 Den 
Rådgivende Kommission for 
Industrielle Ændringer (CCMI). 
CCMI’s opgave er at forudse, 
foregribe og analysere udviklin-

gen med det formål at bane vej for 
konstruktive fælles tilgange til at 
håndtere industrielle ændringer set 
ud fra et økonomisk, socialt, terri-
torialt og miljømæssigt perspektiv. 
Medlemmerne, der kommer fra fl ere 
sektorer, der påvirkes af modernise-
ringen af økonomien, giver CCMI 
den moralske autoritet til at tale 
direkte med andre EU-beslutnings-

tagere. Målet er klart: EU’s industrier 
skal fortsat være konkurrencedyg-
tige, og det skal samtidigt sikres, 
at udviklingen gavner samfundet. 
Formanden for CCMI, Jorge Pegado 
Liz, definerer kommissionens tre 
primære funktioner som: fremme 
af EU-grundlæggernes principper 
via kommissionens udtalelser; tage 
udfordringen op i forbindelse med 
udviklinger såsom globalisering, 
sociale netværk og nye arbejdsme-
toder; samt forudsigelser og forbere-
delser i forbindelse med industrielle 
forandringer og omstruktureringer. 
Det er nødvendigt at tage ved lære 
af fortiden, observere nutiden pro-
aktivt og foregribe fremtiden.

Siden begyndelsen af de økono-
miske, finansielle, etc., kriser har 
CCMI fungeret som talerør for alle 
relevante industrielle aktører, både 
arbejdstagere og arbejdsgivere. I maj 
2011  vedtog CCMI tre udtalelser 
om, hvordan EU’s industripolitik i 

disse tider påvirkes af globaliserin-
gen. CCMI har en klar og utvetydig 
holdning. Globaliseringen har skabt 
en dynamik, der giver virksomheder 
mulighed for at udfl ytte produktio-
nen og/eller omstrukturere. Dog må 
ledelse og arbejdstagere begynde at 
forstå, at de er nødt til at samarbejde 
for at klare udfordringerne i forbin-
delse med udfl ytning, da man står 
over for en trussel i form af billig 
arbejdskraft  og ringe arbejdsforhold 
uden for Europa, der kan undermi-
nere og ødelægge jobs i EU’s pro-
duktionssektor. Der er kun én vej 
fremad: uddannelse og erhvervsud-
dannelse samt innovation og bære-
dygtig udvikling, således at Europa 
kan fastholde sin status som en øko-
nomisk magt blandt eliten. 

I takt med at teknologi og forsk-
ning er blevet mere og mere betyd-
ningsfuld, har CCMI haft  fokus på 
ikt og tjenesteydelser, som er sek-
torer, hvor Europa tidligere haltede 
bageft er. ”Det er den nye slagmark, 
hvor vi er nødt til at holde forsprin-
get til Kina og Indien”, tilføjer Joost 
van Iersel, medlem af EØSU og ord-
fører for udtalelsen om En industri-
politik for en globaliseret verden. 

Den 12. juni markerede CCMI sit 
10-års-jubilæum med konferencen 
For a continuous sustainable indu-
strial change. Konferencen samlede 
repræsentanter fra europæiske indu-
strisammenslutninger, fagforbund 
og beslutningstagere med henblik på 
at analysere status quo for europæisk 
industri, tidligere udfordringer samt 
kommende tendenser. 

Pepes historie gentages konstant i 
hele Europa. CCMI er fast besluttet 
på at ændre dette. (ail) ●

Hvorfor EU har brug for et andet budget, 
og hvordan det skal se ud

det emne, som alle er optaget af, og 
som kræver løsninger på kort sigt. 
Bæredygtighed og det korte sigt går 
imidlertid ikke hånd i hånd. Hel-
digvis er bæredygtighed i færd med 
at blive til ”normal praksis” og den 
tendens vil fortsætte.

Hvad skal vi 
prioritere på vores 
bæredygtighedsdagsorden? 

Vi har brug for en klar ide om vejen 
fremad med en tidsfrist og en aft ale 
om, hvilke områder, vi skal sætte 
ind på og følge op på. Jeg mener det 
vigtigste er, at vores politiske ledere 
tager deres ansvar på sig, at de viser, 
de er parate til at engagere sig i en 
ændret strategi, og at der vedtages 
konkrete køre- og handlingspla-
ner. (kf) ●

afsluttede konferencen i en positiv 
ånd med en opfordring til deltagerne 
om at forestille sig, hvor vanskeligt 
det ville have været for de fleste 
medlemsstater at overleve en sådan 
global fi nanskrise, hvis de havde stået 
alene. 

Overordnet set ville EØSU med 
denne konference – som tiltrak sig 
betydelig mediedækning – bidrage til 
debatten om, hvorledes økonomisk 
styring i EU skal konkretiseres. Der 
er altid fare for, at denne form for 
debat kun kommer til at dreje sig om 
den langsigtede politik, men denne 
gang var talerne bevidste om, at de 
beslutninger, der træff es i de kom-

mende måneder, vil få den aller-
største betydning for EU’s fremtid. 
Disse beslutninger vil få umiddelbar 
indvirkning på borgernes liv med 
direkte konsekvenser for uddan-
nelse, beskæft igelse, stigende sociale 
uligheder og SMV’ernes adgang til 
kredit. EØSU vil derfor vedblive med 
at være et unikt debatforum, som 
fremlægger konkrete forslag gennem 
sine udtalelser og sin dialog med de 
andre aktører i EU. Konferencen den 
7. juni var et led i denne strategi, som 
også skal vise, at omverdenens bil-
lede af EU som en enhed måske er 
tættere på virkeligheden end billedet 
af EU som værende ved at gå i stå og 
kollapse. (asp) ●

DET DANSKE FORMANDSKAB SET MED DANSKE EØSU-MEDLEMMERS ØJNE

Active citizenship
For a better European society

Aktivt medborgerskab er væsentligt for Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 
rolle. I denne bog fortæller 24 EØSU-med-
lemmer om deres personlige bidrag som 
erhvervsfolk, fagforeningsfolk, aktivister og 
frivillige og løft er sløret for en bred og spæn-
dende vift e af interesser og prioriteter. Fælles 
for dem alle er en følelse af solidaritet over for 
andre i samfundet og en interesse for andres 
velbefi ndende. (cl) ●

KORT NYT

Pierre Jean Coulon, medlem af EØSU, 
Lønmodtagergruppen
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Statsgældskrise og skatteunion: 
To sider af samme sag?

Kære læsere, 
FN’s konference om bæredygtig udvikling, 
Rio+20, der fandt sted i Rio de Janeiro fra den 
20.-22. juni som opfølgning på verdensmiljøtop-
mødet i 1992, var en vigtig mulighed for at dis-
kutere overgangen til en reelt bæredygtig fremtid 

for alle, men resultaterne var i høj grad mindre eff ektive, end hvad EØSU’s 
delegation havde håbet på.

I løbet af det seneste år har EØSU arbejdet på en inkluderende og omfat-
tende dagsorden, der kunne have sat alle tre bæredygtighedssøjler (det sociale, 
økonomiske og miljømæssige område) på lige fod. Vi eft erlyste i særlig grad 
en bæredygtighedskøreplan med specifi kke målsætninger, mål, tiltag og meka-
nismer. Derfor kan vi kun beklage, at mange af forventningerne blandt de 
europæiske og globale civilsamfund blev forbigået, og vi må nu håbe, at der 
i gennemførelsesfasen vil være mulighed for at forbedre situationen og nå 
længere, end man stiler eft er i den endelige erklærings betingelser.

De stats- og regeringschefer, der var samlet i Rio, forspildte en unik mulig-
hed for at tage et afgørende skridt fremad mod større social og miljømæssig 
retfærdighed. Jeg er mest skuff et over, at man hverken blev enige om en kon-
kret handlingsplan for de kommende år eller bindende aft aler om praksis for 
bæredygtig udvikling. Desværre blev der lagt for lidt vægt på den bæredygtige 
udviklings sociale dimension, og målsætninger såsom udryddelse af fattigdom 
og sikker adgang til mad, rent vand og bæredygtig energi fi k ikke den plads, 
vi havde håbet på. Desuden blev FN’s miljøprogram ikke opgraderet til et 
specialiseret agentur. 

En sidste skuff else var, at man ikke etablerede en ombudsmand for de 
kommende generationer. Det ville have været et vigtigt symbol at anerkende 
behovet for en international myndighed, der kan håndhæve de kommende 
generationers rettigheder over for kortsigtede økonomiske interesser.

Ikke desto mindre kan nogle af konferencens resultater betragtes som en 
succes. Vi bifalder, at konceptet ”grøn økonomi” fi k en central plads i den 
endelige erklæring som drivkraft en for en bæredygtig udvikling. Vi glæder os 
også over indførelsen af konceptet om mål for bæredygtig udvikling, som vi 
nu må udforme og sætte i værk så hurtigt som muligt for at forvandle dette 
topmøde til starten på en proces, der kan forandre verden, og som vil gøre 
vores samfund mere bæredygtige og inklusive. Sidst men ikke mindst har 
man anerkendt civilsamfundets rolle i virkeliggørelsen og gennemførelsen af 
en bæredygtig udvikling.

Jeg har sagt det tidligere: vejen fra Rio er mindst lige så vigtig som vejen 
til Rio. Opfølgningen på Rio+20-konferencen bør være en af civilsamfundets 
prioriteter fra nu af, og den vil være en af mine mærkesager indtil udgangen 
af min periode som formand for EØSU. 
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Europæiske bier!

Bier har igennem hele menneskets 
historie altid haft  en afgørende rolle for 
det naturlige miljø. Deres bestøvning 
udgør en livsvigtig del af vores land-
brugspraksis. I de senere år er hon-
ningbierne forsvundet alarmerende 
hurtigt. Årsagerne bag dette fænomen 
er stadig ukendte, selv om forurening, 
monokultur og overforbrug af pestici-
der alle er mulige årsager.

Vi er i udvalget klar over problemet og dets betydning for biodiversiteten, 
fødevarekvaliteten og -sikkerheden. Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget installerede derfor den 7. maj 2012 to bistader 
på taget af Jacques Delors-bygningen i Bruxelles. Det er således afslutningen 
på et projekt, som vores udvalg lancerede for ca. et år siden med hjælp fra 
Apis Bruoc Sella, en sammenslutning, der arbejder for at få sat fl ere stader 
op på hustagene i byerne. Formålet med projektet er at vise, at byerne også 
spiller en rolle for bevarelsen af biodiversiteten, og at vi hver især – på hver 
vores egen lille måde – kan hjælpe med til at bevare vores truede økosystemer.

Den 31. maj havde fl ere heldige deltagere fra den offi  cielle indvielse af 
udvalgenes projekt om bybier mulighed for at prøvesmage udvalgenes første 
honning (resultatet af blot 20 dages ”arbejde”). De to stader forventes at pro-
ducere ca. 40 kg honning om året. (rdr) ●

Åbent hus-dag 2012
EØSU slår dørene op for off entligheden

Mere end 3.000 mennesker besøgte 
EØSU den 12. maj 2012, da EU insti-
tutionerne for 20. gang afh oldt åbent 
hus. Emnet for arrangementet var 
i år bæredygtighed og den grønne 
økonomi og dermed hjælp til at øge 
opmærksomheden over for de cen-
trale emner, der er forbundet med 
FN’s RIO+20-konference om bære-

dygtig udvikling. Vigtige emner såsom grønne job, vedvarende energi, bære-
dygtige byer og vandforbrug blev fremlagt på en kreativ og interaktiv måde. 

Besøgende havde mulighed for at få en snak med udvalgets medlemmer 
og personale samt lære mere om EØSU’s arbejde og deltage i sjove aktivite-
ter for hele familien. Udvalgets formand, Staff an Nilsson, og næstformand, 
Anna Maria Darmanin, samt generalsekretær Martin Westlake var til stede 
hele dagen og deltog aktivt i modtagelsen af de besøgende og satte dem ind i 
forskellige miljømæssige emner. 

Endnu en gang var det enestående (og frivillige) arbejde fra adskillige med-
lemmer og ansatte i udvalget med til at gøre dette års initiativ til en succes og 
give off entligheden et dynamisk og levende indtryk af vores institution. (rdr)
 ●
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Siden 2008  har den økonomiske 
krise, som startede i USA, været i 
mediernes fokus og er rykket helt 
øverst på den globale politiske dags-
orden. Nu, hvor krisen har spredt 
sig til Europa, er det blevet stadig 
mere populært at sammenligne den 
amerikanske Federal Reserve Bank 
med Den Europæiske Centralbank. 
I The Economist fra den 16. juni 
sammenlignes Californiens off ent-
lige finanser med Grækenlands. 
Denne artikel, som er skrevet af 
korrespondenten fra Los Angeles, 

viser, at EU opfattes som mere inte-
greret uden for Europas grænser 
end inden for: hvorfor skulle man 
ellers sammenligne en amerikansk 
føderal stat med en medlemsstat i 
EU? Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg er overbevist om, 
at ”mere Europa” er ensbetydende 
med fl ere og bedre instrumenter til 

at bekæmpe og forhindre en global 
krise.

Udvalget er i høj grad optaget 
af debatten om, hvorledes EU skal 
udformes i henseende til økonomisk 
integration, eftersom det er intet 
mindre end selve den europæiske 
sociale model, der står på spil. Det 
er derfor helt naturligt, at udvalgets 
økonomiske sektion (ECO) med 
ansvar for økonomiske og finan-
sielle spørgsmål beskæft iger sig med 
emner såsom indførelse af euroobli-

gationer, oprettelse af et europæisk 
kreditvurderingsinstitut, finansiel 
oplysning af borgerne og regulering 
af fi nansmarkederne.

På denne baggrund blev der den 
7. juni 2012 afh oldt en konference på 
højt niveau i EØSU for at drøft e den 
nuværende statsgældskrise. Blandt 

Cypern vil arbejde for et Bedre Europa*

I bevidstheden om, at Europa er nødt 
til at komme stærkere ud af den nuvæ-
rende økonomiske krise, vil det cyprio-
tiske formandskab arbejde Henimod et 
Bedre Europa og bidrage til bæredygtig 
vækst, social samhørighed og jobska-
belse. Den nuværende socioøkonomi-
ske udvikling på forskellige felter har 
inspireret os til at opstille et mål om et 
EU, som er mere vedkommende for sine 
borgere og med større gennemslagskraft  
på den internationale scene, baseret på 
princippet om solidaritet.

Det er bydende nødvendigt at 
fremme et mere effektivt og bære-
dygtigt Europa. I denne henseende 
vil det vigtigste punkt på dagsordenen 
være forhandlingerne om den fl erårige 
fi nansielle ramme 2014-2020, og dette 
vil være en lejlighed til at nå frem til et 
budget og nogle politiske retningslin-
jer, som kan bidrage til vækst og øge 
konkurrenceevnen. Det cypriotiske 
formandskab vil arbejde på at få afslut-
tet forhandlingerne om den flerårige 
fi nansielle ramme og gøre så store frem-
skridt som muligt i forhandlingerne om 
de fælles politikker, herunder den fælles 
landbrugs- og fi skeripolitik og samhø-
righedspolitikken. Da formandskabet 
understreger samhørighedspolitikkens 
betydning har vi bedt om en udtalelse 
fra EØSU om udviklingen af en makro-
regional strategi for Middelhavet og for-
delene herved for ømedlemsstaterne. 
Økologisering, energieff ektivitet, mil-
jømæssig bæredygtighed og imødegå-
else af virkningerne af klimaændringer 
vil også være helt centrale punkter for 
formandskabet.

Et Europa med en mere eff ektiv og 
vækstbaseret økonomi er også afgø-
rende for at overvinde den nuværende 
økonomiske krise og øge EU’s konkur-
renceevne. Derfor vil der også blive lagt 
vægt på at styrke overvågningen på det 
finanspolitiske og makroøkonomiske 
område og sikre fi nanspolitisk stabilitet. 
Samtidigt er der et presserende behov 
for at få gang i væksten, og det cyprioti-
ske formandskab vil koncentrere sig om 
at styrke det indre marked og fremme 
jobskabelse, forskning og innovation 
med fokus på SMV’er for at bidrage til 
et mere konkurrencedygtigt Europa. 

I ønsket om et Europa, som er 
mere vedkommende for sine borgere, 
solidarisk og socialt samhørigt vil 
ungdomsarbejdsløsheden være i fokus 
på baggrund af den voksende arbejds-
løshed i EU. Indførelsen af det fælles 
europæiske asylsystem inden udgangen 
af 2012 er også en prioritet. På denne 
baggrund har vi bedt EØSU om en son-
derende udtalelse om indførelsen af et 
europæisk fi ngeraft ryksystem (Eurodac) 
med henblik på at sammenholde asyl-
ansøgeres og visse kategorier af illegale 
indvandreres fingeraftryk. Formand-
skabet har også bedt om en udtalelse 
fra EØSU om styrkelsen af medbestem-
melsesprocesserne og inddragelsen af 
lokale myndigheder, civilsamfund og 
arbejdsmarkedsparter i gennemførelsen 
af Europa 2020-strategien. 

Det cypriotiske formandskab vil 
også gerne bringe Europa tættere på 
dets naboer ved at komme videre med 
udvidelsesdagsordenen og sætte fokus 
på den sydlige dimension i den euro-
pæiske naboskabspolitik. Samtidigt vil 
det arbejde for yderligere at styrke EU’s 
handleevne på den internationale scene 
med vægt på opfyldelsen af EU’s udvik-
lingsmål og styrkelsen af dets eksterne 
handelspolitik.

EU har brug for at være tættere på 
sine borgere. Det er vores vision at pro-
movere Europa som et “fi loxenos topos”, 
dvs. et gæstfrit sted for virksomheder, 
ideer, tjenester, innovation og kultur. 
”Filoxenos topos” er en del af vort mål 
om et Bedre Europa: en Union, som 
giver sine borgere, især de yngre gene-
rationer, håb.

*Andreas Mavroyiannis, Viceminister for Europaspørgsmål under præsidenten for Republikken Cypern, 
Det cypriotiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

De cypriotiske EØSU-medlemmers forventninger 
til Cyperns EU-formandskab*
Michalis Antoniou
Arbejdsgivergruppen

Middelhavsregionen har brug for en ny vision

Assisterende generaldirektør for Cyperns arbejdsgiver- og industriforening (OEB) 
Cyperns EU-formandskab falder sammen med den mest turbulente periode i Europa eft er Anden Verdenskrig. Men 
turbulente tider er også tider med muligheder og forandringer. I denne periode bør EØSU i tæt samarbejde med 
andre EU-institutioner opfordre og tilskynde til, at der gennemføres de nødvendige tiltag for at genoprette væksten, 
reducere arbejdsløsheden og igen give alle borgere i EU udsigt til velstand.

Dimitris Kittenis
Lønmodtagergruppen
Tidl. generalsekretær for landsforeningen af fagforbund på Cypern (SEK) 
På korsvejen mellem Europa, Mellemøsten og Afrika ligger Cypern, som overtager EU-formandskabet på et tidspunkt, 
hvor Unionen selv står ved en korsvej. Det cypriotiske formandskab skal arbejde på at løse uligheds- og solidaritets-
problemer og træff e hastende beslutninger om krisestyring med henblik på at reducere arbejdsløsheden, forbedre 
livskvaliteten og fremme den europæiske integration.

Kostakis Konstantinidis
Gruppen Andre Interesser
Formand for sammenslutningen af cypriotiske landmænd (EKA) 
Under formandskabet vil vi målrettet og ambitiøst bestræbe os på at øge samarbejdet og solidariteten mellem med-
lemsstaterne og optrappe indsatsen for at fremme freden, ikke kun i Middelhavsområdet og i Mellemøsten, men også 
i Europa og i verden. Vi ønsker også, at almindelige menneskers levestandard forbedres, og at væksten stiger, både 
i Europa og i lande uden for EU..

Michalis Lytras
Gruppen Andre Interesser
Cyperns formandskab vil bidrage til at nå målet om social og økonomisk samhørighed i EU. Det vil arbejde på at 
fremme økonomisk vækst og overvinde den økonomiske krise, fi npudse og vedtage den fælles landbrugspolitik for 
2014-2020, bekæmpe arbejdsløsheden og skabe fred i Europa og i hele verden. Jeg tror, det bliver et vellykket og 
produktivt formandskab.

Andreas Pavlikkas
Lønmodtagergruppen
Leder af forsknings- og studieafdelingen i det pancypriotiske fagforbund (PEO) 
Jeg håber, at Republikken Cyperns formandskab vil blive en succes på alle niveauer, både politisk og organisatorisk. 
Vores land skal så vidt muligt bidrage til beslutningstagningen i spørgsmål om solidaritet mellem små og store lande. 
Det skal være med til at styrke og udbygge EU’s dagsorden og styrke EU’s forbindelser med landene i Middelhavs-
området og i Mellemøsten. Formandskabet vil desuden give Cypern lejlighed til, både i Europa og over for verden, 
at præsentere sig som et land med stærke sider og aktiver, som kan tiltrække investeringer og turister. ●

* Et af EØSU’s cypriotiske medlemmer har trukket sig tilbage, og proceduren for udpegelse af et nyt medlem er blevet igangsat. Den var endnu ikke afsluttet, da dette nyhedsbrev gik i trykken. 
Den komplette liste over EØSU’s medlemmer fi ndes på vores websted: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, græsk med-
lem af EØSU og formand for Euro-
med-opfølgningsudvalget, blev 
udpeget til ordfører for udtalelsen. 

EØSU Info: Hvorfor 
har EU brug for en ny 
makroregional strategi for 
Middelhavsregionen?

Dimitris Dimitriadis: Enhver ind-
sats, EU indtil videre har iværk-
sat for at understøtte den samlede 
Middelhavsregion, er slået fejl. Bar-
celonaprocessen, der blev lanceret i 
1995, og som sigtede på at danne en 
ramme for relationerne mellem EU 
og Middelhavspartnerne, er død.

I mellemtiden er den geopolitiske 
kontekst i regionen blevet fuldstæn-
dig forandret som følge af revolutio-
nerne i de nordafrikanske lande.

Dimitris Dimitriadis, medlem af EØSU

KOLLEGAINTERVIEW

I en ny række interviews taler Tomasz 
Jasiński, polsk medlem af EØSU’s 
Lønmodtagergruppe og medlem-
mernes repræsentant i EØSU Info, 
med andre medlemmer for at fi nde 
ud af, hvad der interesserer dem. Før-
ste interview er med Martin Siecker, 
nederlandsk medlem fra EØSU’s 
Lønmodtagergruppe og repræsen-
tant for Nederlandenes fagforbund.

Tomasz Jasiński: Hvad er Deres 
professionelle baggrund?

Martin Siecker: Jeg er uddannet 
journalist. Jeg indledte min karriere i 
1970’erne med et job som journalist 
for et venstreorienteret dagblad. 10 år 
senere skift ede jeg til arbejderbevægel-
sen, hvor jeg blev redaktør for medlem-
mernes nyhedsbrev. 

TJ: Hvad fi k Dem til at gøre 
karriere i arbejderbevægelsen? 

MS: Jo mere jeg skrev om arbejds-
markedsforhold, desto mere blev jeg 

interesseret i sagerne. En dag fandt jeg 
ud af, at unge journalister på dagbla-
det ikke fi k den løn, de havde krav på. 
Sammen med mine kolleger etable-
rede jeg et kampudvalg for at forsvare 
dem. Vi forhandlede med redaktøren 
og vandt i sidste ende. Da besluttede 
jeg mig for at arbejde for en organi-
sation, der forsvarer arbejdstagernes 
rettigheder. 

TJ: Hvor længe har De været 
medlem af en fagforening? 

MS: Jeg meldte mig ind i en fagfor-
ening i det øjeblik, jeg trådte ind på 
arbejdsmarkedet, dvs. i 1967. Før jeg 
blev journalist, havde jeg mange for-
skellige midlertidige jobs. Det var mit 
valg, at det skulle være sådan. På det 
tidspunkt ønskede jeg hverken et fast 
arbejde eller fast arbejdstid. Jeg nød 
friheden. Når solen skinnede, kunne 
jeg tage ud at svømme i stedet for at 
arbejde. 

TJ: Hvad går De op i?

MS: Musik. Jeg lytter meget til det. Jeg 
spiller trommer en gang i mellem, men 
er endnu ikke god nok til at spille i et 
band. Og selv om jeg blev bedre, ville 
jeg ikke have nok tid til at spille i et 
band. Jeg holder også meget af at læse 
– der er næsten ikke noget bedre end 
en god krimi. 

TJ: Jeg troede, at alle i Holland 
gik op i fodbold.

MS: Det gør jeg skam også. Mit hold er 
Ajax Amsterdam. Jeg boede ved siden 
af det olympiske stadion i Amsterdam, 
da Ajax havde sin storhedstid. Jeg så 
alle deres europæiske hjemmebane-
kampe i starten af 1970’erne, da de 
vandt UEFA Champions League tre 
gange i træk.

TJ: Hvornår blev De en del af 
EØSU?

MS: Jeg blev medlem for 10 år siden. I 
2010 blev jeg udpeget EØSU-medlem 
for tredje gang.

TJ: Hvad er i Deres øjne den 
mest presserende udfordring, 
som EU bør tage hånd om?

MS: Den voksende euroskepsis. Det er 
en reel trussel. Hvis vi ikke bekæmper 
den, risikerer vi, at alt, der står tilbage 
som minde om et genforenet Europa, 
er en kvadratkilometer med cement, 
glas og stål i nærheden af Bruxelles’ 
centrum, som vil være et mindes-
mærke om et ideal, man tidligere så 
som storartet og overbevisende, men 
som desværre endte på historiens los-
seplads som den største og dyreste 
politiske fi asduko nogensinde. ●

Snart i EØSU
Sammen for et stærkere Europa!

Civilsamfundet: en fuldgyldig part-
ner i Europa 2020-strategien

Arrangementet, der løber af sta-
blen den 25. september 2012, vil 
omhandle de løft estænger, der kan 
være med til at stimulere væksten 
og udvikle en europæisk vækstpagt. 
I løbet af fire sideløbende work-
shops vil man drøft e etableringen 
af en sammenhængende ramme for 
en EU-vækststrategi, genlancering 
af det indre marked, genopretning 

og jobskabelse samt innovation i 
forbindelse med intelligent og bære-
dygtig vækst.

EØSU’s gruppeformænd vil hver 
især redegøre for deres respektive 
holdninger til, hvordan Europa 
kommer tilbage på sporet for bære-
dygtig vækst. Dereft er vil et højni-
veaupanel drøft e, hvordan man kan 
maksimere de vækstmuligheder, 
som Europa 2020-strategien inde-
holder.

Ved konferencen deltager aktø-
rer fra nationalt og EU-plan, EU-
beslutningstagere, medlemmer af 
Europa-Parlamentet og nationale 

parlamentsmedlemmer, regeringer 
og forvaltninger fra medlemssta-
terne, repræsentanter fra civilsam-
fundet på nationalt plan og EU-plan, 
lokale og regionale myndigheder, 
tænketanke og opinionsdannere.

EØSU og de nationale økonomi-
ske og sociale råd vil i løbet af konfe-
rencen fremlægge idéer og redegøre 
for deres erfaringer og eksempler 
på bedste praksis med henblik på at 
udnytte ovennævnte løftestænger 
i retningen mod et bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt Europa. (kf) ●

Ønsker de flere oplysninger? 
Programmet for arrangementet 
kan ses på: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home.

Yderligere oplysninger fås ved 
henvendelse til: europe2020-eesc@
eesc.europa.eu.

DET CYPRIOTISKE FORMANDSKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Derfor er vi nødt til at starte 
på en frisk. Vi er nødt til at kunne 
fremlægge en ny vision fra en fuld-
stændig ny indfaldsvinkel. Jeg vil 
snart afh olde det første møde med 
en cypriotisk minister for at drøft e, 
hvordan EØSU bedst kan eft erleve 
Cyperns anmodning om rådgivning. 

EØSU Info: Mange af de 
udfordringer, EU-landene 
i Middelhavsområdet 
står over for, kunne løses 
inden for rammerne af EU’s 
samhørighedspolitik...

DD: Samhørighedspolitik er ikke 
nok. Vi har brug for en bredere 
vision og et langsigtet perspektiv for 
de næste 15-20 år, hvilket omfatter 
hele regionen og ikke blot EU-med-
lemsstaterne i området. Først skal vi 
have fastlagt klare, langsigtede stra-

tegiske mål for regionen, og dereft er 
skal vi sørge for at samhørighedspo-
litikken støtter dem. 

EØSU Info: De er netop vendt 
tilbage fra konferencen om 
Østersøstrategien. Tror De, 
at De kan hente inspiration 
fra nogle af de løsninger, 
der er udviklet inden for den 
ramme? 

DD: Østersøstrategien er absolut 
en model for lignende strategier. 
Den har med al tydelighed vist, 
hvor vellykket en integreret tilgang 
til fælles emner kan være, når man 
inddrager fl ere forskellige lande og 
myndigheder. Det kan selvfølgelig 
ikke lade sig gøre direkte at kopiere 
Østersøstrategiens løsninger, men vi 
kunne godt lade os inspirere af nogle 
af dem. For så vidt angår geopoli-

tik, så lærer Østersøstrategien os en 
vigtig lektie: selvom strategien kun 
omfatter EU-medlemsstater, så er 
det helt afgørende succeskriterium 
for strategien forholdet mellem EU 
og Rusland. 

Hvis EU-Middelhavsstrategien 
skal lykkes, bør den derfor omfatte 
alle medspillerne fra Middelhavsom-
rådet, dvs. EU-lande, øer, de nord-
afrikanske lande, Tyrkiet, Israel og 
de Palæstinensiske områder. (mb) 
 ●

Det cypriotiske formandskabs 
websted er nu oprettet.

Klik på linket for at søge eft er de 
seneste nyheder om det cypriotiske 
formandskab: www.cy2012.eu

Det cypriotiske formandskab har 
bedt EØSU om at udarbejde en 
udtalelse om en makroregional stra-
tegi for Middelhavsregionen – hvil-
ket kommer EU’s østater til gode.

Andreas Mavroyiannis, viceminister for 
Europaspørgsmål under præsidenten for Republikken 
Cypern, det cypriotiske rådsformandskab

NYE PUBLIKATIONER FRA EØSU

 ■ Forbrugerbeskyttelse

 ■ Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
under Cyperns EU-formandskab

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

deltagerne var Jean-Claude Junc-
ker, Luxembourgs premierminister 
og formand for Eurogruppen, Enzo 
Moavero Milanesi, Italiens mini-
ster for europæiske anliggender, 
samt højtstående repræsentanter 
for Kommissionen, Den Europæi-
ske Centralbank og Europa-Par-
lamentet. Staff an Nilsson, EØSU’s 
formand, åbnede konferencen med 
en opfordring til oprettelse af en 
”fi nanspolitisk stabilitetsunion” og 
indførelse af euroobligationer. Han 
sagde, at der er behov for konkrete 
initiativer, som lader medlemssta-
terne dele det fi nanspolitiske ansvar, 
således at renten på den off entlige 
gæld hos lande, der gør bestræbel-
ser på at opnå fi nanspolitisk konso-
lidering, kan falde. Michael Smyth, 
formand for ECO-sektionen, styrede 
debatten og gjorde det klart, at EU i 
hans øjne står over for en eft erspørg-
selskrise, der i alvorlig grad minder 
om krisen i 1930’erne, og at den 
blinde tro på sparepolitikken kun 
kan drive os ud i recession, som dan-
ner grobund for populisme og yder-
ligtgående partier. Carmelo Cedrone 
og Gerard Dantin, ordførere for to 
EØSU-udtalelser om euroobligatio-
ner og lignende fælles gældsinstru-
menter, og Pedro Augusto Almeida 
Freire, formand for EØSU’s perma-
nente studiegruppe ”Samordning af 
den økonomiske politik”, gik ind for 
integration som den eneste mulige 
løsning på den nuværende situation. 
Det konkrete forslag i udtalelsen af 
Carmelo Cedrone – som allerede er 
blevet vedtaget – går ud på at indføre 
to slags obligationer: stabilitetsobli-
gationer, der skal gøre gælden til et 
fælles ansvar, og investeringsobli-
gationer, der skal tiltrække kapital 
fra de fremspirende økonomiske 
supermagter som Brasilien, Rus-
land, Indien og Kina. Gerard Dan-
tin er ved at udarbejde en udtalelse 
om spørgsmålet om fordelingen af 
gælden mellem medlemsstaterne, 
som skal til afstemning på plenar-
forsamlingen i juli. Kommissionens 
repræsentant pegede på betydnin-
gen af at få etableret en bagstopper 
for den finansielle sektor på EU-
niveau og gøre fremskridt mod en 
bedre finanspolitisk integration. 
Sylvie Goulard, medlem af Europa-
Parlamentet, understregede, at Det 
Europæiske Råd ikke bør være den 
eneste spiller på den politiske scene 
til at tackle den nuværende krise, og 
hun påpegede, at der er brug for en 
bredere tilgang. Jean-Claude Juncker 

Det, der mangler, er politisk vilje til at komme ud af krisen

Carmelo Cedrone, i Deres seneste udtalelse 
hævdede De, at den nuværende europæiske 
krise snarere er politisk end økonomisk…

Europa har ikke længere råd til at have én fælles monetær 
politik og 17 forskellige økonomiske og fi nansielle politik-
ker. EU bør bevæge sig i retningen mod en skattemæssig 
union. Det første skridt i denne retning bør være indførel-
sen af to komplementære men særskilte EU-obligationer: 
ikke-omsættelige EU-obligationer, der er udformet til at 
stabilisere gælden, og euroobligationer til genopretning 
og vækst

Er det muligt?

Disse obligationer vil genoprette investorernes tillid og erstatte økonomiske 
stramninger med genetablering af velfærdsstaten. Derudover forudsætter vores 
plan ingen reform af traktaten eller oprettelsen af nye institutioner. Den vil 
anvende eksisterende EU-instrumenter såsom den Europæiske Investerings-
fond (EIF). Det eneste element, der mangler, er den politiske vilje. (rdr) ●

Martin Siecker: glad for musik og krimier
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PLENARFORSAMLINGEN I EN NØDDESKAL
Et digitalt marked for vækst

Eft er anmodning fra det danske EU-formandskab om den digi-
tale vej frem vedtog EØSU i maj en udtalelse om, hvordan det 
digitale indre marked kan udnyttes til at opnå vækst. Der står 
meget på spil for EU, da undersøgelser viser, at Europas BNP 
med et digitalt indre marked ville være øget med 4 % i 2020.

Udtalelsen opfordrer til meget hurtigt anlæg af infrastruktur 
i hele Europa, herunder i fj erntliggende egne, så alle er garan-
teret adgang til internettet. 

Eft ersom internetfærdigheder 
vil være nødvendige til 95 % af 
alle job i 2015, ”er uddannelse 
helt afgørende”, skrev Laure 
Batut (Frankrig, Lønmodtager-
gruppen), ordfører på udtalel-
sen. Hun tilføjede, at det er en 

afgørende forudsætning, at materiel, soft ware og uddannelse i 
brugerfærdigheder er tilgængelige for alle befolkningsgrupper, 
også de ældre.

For at give e-handelen en saltvandsindsprøjtning eft erlyste 
EØSU harmonisering af handelslovgivningen og lovgivningen 
om indirekte beskatning. Det advarede dog imod at bruge dette 
som påskud til at sætte skatten op. (mb) ●

Europa sakker bagud i sine energimål

EU og nogle af dens medlemsstater halter alvorligt bageft er i 
fremskridtet hen imod en lavemissionsøkonomi i forhold til 
de nuværende mål, advarer Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg (EØSU) i 
sin udtalelse ”Energikø-
replanen 2050”, som blev 
vedtaget på plenarforsam-
lingen i maj. 

EØSU mener, at EU 
ikke har været i stand til 
at anerkende, i hvor ringe 

grad det opfylder sine egne mål. ”Nedgangen i stærkt for-
urenende produktionsprocesser i EU, fremgangen af samme 
i andre dele af verden og eft erfølgende import til EU skjuler 
problemets omfang”, siger Pierre Jean Coulon (Lønmodtager-
gruppen, Frankrig), der er ordfører bag udtalelsen.

Udtalelsen stiller sig kritisk over for fremskridtet inden for 
energieff ektivitet og vedvarende energikilder og anfører, at svin-
gende regeringsstøtte og i visse tilfælde lokal modstand er med 
til at spænde ben for udviklingen af vedvarende energikilder. 

Udvalget gentager sin opfordring til oprettelsen af et euro-
pæisk civilsamfundsforum for at fremme formidlingen af oplys-
ninger inden for EU ved regelmæssigt at samle alle interessenter 
for at drøft e omdannelsen af energisystemet i perioden frem 
til 2050.

”Den off entlige accept af energivalg er en udfordring for 
Europas demokratier”, udtaler Richard  Adams (Gruppen 
Andre Interesser, UK), der er medordfører på udtalelsen, og 
tilføjer: ”Køreplanen 2050 skal ikke blot skabe en omfattende 
debat blandt de europæiske borgere men bør også fremme 
engagement på alle planer – personligt plan, samfundsmæs-
sigt plan, regionalt og nationalt plan samt EU-plan”. (mb) ●

De europæiske socialøkonomiske virksomheder 
og sociale iværksætterfonde

I sine to udtalelser om henholdsvis Europæiske sociale iværksæt-
terfonde (ordfører: Ariane Rodert, Gruppen Andre Interesser) 
og Initiativ for socialt iværksætteri (ordfører: Giuseppe Guerini, 
Gruppen Andre Interesser) har EØSU opfordret Kommissio-
nen og medlemsstaterne til at give sociale virksomheder bedre 
adgang til off entlige indkøb og fi nansiering, opstille nationale 
rammer med henblik på vækst i de sociale virksomheder og 
på passende vis gennemføre den europæiske sociale iværksæt-
terfond. 

Den socialøkonomiske sek-
tor beskæft iger allerede fl ere end 
11  millioner EU-borgere, som 
udgør 6  % af arbejdsstyrken. 
Omtrent hver fj erde virksomhed, 
der oprettes i EU, er en social virk-
somhed. Under den nuværende 
krise, hvor der sker en skarp stig-
ning i antallet af personer uden 
arbejde eller adgang til økono-

miske ressourcer, ønsker EØSU at sætte skub i væksten, øge 
beskæft igelsen og styrke konkurrenceevnen, samtidig med 
at der skabes et mere inklusivt samfund i tråd med Europa 
2020-strategien.

EØSU mener, at den fremtidige europæiske sociale iværk-
sætterfond også bør suppleres af andre fi nansielle instrumenter, 
der har fokus på udvikling af sociale virksomheder. Den euro-
pæiske sociale iværksætterfond kan ikke forbedre adgangen til 
passende kapital på egen hånd. (ail) ●

For fem år siden gav Det Europæi-
ske Råd et dusin kendte europæere 
den opgave at udarbejde en rapport 
om EU’s udfordringer i de kom-
mende 20 år. ”Vismandsgruppen” 
ledet af Felipe Gonzalez, hvori også 
Mario Monti og Lech Walesa del-
tog, konkluderede i maj 2010, at 
Europa skulle grundlægges på ny. 
De prioriteter, der blev opstillet i 
rapporten, var følgende: økonomisk 
vækst, konkurrenceevne, demo-
kratisk legitimitet samt lederskab 
i kampen mod klimaændringer. 
Det er netop disse emner, som står 
centralt i det organiserede civilsam-
funds daglige arbejde i EØSU, i 
offentlige høringer, konferencer, 
studiegrupper og udtalelser. Det 
er absolut ikke en tilfældighed, at 
svarene fra vismændene er sam-
menfaldende med et hovedprincip 
i de fl este politiske positioner vedta-
get af EØSU: ”Der er brug for mere 
Europa, ikke mindre”.

For os i EØSU skal ”mere Europa” 
også udgøre det ledende princip 
for den fl erårige fi nansielle ramme 
2014-2020, som vil bestemme EU’s 
budget for de næste seks år. Da den 
tidligere fi nansielle ramme blev ved-
taget, voksede de fl este europæiske 
økonomier og man tog finansiel 
stabilitet for givet. I lyset af den 
aktuelle ustabilitet og den bølge af 
økonomiske stramninger, der ram-
mer Europa, er der risiko for, at der 
vil blive vedtaget et minimalistisk 
budget. Kommissionen foreslår 
således at holde EU’s samlede bud-
get på det nuværende niveau på 1 % 
af BNP, mens nogle medlemsstater 
ønsker budgetnedskæringer. EØSU 
vedtog på plenarforsamlingen i maj 
en udtalelse med en appel om at øge 
budgettet til 1,11 %. Lad os gentage 
defi nitionen på et budget: ”et over-
slag over udgift er, indtægter og res-
sourcer i en specifik periode, der 

afspejler en fortolkning af de frem-
tidige fi nansielle betingelser og mål”. 
Ved at anvende denne defi nition på 
den aktuelle situation i EU, bør man 
sige, at nu, hvor målene er højere, 
bør både udgifter og indtægter 
tages op til fornyet vurdering. Hvis 
EU virkelig ønsker at bevæge sig 
markant i retning af integration og 
påtage sig mere ansvar, må det tillige 
satse på vækst for at sikre Europas 
sociale model. Og det er kun muligt, 
hvis budgettet – det instrument, EU 
bruger til at nå sine mål – er tilstræk-
kelig ambitiøst.

Når dette er sagt, så forbedrer og 
forenkler Kommissionens forslag 
til de flerårige finansielle rammer 
budgettets struktur. Et andet positivt 
skridt er Kommissionens kritik af 
visse medlemsstaters tilgang til for-
handlinger, idet de fremfører prin-
cipperne om rimelig modydelse og 
horisontal rimelighed. På indtægts-
siden støtter EØSU forslaget om at 
indføre en ny ordning for egne ind-
tægter, som indbefatter en ændret 
momsindtægt og en afgift  på fi nan-
sielle transaktioner. På udgift ssiden 
bør institutionerne og medlemssta-
terne holde sig princippet om EU-
merværdi for øje – dette, at en euro 
givet ud på EU-plan er mere eff ek-
tiv end en euro givet ud på nationalt 
plan. De to hovedudgift sposter på 
budgettet – landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken – har også 
fået en bedre struktur i Kommissio-
nens forslag, en struktur, der frem-
mer et eff ektivt landbrug og søger 
at mindske spredningen af midlerne 
ved at give incitamenter til makro-
projekter. Ikke desto mindre advarer 
EØSU om, at den nuværende sam-
hørighedspolitik risikerer at straff e 
EU’s mindst udviklede regioner, 
når den makroøkonomiske kondi-
tionalitet bruges i forbindelse med 
udbetaling af midler.

Der er et andet vigtigt aspekt af 
”mere Europa, ikke mindre”, som 
konstant høres i EØSU og som bli-
ver stærkere og stærkere, nemlig 
”omkostningen ved ikke at have 
noget EU”. Hvis EU-budgettets 
størrelse, eff ektivitet og gennem-
sigtighed ikke er proportionalt 
med de problemer, der skal løses, 
kan vi ende med at stå over for det 
21. århundredes udfordringer med 
et svagere EU, og dette ville være 
at gå stik imod vismændenes for-
slag. (asp) ●

Styrelsesrådet for FN’s Udviklings-
program indførte i 1989  World 
Population Day, som hvert år afh ol-
des den 11. juli for at øge bevidst-
heden om globale befolknings- og 
bæredygtighedsanliggender. Da 
emner som befolkning og bære-
dygtighed er uløseligt forbundne, 
har EØSU Info haft  en samtale med 
Hans-Joachim Wilms, formand for 
EØSU’s Observatorium for Bære-

11. juli: World Population Day

dygtig Udvikling, om World Popu-
lation Day.

EØSU Info: Er det også i dag 
relevant at markere World 
Population Day?

Det er vigtigt, fordi vi har brug for 
at overveje, hvordan vi vil tackle 
spørgsmål som befolkning og især 
fødevaresikkerhed. Vi konstate-

rer, at der er to lejre blandt land-
mændene, også her i EØSU. De 
konventionelle landmænd siger, vi 
kan producere mere ved at udvide 
landbrugsarealerne. Jeg tilhører den 
anden lejr, som mener, at der igen-
nem fordelingsretfærdighed er mad 
nok til alle på jorden. 

Hvad betyder det?

Statistikker fra FN’s Levnedsmiddel- 
og Landbrugsorganisation (FAO) 
viser, at verden kan producere mad 
nok til alle, men at maden ikke pro-
duceres der, hvor der er brug for 
den, eller i den nødvendige kvalitet 
eller mængde. Hvordan ændrer man 
så denne situation? Konsekvenserne 
er katastrofale – f.eks. skovrydning 
i Brasilien og Argentina. Dette 
at europæerne ikke kan produ-
cere nok fødevarer viser, at der er 
behov for en adfærdsændring hos 
os såvel som hos producenterne i 
udviklingslandene. Et andet vigtigt 
punkt at fremhæve er, hvor meget 
vores spisevaner har ændret sig det 
sidste århundrede, f.eks. spiser vi 
mere kød. 

Hvad skal vi gøre 
anderledes?

Der skal ske en lang række til-
tag for at skabe et samlet billede. 
Dette at slå til lyd for en udvidelse 
af landbrugsarealerne er for for-
enklet. Vi må sikre, at landene kan 
være så uafhængige som muligt. 
F.eks. giver det ingen mening at 
transportere foderstof verden 
rundt. Det er også forkert, at vi 
omlægger naturreservater i Tysk-
land til arealer for dyrkning af bio-
massematerialer. Og dette er kun 
to eksempler. 

EØSU har fl ere gange slået 
klart til lyd for, at vi må 
nytænke vores produktions- 
og forbrugsmønstre. Mener 
De, at nytænkning alene 
kan føre til en bæredygtig 
fremtid?

For ti år siden var der ingen, der 
tog bæredygtighed alvorligt. I dag 
er der en generel forståelse for, at vi 
ikke kan fortsætte med at opføre os, 
som vi gør. Selvfølgelig er krisen nu 

Som en bro over rørte vande
Interview med Nicolai Wammen, Danmarks Europaminister

EØSU Info: Hvilke ambitioner 
havde det danske 
formandskab?

Nicolai Wammen: Det stod lige fra 
starten klart, at Danmark overtog 
EU-formandskabet midt i en alvorlig 
økonomisk krise. Det var det dan-
ske formandskabs klare ambition at 

hjælpe Europa tilbage på sporet og ud af 
krisen – ikke ved at skabe sensationelle 
overskrift er på tværs af Europa, men ved 
hårdt arbejde og ved at opnå de resulta-
ter, Europa har brug for. Vi har i løbet af 
det seneste halve år arbejdet hårdt for, 
at det kunne lade sig gøre ved at ”bygge 
broer over rørte vande” og presse på for 
at forsætte forhandlingerne.

Det danske formandskab har med-
virket til udformningen af en økono-
misk politik, der tackler krisen fra to 
vinkler. For at sikre genopretning har 
det været nødvendigt at genskabe til-
liden ved at konsolidere de off entlige 
finanser. Samtidig var det også nød-
vendigt for os at fremme vækst og 
beskæft igelse gennem reformer og nye 
initiativer.

Når man ser tilbage på formandska-
bet nu, så synes jeg, at man med rette 
kan sige, at det i hvert fald er lykkedes 
os at få bragt Europa et godt stykke 
videre.

EØSU Info: Hvad er efter Deres 
mening den største bedrift 
under formandskabet?

NW: Det danske formandskab var lige 
fra starten indstillet på at komme i gang 
med det egentlige hårde arbejde, der vil 
føre Europa videre. I løbet af de sidste 
seks måneder har vi bestræbt os på at 
nå frem til konkrete resultater på tværs 
af landene. Den vigtigste bedrift  kan 
ikke slås fast i en enkelt overskrift . Det 
er snarere den kendsgerning, at vi har 
kunnet bevise, at EU fungerer og kan 
opnå resultater på trods af krisen. Jeg 
er stolt af, at det danske formandskab i 
samarbejde med de andre EU-instituti-
oner har kunnet være medvirkende til 
at få Europa ud af krisen. 

Og hvis jeg så alligevel skal frem-
hæve tre bedrift er udover dem fra den 
økonomiske dagsorden, så må den ene 
være aft alen om energieff ektivitetsdi-
rektivet. Det er ikke alene godt for 
klimaet og vores energiafh ængighed, 

det medvirker også til at skabe 400.000 
job i Europa. Roamingforordningen 
skiller sig også ud. Den vil sikre lavere 
mobiltakster, når vi anvender vores 
smartphone i udlandet. Og sidst men 
ikke mindst ved at give Serbien status 
som EU-kandidatland har vi taget et 
vigtigt skridt i retningen af at sikre 
demokratiet i Europa. 

EØSU Info: 
Omkostningseff ektivitet har 
været et gennemgående træk 
i det danske formandskab. 
Den kendsgerning, at 
der kun blev serveret 
postevand på møderne, 
medvirkede til øgenavnet 
”postevandsformandskabet”...

For at være helt ærlig, så er jeg faktisk 
rigtig stolt af det øgenavn, vi fi k. Hvor-
for? Fordi det viser, hvordan det rent 
faktisk forholder sig: Danmark har ikke 
blot fantastisk frisk vand i hanerne, vi 
tillægger også grøn omkostningsef-

fektivitet kæmpe stor betydning. Vi er 
meget bevidste om vores ressourcer og 
vores udledning af CO

2
, og lige netop 

dette har været et ledende hovedprin-
cip i tilrettelæggelsen af vores formand-
skab samlet set.

Derfor var alle mødesteder og hotel-
værelser miljømærkede. Menuerne 
var sammensat af årstidernes råvarer, 
hvoraf halvdelen kom fra lokale leve-
randører. Derudover gennemførte vi 
programmer til begrænsning af mad-
spild, og madrester blev sendt direkte 
videre til det lokale biogasanlæg og 
omdannet til energi til de danske hus-
stande. 

Jeg ved, at flere af mine kolleger 
er blevet inspireret af Danmarks 
grønne tilgang, så jeg krydser fi ngre 
for, at andre formandskaber vil følge 
trop. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, Danmarks Europaminister

Benedicte Federspiel, medlem af EØSU, 
Gruppen Andre Interesser

Marie-Louise Knuppert, medlem af EØSU, 
Lønmodtagergruppen

Nils Juhl Andreasen, medlem af EØSU, 
Arbejdsgivergruppen
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Det danske formandskab set med danske 
EØSU-medlemmers øjne
Vi har ikke andet valg end at ændre vore forbrugsmønstre
Interview med Benedicte Federspiel, medlem af EØSU og 

chefkonsulent i Forbrugerrådet

Formandskabet som brandslukker
Interview med Nils Juhl Andreasen, medlem af 

EØSU’s Arbejdsgivergruppe og direktør i Landbrug 

og Fødevarer

EØSU Info: Sammen med 
Forbrugerrådet afholdt Det 
Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg 
den 15. marts 2012 en 
konference om bæredygtigt 
forbrug i en krisetid for at 
markere den europæiske 
forbrugerdag. Tror De, at 

EØSU Info: Kort før Danmark 
overtog formandskabet, 
understregede De, 
at det burde lægge 
vægt på at fremme 
europæiske virksomheders 
konkurrenceevne, navnlig 
i fødevaresektoren. 
Hvordan vurderer De 
formandskabets resultater 
på dette område?

Nils Juhl Andreasen: Det er svært 
at sige, da man har måttet bruge så 
meget energi på at tackle fi nanskri-
sen i EU og til i sidste ende at sikre 
euroen. Der har i højere grad været 
tale om begrænsning af den skade, 
der allerede er sket, end om en 
aktiv indsats til fremme af euro-
pæiske virksomheders konkurren-
ceevne. Ikke desto mindre mener 
jeg, at EU’s erhvervsliv, herunder 
landbrugs- og fødevaresektoren, 
på længere sigt vil opnå konkur-
rencefordele. 

EØSU Info: Det danske 
formandskab har ledet 
forhandlingerne om 
reformen af den fælles 
landbrugspolitik, som det 
cypriotiske formandskab 

det danske EU-formandskab 
hørte vores opfordring 
til en nytænkning af vore 
forbrugsvaner?

Benedicte Federspiel: Jorden var 
jo allerede gødet, for ordene ”grøn” 
og ”bæredygtig” var slagord og mål 
for såvel hele den danske regering 
som for formandskabet. Ministrene 
og andre fremtrædende talere på 
konferencen gjorde det klart, at det 
ikke var muligt at undlade at ændre 
vore nuværende forbrugsmønstre. 

EØSU Info: Svækker krisen 
ikke grundlaget for et 
bæredygtigt forbrug?

BF: Vi har ikke råd til ikke at 
medtænke bæredygtighed i alle vore 
politikker. At skulle fi nde en vej ud 
af krisen er også en mulighed for 
at fi nde nye økonomisk overkom-
melige og bæredygtige løsninger. Et 

nu vil overtage. Mener De, 
forhandlingerne går i den 
rigtige retning?

NJA: Så vidt jeg kan se, fører for-
handlingerne ingen steder hen, så 
det er umuligt at sige om, de går 
i den rigtige retning. Der er brugt 
meget tid på at opnå klarhed om 
det forslag, Kommissionen har 
fremsat, og om dets konsekvenser. 
Medlemsstater og ngo’er har først 
for nylig fremlagt klare synspunk-
ter og holdninger.

I mellemtiden ændrer situa-
tionen sig hurtigt på grund af for-
værringen af den fi nansielle krise 
i EU, de svingende udbuds- og 
eft erspørgselsmønstre for fødevarer 
på verdensmarkedet og det øgede 
fokus på bæredygtig produktion 
og forbrug. Samlet kan dette i høj 
grad påvirke de politiske holdnin-
ger til betydningen af landbrugs- og 
fødevaresektoren i EU og til den 
europæiske landbrugsprodukti-
onsmodel.

EØSU Info: Har det danske 
formandskab været på alles 
læber i Danmark, eller er det 
stort set gået ubemærket 
hen?

En lang række arrangementer af 
vidt forskellig art har fundet sted 
i Danmark og i Bruxelles, og den 
danske regering har gjort det godt 
i den henseende. Desværre har en 
række indenlandske spørgsmål 
samt finanskrisen i EU præget 
overskrift erne og afl edt opmærk-
somheden fra EU-anliggender 
og det danske formandskabs ind-
sats. (pln/mb) ●

eksempel er et direktiv om energief-
fektivitet, som man netop er enedes 
om. Dansk  Industri har for nylig 
bekræft et, at det burde være muligt 
at nå både økonomiske og miljø-
mæssige mål på vejen frem til 2020. 

EØSU Info: Hvad skal vi gøre 
for at gøre bæredygtigt 
forbrug til et let valg for 
forbrugerne?

Vi er alle nødt til at tage et ansvar, 
og det bør være tjekket at gå ind for 
bæredygtigt forbrug. I denne sam-
menhæng bad formandskabet også 
EØSU afgive en udtalelse om, hvor-
dan man kan fremme bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug. 
Der er dog ingen nemme løsninger, 
og det vil være en løbende opgave 
at levere både økonomisk overkom-
melige og bæredygtige produkter og 
tjenester i de kommende år. (pln/
mb)  ●

Energieff ektivitet – made in Denmark
Interview med Marie-Louise Knuppert, medlem af EØSU’s Lønmodtagergruppe og 

forbundssekretær i Landsorganisationen i Danmark (LO) 

EØSU Info: I december sidste 
år sagde De, at det danske 
formandskab burde fokusere 
på at skabe grønne job og få 
unge ind på arbejdsmarkedet. 
Har formandskabet gjort nok 
på dette område?

Marie-Louise Knuppert: Det har 
gjort alt, hvad det har stået i dets 
magt, for at sætte vækst og arbejds-
pladser højt på dagsordenen – ikke 
en let opgave med den økonomiske 

krise som baggrund. Jeg er glad for, 
at det lykkedes formandskabet at sikre 
en aft ale om direktivet om energief-
fektivitet.

Hvis det ikke var lykkedes, ville vi 
være gået glip af en oplagt mulighed 
for at hjælpe EU-landene med at sætte 
konkret ind over for energiforbruget 
og fremme oprettelse af tusindvis af 

arbejdspladser på et tidspunkt, hvor 
der er stærkt behov for dem. 

Det danske formandskab har fast-
holdt sit fokus på ungdomsarbejdsløs-
heden. Nu er tiden inde til at handle. 
Det betyder, at EU med sin politik skal 
være med til at gøre plads for de unge. 
Det kan ske ved hjælp af en mere pro-
aktiv anvendelse af Den Europæiske 
Socialfond. Landsorganisationen i 
Danmark og danske arbejdsgivere 
har foreslået, at midler fra denne 
fond bruges til at støtte indførelsen af 
erhvervspraktikordninger i medlems-
staterne. 

Også i forhandlingerne om direk-
tiverne om off entlige indkøb kan de 
unge tilgodeses. Man kunne helt legi-
timt forpligte de virksomheder, der 
ønsker at indgå off entlige kontrakter, 
til at tilvejebringe et vist antal prak-
tikpladser. Dette er bare to konkrete 
eksempler.

EØSU Info: De deltog for nylig 
i et møde i København, som 
handlede om, hvordan man 
kan inddrage borgerne i det 
europæiske projekt. Er det 
svært at få danskerne til at 

deltage i den europæiske 
debat?

MLK: EU-medlemskabet kan kun 
vinde borgernes tillid og støtte, hvis 
de oplever, at EU’s politikere faktisk 
løser almindelige menneskers pro-
blemer. Befolkningen skal kunne se, 
hvad EU gør for den i det daglige liv. 
Der fi ndes konkrete forslag til, hvor-
dan det kan gøres, bl.a. de eksempler, 
jeg allerede har nævnt.

EØSU Info: Kan 
De nævne nogle 
kommunikationsaktiviteter 
i Danmark, som EU kunne 
lære af?

MLK: EU skal være så konkret som 
muligt i sin kommunikation, selv om 
det først og fremmest er beslutnings-
tagerne i medlemsstaterne, der skal 
varetage denne opgave. Folkemødet 
på Bornholm, som er indført efter 
svensk mønster, er et eksempel på 
direkte dialog mellem politikere og 
borgere. EU’s kommunikationspolitik 
bør baseres på den åbne koordinati-
onsmetode og erfaringsudveksling, 
som nu anvendes på mange forskel-
lige områder. (pln/mb) ●

Globalisering og udfl ytning: 
har EU’s industri en fremtid?
Pepe havde i fl ere år arbejdet på 
en fabrik, der producerede sol-
paneler i en EU-medlemsstat. 
Han havde et godt arbejde med 
en tidsubestemt kontrakt og gode 
arbejdsforhold. Virksomheden 
havde et fi nt overskud og udvi-
dede løbende. Den drog fordel af 
særlige betingelser fra de lokale 
myndigheder og modtog stats-
støtte rettet mod sektoren for 
vedvarende energi. Alt var i den 
skønneste orden… indtil krisen. 
Så sluttede festen. 

På grund af budgetnedskæ-
ringer var den nationale regering 
nødsaget til at reducere tilskud-
dene, hvilket førte til et alvorligt 
fald i eft erspørgslen eft er solpa-
neler. Som følge heraf besluttede 
virksomheden at lukke fabrik-
ken og flytte produktionen til 
Mexico. Endelig mistede al per-
sonalet deres arbejde og meldte 
sig under de arbejdsløses faner 
sammen med 40  % af landets 
arbejdsstyrke. 

Pepe stod nu pludselig i en kri-
tisk situation. Til sidst sagde han 
ja til en kortvarig kontrakt om 
oplæring af lokale arbejdere (som 
skulle overtage hans stilling) på 
den nye solpanelfabrik i Mexico. 
Eft er en række tomme løft er stod 
han i sidste ende som arbejdsløs. 

Tusindvis af arbejdstagere 
i Europa er som Pepe blevet 
påvirket af industrielle foran-
dringer og globaliseringen, som 
er en udfordring for et mere og 
mere integreret indre marked. 
For at tage hånd om dette etab-
lerede EU og EØSU i 2002 Den 
Rådgivende Kommission for 
Industrielle Ændringer (CCMI). 
CCMI’s opgave er at forudse, 
foregribe og analysere udviklin-

gen med det formål at bane vej for 
konstruktive fælles tilgange til at 
håndtere industrielle ændringer set 
ud fra et økonomisk, socialt, terri-
torialt og miljømæssigt perspektiv. 
Medlemmerne, der kommer fra fl ere 
sektorer, der påvirkes af modernise-
ringen af økonomien, giver CCMI 
den moralske autoritet til at tale 
direkte med andre EU-beslutnings-

tagere. Målet er klart: EU’s industrier 
skal fortsat være konkurrencedyg-
tige, og det skal samtidigt sikres, 
at udviklingen gavner samfundet. 
Formanden for CCMI, Jorge Pegado 
Liz, definerer kommissionens tre 
primære funktioner som: fremme 
af EU-grundlæggernes principper 
via kommissionens udtalelser; tage 
udfordringen op i forbindelse med 
udviklinger såsom globalisering, 
sociale netværk og nye arbejdsme-
toder; samt forudsigelser og forbere-
delser i forbindelse med industrielle 
forandringer og omstruktureringer. 
Det er nødvendigt at tage ved lære 
af fortiden, observere nutiden pro-
aktivt og foregribe fremtiden.

Siden begyndelsen af de økono-
miske, finansielle, etc., kriser har 
CCMI fungeret som talerør for alle 
relevante industrielle aktører, både 
arbejdstagere og arbejdsgivere. I maj 
2011  vedtog CCMI tre udtalelser 
om, hvordan EU’s industripolitik i 

disse tider påvirkes af globaliserin-
gen. CCMI har en klar og utvetydig 
holdning. Globaliseringen har skabt 
en dynamik, der giver virksomheder 
mulighed for at udfl ytte produktio-
nen og/eller omstrukturere. Dog må 
ledelse og arbejdstagere begynde at 
forstå, at de er nødt til at samarbejde 
for at klare udfordringerne i forbin-
delse med udfl ytning, da man står 
over for en trussel i form af billig 
arbejdskraft  og ringe arbejdsforhold 
uden for Europa, der kan undermi-
nere og ødelægge jobs i EU’s pro-
duktionssektor. Der er kun én vej 
fremad: uddannelse og erhvervsud-
dannelse samt innovation og bære-
dygtig udvikling, således at Europa 
kan fastholde sin status som en øko-
nomisk magt blandt eliten. 

I takt med at teknologi og forsk-
ning er blevet mere og mere betyd-
ningsfuld, har CCMI haft  fokus på 
ikt og tjenesteydelser, som er sek-
torer, hvor Europa tidligere haltede 
bageft er. ”Det er den nye slagmark, 
hvor vi er nødt til at holde forsprin-
get til Kina og Indien”, tilføjer Joost 
van Iersel, medlem af EØSU og ord-
fører for udtalelsen om En industri-
politik for en globaliseret verden. 

Den 12. juni markerede CCMI sit 
10-års-jubilæum med konferencen 
For a continuous sustainable indu-
strial change. Konferencen samlede 
repræsentanter fra europæiske indu-
strisammenslutninger, fagforbund 
og beslutningstagere med henblik på 
at analysere status quo for europæisk 
industri, tidligere udfordringer samt 
kommende tendenser. 

Pepes historie gentages konstant i 
hele Europa. CCMI er fast besluttet 
på at ændre dette. (ail) ●

Hvorfor EU har brug for et andet budget, 
og hvordan det skal se ud

det emne, som alle er optaget af, og 
som kræver løsninger på kort sigt. 
Bæredygtighed og det korte sigt går 
imidlertid ikke hånd i hånd. Hel-
digvis er bæredygtighed i færd med 
at blive til ”normal praksis” og den 
tendens vil fortsætte.

Hvad skal vi 
prioritere på vores 
bæredygtighedsdagsorden? 

Vi har brug for en klar ide om vejen 
fremad med en tidsfrist og en aft ale 
om, hvilke områder, vi skal sætte 
ind på og følge op på. Jeg mener det 
vigtigste er, at vores politiske ledere 
tager deres ansvar på sig, at de viser, 
de er parate til at engagere sig i en 
ændret strategi, og at der vedtages 
konkrete køre- og handlingspla-
ner. (kf) ●

afsluttede konferencen i en positiv 
ånd med en opfordring til deltagerne 
om at forestille sig, hvor vanskeligt 
det ville have været for de fleste 
medlemsstater at overleve en sådan 
global fi nanskrise, hvis de havde stået 
alene. 

Overordnet set ville EØSU med 
denne konference – som tiltrak sig 
betydelig mediedækning – bidrage til 
debatten om, hvorledes økonomisk 
styring i EU skal konkretiseres. Der 
er altid fare for, at denne form for 
debat kun kommer til at dreje sig om 
den langsigtede politik, men denne 
gang var talerne bevidste om, at de 
beslutninger, der træff es i de kom-

mende måneder, vil få den aller-
største betydning for EU’s fremtid. 
Disse beslutninger vil få umiddelbar 
indvirkning på borgernes liv med 
direkte konsekvenser for uddan-
nelse, beskæft igelse, stigende sociale 
uligheder og SMV’ernes adgang til 
kredit. EØSU vil derfor vedblive med 
at være et unikt debatforum, som 
fremlægger konkrete forslag gennem 
sine udtalelser og sin dialog med de 
andre aktører i EU. Konferencen den 
7. juni var et led i denne strategi, som 
også skal vise, at omverdenens bil-
lede af EU som en enhed måske er 
tættere på virkeligheden end billedet 
af EU som værende ved at gå i stå og 
kollapse. (asp) ●

DET DANSKE FORMANDSKAB SET MED DANSKE EØSU-MEDLEMMERS ØJNE

Active citizenship
For a better European society

Aktivt medborgerskab er væsentligt for Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 
rolle. I denne bog fortæller 24 EØSU-med-
lemmer om deres personlige bidrag som 
erhvervsfolk, fagforeningsfolk, aktivister og 
frivillige og løft er sløret for en bred og spæn-
dende vift e af interesser og prioriteter. Fælles 
for dem alle er en følelse af solidaritet over for 
andre i samfundet og en interesse for andres 
velbefi ndende. (cl) ●

KORT NYT

Pierre Jean Coulon, medlem af EØSU, 
Lønmodtagergruppen
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PLENARFORSAMLINGEN I EN NØDDESKAL
Et digitalt marked for vækst

Eft er anmodning fra det danske EU-formandskab om den digi-
tale vej frem vedtog EØSU i maj en udtalelse om, hvordan det 
digitale indre marked kan udnyttes til at opnå vækst. Der står 
meget på spil for EU, da undersøgelser viser, at Europas BNP 
med et digitalt indre marked ville være øget med 4 % i 2020.

Udtalelsen opfordrer til meget hurtigt anlæg af infrastruktur 
i hele Europa, herunder i fj erntliggende egne, så alle er garan-
teret adgang til internettet. 

Eft ersom internetfærdigheder 
vil være nødvendige til 95 % af 
alle job i 2015, ”er uddannelse 
helt afgørende”, skrev Laure 
Batut (Frankrig, Lønmodtager-
gruppen), ordfører på udtalel-
sen. Hun tilføjede, at det er en 

afgørende forudsætning, at materiel, soft ware og uddannelse i 
brugerfærdigheder er tilgængelige for alle befolkningsgrupper, 
også de ældre.

For at give e-handelen en saltvandsindsprøjtning eft erlyste 
EØSU harmonisering af handelslovgivningen og lovgivningen 
om indirekte beskatning. Det advarede dog imod at bruge dette 
som påskud til at sætte skatten op. (mb) ●

Europa sakker bagud i sine energimål

EU og nogle af dens medlemsstater halter alvorligt bageft er i 
fremskridtet hen imod en lavemissionsøkonomi i forhold til 
de nuværende mål, advarer Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg (EØSU) i 
sin udtalelse ”Energikø-
replanen 2050”, som blev 
vedtaget på plenarforsam-
lingen i maj. 

EØSU mener, at EU 
ikke har været i stand til 
at anerkende, i hvor ringe 

grad det opfylder sine egne mål. ”Nedgangen i stærkt for-
urenende produktionsprocesser i EU, fremgangen af samme 
i andre dele af verden og eft erfølgende import til EU skjuler 
problemets omfang”, siger Pierre Jean Coulon (Lønmodtager-
gruppen, Frankrig), der er ordfører bag udtalelsen.

Udtalelsen stiller sig kritisk over for fremskridtet inden for 
energieff ektivitet og vedvarende energikilder og anfører, at svin-
gende regeringsstøtte og i visse tilfælde lokal modstand er med 
til at spænde ben for udviklingen af vedvarende energikilder. 

Udvalget gentager sin opfordring til oprettelsen af et euro-
pæisk civilsamfundsforum for at fremme formidlingen af oplys-
ninger inden for EU ved regelmæssigt at samle alle interessenter 
for at drøft e omdannelsen af energisystemet i perioden frem 
til 2050.

”Den off entlige accept af energivalg er en udfordring for 
Europas demokratier”, udtaler Richard  Adams (Gruppen 
Andre Interesser, UK), der er medordfører på udtalelsen, og 
tilføjer: ”Køreplanen 2050 skal ikke blot skabe en omfattende 
debat blandt de europæiske borgere men bør også fremme 
engagement på alle planer – personligt plan, samfundsmæs-
sigt plan, regionalt og nationalt plan samt EU-plan”. (mb) ●

De europæiske socialøkonomiske virksomheder 
og sociale iværksætterfonde

I sine to udtalelser om henholdsvis Europæiske sociale iværksæt-
terfonde (ordfører: Ariane Rodert, Gruppen Andre Interesser) 
og Initiativ for socialt iværksætteri (ordfører: Giuseppe Guerini, 
Gruppen Andre Interesser) har EØSU opfordret Kommissio-
nen og medlemsstaterne til at give sociale virksomheder bedre 
adgang til off entlige indkøb og fi nansiering, opstille nationale 
rammer med henblik på vækst i de sociale virksomheder og 
på passende vis gennemføre den europæiske sociale iværksæt-
terfond. 

Den socialøkonomiske sek-
tor beskæft iger allerede fl ere end 
11  millioner EU-borgere, som 
udgør 6  % af arbejdsstyrken. 
Omtrent hver fj erde virksomhed, 
der oprettes i EU, er en social virk-
somhed. Under den nuværende 
krise, hvor der sker en skarp stig-
ning i antallet af personer uden 
arbejde eller adgang til økono-

miske ressourcer, ønsker EØSU at sætte skub i væksten, øge 
beskæft igelsen og styrke konkurrenceevnen, samtidig med 
at der skabes et mere inklusivt samfund i tråd med Europa 
2020-strategien.

EØSU mener, at den fremtidige europæiske sociale iværk-
sætterfond også bør suppleres af andre fi nansielle instrumenter, 
der har fokus på udvikling af sociale virksomheder. Den euro-
pæiske sociale iværksætterfond kan ikke forbedre adgangen til 
passende kapital på egen hånd. (ail) ●

For fem år siden gav Det Europæi-
ske Råd et dusin kendte europæere 
den opgave at udarbejde en rapport 
om EU’s udfordringer i de kom-
mende 20 år. ”Vismandsgruppen” 
ledet af Felipe Gonzalez, hvori også 
Mario Monti og Lech Walesa del-
tog, konkluderede i maj 2010, at 
Europa skulle grundlægges på ny. 
De prioriteter, der blev opstillet i 
rapporten, var følgende: økonomisk 
vækst, konkurrenceevne, demo-
kratisk legitimitet samt lederskab 
i kampen mod klimaændringer. 
Det er netop disse emner, som står 
centralt i det organiserede civilsam-
funds daglige arbejde i EØSU, i 
offentlige høringer, konferencer, 
studiegrupper og udtalelser. Det 
er absolut ikke en tilfældighed, at 
svarene fra vismændene er sam-
menfaldende med et hovedprincip 
i de fl este politiske positioner vedta-
get af EØSU: ”Der er brug for mere 
Europa, ikke mindre”.

For os i EØSU skal ”mere Europa” 
også udgøre det ledende princip 
for den fl erårige fi nansielle ramme 
2014-2020, som vil bestemme EU’s 
budget for de næste seks år. Da den 
tidligere fi nansielle ramme blev ved-
taget, voksede de fl este europæiske 
økonomier og man tog finansiel 
stabilitet for givet. I lyset af den 
aktuelle ustabilitet og den bølge af 
økonomiske stramninger, der ram-
mer Europa, er der risiko for, at der 
vil blive vedtaget et minimalistisk 
budget. Kommissionen foreslår 
således at holde EU’s samlede bud-
get på det nuværende niveau på 1 % 
af BNP, mens nogle medlemsstater 
ønsker budgetnedskæringer. EØSU 
vedtog på plenarforsamlingen i maj 
en udtalelse med en appel om at øge 
budgettet til 1,11 %. Lad os gentage 
defi nitionen på et budget: ”et over-
slag over udgift er, indtægter og res-
sourcer i en specifik periode, der 

afspejler en fortolkning af de frem-
tidige fi nansielle betingelser og mål”. 
Ved at anvende denne defi nition på 
den aktuelle situation i EU, bør man 
sige, at nu, hvor målene er højere, 
bør både udgifter og indtægter 
tages op til fornyet vurdering. Hvis 
EU virkelig ønsker at bevæge sig 
markant i retning af integration og 
påtage sig mere ansvar, må det tillige 
satse på vækst for at sikre Europas 
sociale model. Og det er kun muligt, 
hvis budgettet – det instrument, EU 
bruger til at nå sine mål – er tilstræk-
kelig ambitiøst.

Når dette er sagt, så forbedrer og 
forenkler Kommissionens forslag 
til de flerårige finansielle rammer 
budgettets struktur. Et andet positivt 
skridt er Kommissionens kritik af 
visse medlemsstaters tilgang til for-
handlinger, idet de fremfører prin-
cipperne om rimelig modydelse og 
horisontal rimelighed. På indtægts-
siden støtter EØSU forslaget om at 
indføre en ny ordning for egne ind-
tægter, som indbefatter en ændret 
momsindtægt og en afgift  på fi nan-
sielle transaktioner. På udgift ssiden 
bør institutionerne og medlemssta-
terne holde sig princippet om EU-
merværdi for øje – dette, at en euro 
givet ud på EU-plan er mere eff ek-
tiv end en euro givet ud på nationalt 
plan. De to hovedudgift sposter på 
budgettet – landbrugspolitikken og 
samhørighedspolitikken – har også 
fået en bedre struktur i Kommissio-
nens forslag, en struktur, der frem-
mer et eff ektivt landbrug og søger 
at mindske spredningen af midlerne 
ved at give incitamenter til makro-
projekter. Ikke desto mindre advarer 
EØSU om, at den nuværende sam-
hørighedspolitik risikerer at straff e 
EU’s mindst udviklede regioner, 
når den makroøkonomiske kondi-
tionalitet bruges i forbindelse med 
udbetaling af midler.

Der er et andet vigtigt aspekt af 
”mere Europa, ikke mindre”, som 
konstant høres i EØSU og som bli-
ver stærkere og stærkere, nemlig 
”omkostningen ved ikke at have 
noget EU”. Hvis EU-budgettets 
størrelse, eff ektivitet og gennem-
sigtighed ikke er proportionalt 
med de problemer, der skal løses, 
kan vi ende med at stå over for det 
21. århundredes udfordringer med 
et svagere EU, og dette ville være 
at gå stik imod vismændenes for-
slag. (asp) ●

Styrelsesrådet for FN’s Udviklings-
program indførte i 1989  World 
Population Day, som hvert år afh ol-
des den 11. juli for at øge bevidst-
heden om globale befolknings- og 
bæredygtighedsanliggender. Da 
emner som befolkning og bære-
dygtighed er uløseligt forbundne, 
har EØSU Info haft  en samtale med 
Hans-Joachim Wilms, formand for 
EØSU’s Observatorium for Bære-

11. juli: World Population Day

dygtig Udvikling, om World Popu-
lation Day.

EØSU Info: Er det også i dag 
relevant at markere World 
Population Day?

Det er vigtigt, fordi vi har brug for 
at overveje, hvordan vi vil tackle 
spørgsmål som befolkning og især 
fødevaresikkerhed. Vi konstate-

rer, at der er to lejre blandt land-
mændene, også her i EØSU. De 
konventionelle landmænd siger, vi 
kan producere mere ved at udvide 
landbrugsarealerne. Jeg tilhører den 
anden lejr, som mener, at der igen-
nem fordelingsretfærdighed er mad 
nok til alle på jorden. 

Hvad betyder det?

Statistikker fra FN’s Levnedsmiddel- 
og Landbrugsorganisation (FAO) 
viser, at verden kan producere mad 
nok til alle, men at maden ikke pro-
duceres der, hvor der er brug for 
den, eller i den nødvendige kvalitet 
eller mængde. Hvordan ændrer man 
så denne situation? Konsekvenserne 
er katastrofale – f.eks. skovrydning 
i Brasilien og Argentina. Dette 
at europæerne ikke kan produ-
cere nok fødevarer viser, at der er 
behov for en adfærdsændring hos 
os såvel som hos producenterne i 
udviklingslandene. Et andet vigtigt 
punkt at fremhæve er, hvor meget 
vores spisevaner har ændret sig det 
sidste århundrede, f.eks. spiser vi 
mere kød. 

Hvad skal vi gøre 
anderledes?

Der skal ske en lang række til-
tag for at skabe et samlet billede. 
Dette at slå til lyd for en udvidelse 
af landbrugsarealerne er for for-
enklet. Vi må sikre, at landene kan 
være så uafhængige som muligt. 
F.eks. giver det ingen mening at 
transportere foderstof verden 
rundt. Det er også forkert, at vi 
omlægger naturreservater i Tysk-
land til arealer for dyrkning af bio-
massematerialer. Og dette er kun 
to eksempler. 

EØSU har fl ere gange slået 
klart til lyd for, at vi må 
nytænke vores produktions- 
og forbrugsmønstre. Mener 
De, at nytænkning alene 
kan føre til en bæredygtig 
fremtid?

For ti år siden var der ingen, der 
tog bæredygtighed alvorligt. I dag 
er der en generel forståelse for, at vi 
ikke kan fortsætte med at opføre os, 
som vi gør. Selvfølgelig er krisen nu 

Som en bro over rørte vande
Interview med Nicolai Wammen, Danmarks Europaminister

EØSU Info: Hvilke ambitioner 
havde det danske 
formandskab?

Nicolai Wammen: Det stod lige fra 
starten klart, at Danmark overtog 
EU-formandskabet midt i en alvorlig 
økonomisk krise. Det var det dan-
ske formandskabs klare ambition at 

hjælpe Europa tilbage på sporet og ud af 
krisen – ikke ved at skabe sensationelle 
overskrift er på tværs af Europa, men ved 
hårdt arbejde og ved at opnå de resulta-
ter, Europa har brug for. Vi har i løbet af 
det seneste halve år arbejdet hårdt for, 
at det kunne lade sig gøre ved at ”bygge 
broer over rørte vande” og presse på for 
at forsætte forhandlingerne.

Det danske formandskab har med-
virket til udformningen af en økono-
misk politik, der tackler krisen fra to 
vinkler. For at sikre genopretning har 
det været nødvendigt at genskabe til-
liden ved at konsolidere de off entlige 
finanser. Samtidig var det også nød-
vendigt for os at fremme vækst og 
beskæft igelse gennem reformer og nye 
initiativer.

Når man ser tilbage på formandska-
bet nu, så synes jeg, at man med rette 
kan sige, at det i hvert fald er lykkedes 
os at få bragt Europa et godt stykke 
videre.

EØSU Info: Hvad er efter Deres 
mening den største bedrift 
under formandskabet?

NW: Det danske formandskab var lige 
fra starten indstillet på at komme i gang 
med det egentlige hårde arbejde, der vil 
føre Europa videre. I løbet af de sidste 
seks måneder har vi bestræbt os på at 
nå frem til konkrete resultater på tværs 
af landene. Den vigtigste bedrift  kan 
ikke slås fast i en enkelt overskrift . Det 
er snarere den kendsgerning, at vi har 
kunnet bevise, at EU fungerer og kan 
opnå resultater på trods af krisen. Jeg 
er stolt af, at det danske formandskab i 
samarbejde med de andre EU-instituti-
oner har kunnet være medvirkende til 
at få Europa ud af krisen. 

Og hvis jeg så alligevel skal frem-
hæve tre bedrift er udover dem fra den 
økonomiske dagsorden, så må den ene 
være aft alen om energieff ektivitetsdi-
rektivet. Det er ikke alene godt for 
klimaet og vores energiafh ængighed, 

det medvirker også til at skabe 400.000 
job i Europa. Roamingforordningen 
skiller sig også ud. Den vil sikre lavere 
mobiltakster, når vi anvender vores 
smartphone i udlandet. Og sidst men 
ikke mindst ved at give Serbien status 
som EU-kandidatland har vi taget et 
vigtigt skridt i retningen af at sikre 
demokratiet i Europa. 

EØSU Info: 
Omkostningseff ektivitet har 
været et gennemgående træk 
i det danske formandskab. 
Den kendsgerning, at 
der kun blev serveret 
postevand på møderne, 
medvirkede til øgenavnet 
”postevandsformandskabet”...

For at være helt ærlig, så er jeg faktisk 
rigtig stolt af det øgenavn, vi fi k. Hvor-
for? Fordi det viser, hvordan det rent 
faktisk forholder sig: Danmark har ikke 
blot fantastisk frisk vand i hanerne, vi 
tillægger også grøn omkostningsef-

fektivitet kæmpe stor betydning. Vi er 
meget bevidste om vores ressourcer og 
vores udledning af CO

2
, og lige netop 

dette har været et ledende hovedprin-
cip i tilrettelæggelsen af vores formand-
skab samlet set.

Derfor var alle mødesteder og hotel-
værelser miljømærkede. Menuerne 
var sammensat af årstidernes råvarer, 
hvoraf halvdelen kom fra lokale leve-
randører. Derudover gennemførte vi 
programmer til begrænsning af mad-
spild, og madrester blev sendt direkte 
videre til det lokale biogasanlæg og 
omdannet til energi til de danske hus-
stande. 

Jeg ved, at flere af mine kolleger 
er blevet inspireret af Danmarks 
grønne tilgang, så jeg krydser fi ngre 
for, at andre formandskaber vil følge 
trop. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, Danmarks Europaminister

Benedicte Federspiel, medlem af EØSU, 
Gruppen Andre Interesser

Marie-Louise Knuppert, medlem af EØSU, 
Lønmodtagergruppen

Nils Juhl Andreasen, medlem af EØSU, 
Arbejdsgivergruppen
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Det danske formandskab set med danske 
EØSU-medlemmers øjne
Vi har ikke andet valg end at ændre vore forbrugsmønstre
Interview med Benedicte Federspiel, medlem af EØSU og 

chefkonsulent i Forbrugerrådet

Formandskabet som brandslukker
Interview med Nils Juhl Andreasen, medlem af 

EØSU’s Arbejdsgivergruppe og direktør i Landbrug 

og Fødevarer

EØSU Info: Sammen med 
Forbrugerrådet afholdt Det 
Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg 
den 15. marts 2012 en 
konference om bæredygtigt 
forbrug i en krisetid for at 
markere den europæiske 
forbrugerdag. Tror De, at 

EØSU Info: Kort før Danmark 
overtog formandskabet, 
understregede De, 
at det burde lægge 
vægt på at fremme 
europæiske virksomheders 
konkurrenceevne, navnlig 
i fødevaresektoren. 
Hvordan vurderer De 
formandskabets resultater 
på dette område?

Nils Juhl Andreasen: Det er svært 
at sige, da man har måttet bruge så 
meget energi på at tackle fi nanskri-
sen i EU og til i sidste ende at sikre 
euroen. Der har i højere grad været 
tale om begrænsning af den skade, 
der allerede er sket, end om en 
aktiv indsats til fremme af euro-
pæiske virksomheders konkurren-
ceevne. Ikke desto mindre mener 
jeg, at EU’s erhvervsliv, herunder 
landbrugs- og fødevaresektoren, 
på længere sigt vil opnå konkur-
rencefordele. 

EØSU Info: Det danske 
formandskab har ledet 
forhandlingerne om 
reformen af den fælles 
landbrugspolitik, som det 
cypriotiske formandskab 

det danske EU-formandskab 
hørte vores opfordring 
til en nytænkning af vore 
forbrugsvaner?

Benedicte Federspiel: Jorden var 
jo allerede gødet, for ordene ”grøn” 
og ”bæredygtig” var slagord og mål 
for såvel hele den danske regering 
som for formandskabet. Ministrene 
og andre fremtrædende talere på 
konferencen gjorde det klart, at det 
ikke var muligt at undlade at ændre 
vore nuværende forbrugsmønstre. 

EØSU Info: Svækker krisen 
ikke grundlaget for et 
bæredygtigt forbrug?

BF: Vi har ikke råd til ikke at 
medtænke bæredygtighed i alle vore 
politikker. At skulle fi nde en vej ud 
af krisen er også en mulighed for 
at fi nde nye økonomisk overkom-
melige og bæredygtige løsninger. Et 

nu vil overtage. Mener De, 
forhandlingerne går i den 
rigtige retning?

NJA: Så vidt jeg kan se, fører for-
handlingerne ingen steder hen, så 
det er umuligt at sige om, de går 
i den rigtige retning. Der er brugt 
meget tid på at opnå klarhed om 
det forslag, Kommissionen har 
fremsat, og om dets konsekvenser. 
Medlemsstater og ngo’er har først 
for nylig fremlagt klare synspunk-
ter og holdninger.

I mellemtiden ændrer situa-
tionen sig hurtigt på grund af for-
værringen af den fi nansielle krise 
i EU, de svingende udbuds- og 
eft erspørgselsmønstre for fødevarer 
på verdensmarkedet og det øgede 
fokus på bæredygtig produktion 
og forbrug. Samlet kan dette i høj 
grad påvirke de politiske holdnin-
ger til betydningen af landbrugs- og 
fødevaresektoren i EU og til den 
europæiske landbrugsprodukti-
onsmodel.

EØSU Info: Har det danske 
formandskab været på alles 
læber i Danmark, eller er det 
stort set gået ubemærket 
hen?

En lang række arrangementer af 
vidt forskellig art har fundet sted 
i Danmark og i Bruxelles, og den 
danske regering har gjort det godt 
i den henseende. Desværre har en 
række indenlandske spørgsmål 
samt finanskrisen i EU præget 
overskrift erne og afl edt opmærk-
somheden fra EU-anliggender 
og det danske formandskabs ind-
sats. (pln/mb) ●

eksempel er et direktiv om energief-
fektivitet, som man netop er enedes 
om. Dansk  Industri har for nylig 
bekræft et, at det burde være muligt 
at nå både økonomiske og miljø-
mæssige mål på vejen frem til 2020. 

EØSU Info: Hvad skal vi gøre 
for at gøre bæredygtigt 
forbrug til et let valg for 
forbrugerne?

Vi er alle nødt til at tage et ansvar, 
og det bør være tjekket at gå ind for 
bæredygtigt forbrug. I denne sam-
menhæng bad formandskabet også 
EØSU afgive en udtalelse om, hvor-
dan man kan fremme bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug. 
Der er dog ingen nemme løsninger, 
og det vil være en løbende opgave 
at levere både økonomisk overkom-
melige og bæredygtige produkter og 
tjenester i de kommende år. (pln/
mb)  ●

Energieff ektivitet – made in Denmark
Interview med Marie-Louise Knuppert, medlem af EØSU’s Lønmodtagergruppe og 

forbundssekretær i Landsorganisationen i Danmark (LO) 

EØSU Info: I december sidste 
år sagde De, at det danske 
formandskab burde fokusere 
på at skabe grønne job og få 
unge ind på arbejdsmarkedet. 
Har formandskabet gjort nok 
på dette område?

Marie-Louise Knuppert: Det har 
gjort alt, hvad det har stået i dets 
magt, for at sætte vækst og arbejds-
pladser højt på dagsordenen – ikke 
en let opgave med den økonomiske 

krise som baggrund. Jeg er glad for, 
at det lykkedes formandskabet at sikre 
en aft ale om direktivet om energief-
fektivitet.

Hvis det ikke var lykkedes, ville vi 
være gået glip af en oplagt mulighed 
for at hjælpe EU-landene med at sætte 
konkret ind over for energiforbruget 
og fremme oprettelse af tusindvis af 

arbejdspladser på et tidspunkt, hvor 
der er stærkt behov for dem. 

Det danske formandskab har fast-
holdt sit fokus på ungdomsarbejdsløs-
heden. Nu er tiden inde til at handle. 
Det betyder, at EU med sin politik skal 
være med til at gøre plads for de unge. 
Det kan ske ved hjælp af en mere pro-
aktiv anvendelse af Den Europæiske 
Socialfond. Landsorganisationen i 
Danmark og danske arbejdsgivere 
har foreslået, at midler fra denne 
fond bruges til at støtte indførelsen af 
erhvervspraktikordninger i medlems-
staterne. 

Også i forhandlingerne om direk-
tiverne om off entlige indkøb kan de 
unge tilgodeses. Man kunne helt legi-
timt forpligte de virksomheder, der 
ønsker at indgå off entlige kontrakter, 
til at tilvejebringe et vist antal prak-
tikpladser. Dette er bare to konkrete 
eksempler.

EØSU Info: De deltog for nylig 
i et møde i København, som 
handlede om, hvordan man 
kan inddrage borgerne i det 
europæiske projekt. Er det 
svært at få danskerne til at 

deltage i den europæiske 
debat?

MLK: EU-medlemskabet kan kun 
vinde borgernes tillid og støtte, hvis 
de oplever, at EU’s politikere faktisk 
løser almindelige menneskers pro-
blemer. Befolkningen skal kunne se, 
hvad EU gør for den i det daglige liv. 
Der fi ndes konkrete forslag til, hvor-
dan det kan gøres, bl.a. de eksempler, 
jeg allerede har nævnt.

EØSU Info: Kan 
De nævne nogle 
kommunikationsaktiviteter 
i Danmark, som EU kunne 
lære af?

MLK: EU skal være så konkret som 
muligt i sin kommunikation, selv om 
det først og fremmest er beslutnings-
tagerne i medlemsstaterne, der skal 
varetage denne opgave. Folkemødet 
på Bornholm, som er indført efter 
svensk mønster, er et eksempel på 
direkte dialog mellem politikere og 
borgere. EU’s kommunikationspolitik 
bør baseres på den åbne koordinati-
onsmetode og erfaringsudveksling, 
som nu anvendes på mange forskel-
lige områder. (pln/mb) ●

Globalisering og udfl ytning: 
har EU’s industri en fremtid?
Pepe havde i fl ere år arbejdet på 
en fabrik, der producerede sol-
paneler i en EU-medlemsstat. 
Han havde et godt arbejde med 
en tidsubestemt kontrakt og gode 
arbejdsforhold. Virksomheden 
havde et fi nt overskud og udvi-
dede løbende. Den drog fordel af 
særlige betingelser fra de lokale 
myndigheder og modtog stats-
støtte rettet mod sektoren for 
vedvarende energi. Alt var i den 
skønneste orden… indtil krisen. 
Så sluttede festen. 

På grund af budgetnedskæ-
ringer var den nationale regering 
nødsaget til at reducere tilskud-
dene, hvilket førte til et alvorligt 
fald i eft erspørgslen eft er solpa-
neler. Som følge heraf besluttede 
virksomheden at lukke fabrik-
ken og flytte produktionen til 
Mexico. Endelig mistede al per-
sonalet deres arbejde og meldte 
sig under de arbejdsløses faner 
sammen med 40  % af landets 
arbejdsstyrke. 

Pepe stod nu pludselig i en kri-
tisk situation. Til sidst sagde han 
ja til en kortvarig kontrakt om 
oplæring af lokale arbejdere (som 
skulle overtage hans stilling) på 
den nye solpanelfabrik i Mexico. 
Eft er en række tomme løft er stod 
han i sidste ende som arbejdsløs. 

Tusindvis af arbejdstagere 
i Europa er som Pepe blevet 
påvirket af industrielle foran-
dringer og globaliseringen, som 
er en udfordring for et mere og 
mere integreret indre marked. 
For at tage hånd om dette etab-
lerede EU og EØSU i 2002 Den 
Rådgivende Kommission for 
Industrielle Ændringer (CCMI). 
CCMI’s opgave er at forudse, 
foregribe og analysere udviklin-

gen med det formål at bane vej for 
konstruktive fælles tilgange til at 
håndtere industrielle ændringer set 
ud fra et økonomisk, socialt, terri-
torialt og miljømæssigt perspektiv. 
Medlemmerne, der kommer fra fl ere 
sektorer, der påvirkes af modernise-
ringen af økonomien, giver CCMI 
den moralske autoritet til at tale 
direkte med andre EU-beslutnings-

tagere. Målet er klart: EU’s industrier 
skal fortsat være konkurrencedyg-
tige, og det skal samtidigt sikres, 
at udviklingen gavner samfundet. 
Formanden for CCMI, Jorge Pegado 
Liz, definerer kommissionens tre 
primære funktioner som: fremme 
af EU-grundlæggernes principper 
via kommissionens udtalelser; tage 
udfordringen op i forbindelse med 
udviklinger såsom globalisering, 
sociale netværk og nye arbejdsme-
toder; samt forudsigelser og forbere-
delser i forbindelse med industrielle 
forandringer og omstruktureringer. 
Det er nødvendigt at tage ved lære 
af fortiden, observere nutiden pro-
aktivt og foregribe fremtiden.

Siden begyndelsen af de økono-
miske, finansielle, etc., kriser har 
CCMI fungeret som talerør for alle 
relevante industrielle aktører, både 
arbejdstagere og arbejdsgivere. I maj 
2011  vedtog CCMI tre udtalelser 
om, hvordan EU’s industripolitik i 

disse tider påvirkes af globaliserin-
gen. CCMI har en klar og utvetydig 
holdning. Globaliseringen har skabt 
en dynamik, der giver virksomheder 
mulighed for at udfl ytte produktio-
nen og/eller omstrukturere. Dog må 
ledelse og arbejdstagere begynde at 
forstå, at de er nødt til at samarbejde 
for at klare udfordringerne i forbin-
delse med udfl ytning, da man står 
over for en trussel i form af billig 
arbejdskraft  og ringe arbejdsforhold 
uden for Europa, der kan undermi-
nere og ødelægge jobs i EU’s pro-
duktionssektor. Der er kun én vej 
fremad: uddannelse og erhvervsud-
dannelse samt innovation og bære-
dygtig udvikling, således at Europa 
kan fastholde sin status som en øko-
nomisk magt blandt eliten. 

I takt med at teknologi og forsk-
ning er blevet mere og mere betyd-
ningsfuld, har CCMI haft  fokus på 
ikt og tjenesteydelser, som er sek-
torer, hvor Europa tidligere haltede 
bageft er. ”Det er den nye slagmark, 
hvor vi er nødt til at holde forsprin-
get til Kina og Indien”, tilføjer Joost 
van Iersel, medlem af EØSU og ord-
fører for udtalelsen om En industri-
politik for en globaliseret verden. 

Den 12. juni markerede CCMI sit 
10-års-jubilæum med konferencen 
For a continuous sustainable indu-
strial change. Konferencen samlede 
repræsentanter fra europæiske indu-
strisammenslutninger, fagforbund 
og beslutningstagere med henblik på 
at analysere status quo for europæisk 
industri, tidligere udfordringer samt 
kommende tendenser. 

Pepes historie gentages konstant i 
hele Europa. CCMI er fast besluttet 
på at ændre dette. (ail) ●

Hvorfor EU har brug for et andet budget, 
og hvordan det skal se ud

det emne, som alle er optaget af, og 
som kræver løsninger på kort sigt. 
Bæredygtighed og det korte sigt går 
imidlertid ikke hånd i hånd. Hel-
digvis er bæredygtighed i færd med 
at blive til ”normal praksis” og den 
tendens vil fortsætte.

Hvad skal vi 
prioritere på vores 
bæredygtighedsdagsorden? 

Vi har brug for en klar ide om vejen 
fremad med en tidsfrist og en aft ale 
om, hvilke områder, vi skal sætte 
ind på og følge op på. Jeg mener det 
vigtigste er, at vores politiske ledere 
tager deres ansvar på sig, at de viser, 
de er parate til at engagere sig i en 
ændret strategi, og at der vedtages 
konkrete køre- og handlingspla-
ner. (kf) ●

afsluttede konferencen i en positiv 
ånd med en opfordring til deltagerne 
om at forestille sig, hvor vanskeligt 
det ville have været for de fleste 
medlemsstater at overleve en sådan 
global fi nanskrise, hvis de havde stået 
alene. 

Overordnet set ville EØSU med 
denne konference – som tiltrak sig 
betydelig mediedækning – bidrage til 
debatten om, hvorledes økonomisk 
styring i EU skal konkretiseres. Der 
er altid fare for, at denne form for 
debat kun kommer til at dreje sig om 
den langsigtede politik, men denne 
gang var talerne bevidste om, at de 
beslutninger, der træff es i de kom-

mende måneder, vil få den aller-
største betydning for EU’s fremtid. 
Disse beslutninger vil få umiddelbar 
indvirkning på borgernes liv med 
direkte konsekvenser for uddan-
nelse, beskæft igelse, stigende sociale 
uligheder og SMV’ernes adgang til 
kredit. EØSU vil derfor vedblive med 
at være et unikt debatforum, som 
fremlægger konkrete forslag gennem 
sine udtalelser og sin dialog med de 
andre aktører i EU. Konferencen den 
7. juni var et led i denne strategi, som 
også skal vise, at omverdenens bil-
lede af EU som en enhed måske er 
tættere på virkeligheden end billedet 
af EU som værende ved at gå i stå og 
kollapse. (asp) ●

DET DANSKE FORMANDSKAB SET MED DANSKE EØSU-MEDLEMMERS ØJNE

Active citizenship
For a better European society

Aktivt medborgerskab er væsentligt for Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 
rolle. I denne bog fortæller 24 EØSU-med-
lemmer om deres personlige bidrag som 
erhvervsfolk, fagforeningsfolk, aktivister og 
frivillige og løft er sløret for en bred og spæn-
dende vift e af interesser og prioriteter. Fælles 
for dem alle er en følelse af solidaritet over for 
andre i samfundet og en interesse for andres 
velbefi ndende. (cl) ●

KORT NYT

Pierre Jean Coulon, medlem af EØSU, 
Lønmodtagergruppen

F o r t  s a t  f r a  s i  d e  4
Energieffektivitet – made in Denmark

>>>  s i d e  5

F o r t  s a t  f r a  s i  d e  1
Statsgældskrise og skatteunion: 

To sider af samme sag?

For mere information: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Statsgældskrise og skatteunion: 
To sider af samme sag?

Kære læsere, 
FN’s konference om bæredygtig udvikling, 
Rio+20, der fandt sted i Rio de Janeiro fra den 
20.-22. juni som opfølgning på verdensmiljøtop-
mødet i 1992, var en vigtig mulighed for at dis-
kutere overgangen til en reelt bæredygtig fremtid 

for alle, men resultaterne var i høj grad mindre eff ektive, end hvad EØSU’s 
delegation havde håbet på.

I løbet af det seneste år har EØSU arbejdet på en inkluderende og omfat-
tende dagsorden, der kunne have sat alle tre bæredygtighedssøjler (det sociale, 
økonomiske og miljømæssige område) på lige fod. Vi eft erlyste i særlig grad 
en bæredygtighedskøreplan med specifi kke målsætninger, mål, tiltag og meka-
nismer. Derfor kan vi kun beklage, at mange af forventningerne blandt de 
europæiske og globale civilsamfund blev forbigået, og vi må nu håbe, at der 
i gennemførelsesfasen vil være mulighed for at forbedre situationen og nå 
længere, end man stiler eft er i den endelige erklærings betingelser.

De stats- og regeringschefer, der var samlet i Rio, forspildte en unik mulig-
hed for at tage et afgørende skridt fremad mod større social og miljømæssig 
retfærdighed. Jeg er mest skuff et over, at man hverken blev enige om en kon-
kret handlingsplan for de kommende år eller bindende aft aler om praksis for 
bæredygtig udvikling. Desværre blev der lagt for lidt vægt på den bæredygtige 
udviklings sociale dimension, og målsætninger såsom udryddelse af fattigdom 
og sikker adgang til mad, rent vand og bæredygtig energi fi k ikke den plads, 
vi havde håbet på. Desuden blev FN’s miljøprogram ikke opgraderet til et 
specialiseret agentur. 

En sidste skuff else var, at man ikke etablerede en ombudsmand for de 
kommende generationer. Det ville have været et vigtigt symbol at anerkende 
behovet for en international myndighed, der kan håndhæve de kommende 
generationers rettigheder over for kortsigtede økonomiske interesser.

Ikke desto mindre kan nogle af konferencens resultater betragtes som en 
succes. Vi bifalder, at konceptet ”grøn økonomi” fi k en central plads i den 
endelige erklæring som drivkraft en for en bæredygtig udvikling. Vi glæder os 
også over indførelsen af konceptet om mål for bæredygtig udvikling, som vi 
nu må udforme og sætte i værk så hurtigt som muligt for at forvandle dette 
topmøde til starten på en proces, der kan forandre verden, og som vil gøre 
vores samfund mere bæredygtige og inklusive. Sidst men ikke mindst har 
man anerkendt civilsamfundets rolle i virkeliggørelsen og gennemførelsen af 
en bæredygtig udvikling.

Jeg har sagt det tidligere: vejen fra Rio er mindst lige så vigtig som vejen 
til Rio. Opfølgningen på Rio+20-konferencen bør være en af civilsamfundets 
prioriteter fra nu af, og den vil være en af mine mærkesager indtil udgangen 
af min periode som formand for EØSU. 

Staff an Nilsson
Formand
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Europæiske bier!

Bier har igennem hele menneskets 
historie altid haft  en afgørende rolle for 
det naturlige miljø. Deres bestøvning 
udgør en livsvigtig del af vores land-
brugspraksis. I de senere år er hon-
ningbierne forsvundet alarmerende 
hurtigt. Årsagerne bag dette fænomen 
er stadig ukendte, selv om forurening, 
monokultur og overforbrug af pestici-
der alle er mulige årsager.

Vi er i udvalget klar over problemet og dets betydning for biodiversiteten, 
fødevarekvaliteten og -sikkerheden. Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget installerede derfor den 7. maj 2012 to bistader 
på taget af Jacques Delors-bygningen i Bruxelles. Det er således afslutningen 
på et projekt, som vores udvalg lancerede for ca. et år siden med hjælp fra 
Apis Bruoc Sella, en sammenslutning, der arbejder for at få sat fl ere stader 
op på hustagene i byerne. Formålet med projektet er at vise, at byerne også 
spiller en rolle for bevarelsen af biodiversiteten, og at vi hver især – på hver 
vores egen lille måde – kan hjælpe med til at bevare vores truede økosystemer.

Den 31. maj havde fl ere heldige deltagere fra den offi  cielle indvielse af 
udvalgenes projekt om bybier mulighed for at prøvesmage udvalgenes første 
honning (resultatet af blot 20 dages ”arbejde”). De to stader forventes at pro-
ducere ca. 40 kg honning om året. (rdr) ●

Åbent hus-dag 2012
EØSU slår dørene op for off entligheden

Mere end 3.000 mennesker besøgte 
EØSU den 12. maj 2012, da EU insti-
tutionerne for 20. gang afh oldt åbent 
hus. Emnet for arrangementet var 
i år bæredygtighed og den grønne 
økonomi og dermed hjælp til at øge 
opmærksomheden over for de cen-
trale emner, der er forbundet med 
FN’s RIO+20-konference om bære-

dygtig udvikling. Vigtige emner såsom grønne job, vedvarende energi, bære-
dygtige byer og vandforbrug blev fremlagt på en kreativ og interaktiv måde. 

Besøgende havde mulighed for at få en snak med udvalgets medlemmer 
og personale samt lære mere om EØSU’s arbejde og deltage i sjove aktivite-
ter for hele familien. Udvalgets formand, Staff an Nilsson, og næstformand, 
Anna Maria Darmanin, samt generalsekretær Martin Westlake var til stede 
hele dagen og deltog aktivt i modtagelsen af de besøgende og satte dem ind i 
forskellige miljømæssige emner. 

Endnu en gang var det enestående (og frivillige) arbejde fra adskillige med-
lemmer og ansatte i udvalget med til at gøre dette års initiativ til en succes og 
give off entligheden et dynamisk og levende indtryk af vores institution. (rdr)
 ●
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Siden 2008  har den økonomiske 
krise, som startede i USA, været i 
mediernes fokus og er rykket helt 
øverst på den globale politiske dags-
orden. Nu, hvor krisen har spredt 
sig til Europa, er det blevet stadig 
mere populært at sammenligne den 
amerikanske Federal Reserve Bank 
med Den Europæiske Centralbank. 
I The Economist fra den 16. juni 
sammenlignes Californiens off ent-
lige finanser med Grækenlands. 
Denne artikel, som er skrevet af 
korrespondenten fra Los Angeles, 

viser, at EU opfattes som mere inte-
greret uden for Europas grænser 
end inden for: hvorfor skulle man 
ellers sammenligne en amerikansk 
føderal stat med en medlemsstat i 
EU? Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg er overbevist om, 
at ”mere Europa” er ensbetydende 
med fl ere og bedre instrumenter til 

at bekæmpe og forhindre en global 
krise.

Udvalget er i høj grad optaget 
af debatten om, hvorledes EU skal 
udformes i henseende til økonomisk 
integration, eftersom det er intet 
mindre end selve den europæiske 
sociale model, der står på spil. Det 
er derfor helt naturligt, at udvalgets 
økonomiske sektion (ECO) med 
ansvar for økonomiske og finan-
sielle spørgsmål beskæft iger sig med 
emner såsom indførelse af euroobli-

gationer, oprettelse af et europæisk 
kreditvurderingsinstitut, finansiel 
oplysning af borgerne og regulering 
af fi nansmarkederne.

På denne baggrund blev der den 
7. juni 2012 afh oldt en konference på 
højt niveau i EØSU for at drøft e den 
nuværende statsgældskrise. Blandt 

Cypern vil arbejde for et Bedre Europa*

I bevidstheden om, at Europa er nødt 
til at komme stærkere ud af den nuvæ-
rende økonomiske krise, vil det cyprio-
tiske formandskab arbejde Henimod et 
Bedre Europa og bidrage til bæredygtig 
vækst, social samhørighed og jobska-
belse. Den nuværende socioøkonomi-
ske udvikling på forskellige felter har 
inspireret os til at opstille et mål om et 
EU, som er mere vedkommende for sine 
borgere og med større gennemslagskraft  
på den internationale scene, baseret på 
princippet om solidaritet.

Det er bydende nødvendigt at 
fremme et mere effektivt og bære-
dygtigt Europa. I denne henseende 
vil det vigtigste punkt på dagsordenen 
være forhandlingerne om den fl erårige 
fi nansielle ramme 2014-2020, og dette 
vil være en lejlighed til at nå frem til et 
budget og nogle politiske retningslin-
jer, som kan bidrage til vækst og øge 
konkurrenceevnen. Det cypriotiske 
formandskab vil arbejde på at få afslut-
tet forhandlingerne om den flerårige 
fi nansielle ramme og gøre så store frem-
skridt som muligt i forhandlingerne om 
de fælles politikker, herunder den fælles 
landbrugs- og fi skeripolitik og samhø-
righedspolitikken. Da formandskabet 
understreger samhørighedspolitikkens 
betydning har vi bedt om en udtalelse 
fra EØSU om udviklingen af en makro-
regional strategi for Middelhavet og for-
delene herved for ømedlemsstaterne. 
Økologisering, energieff ektivitet, mil-
jømæssig bæredygtighed og imødegå-
else af virkningerne af klimaændringer 
vil også være helt centrale punkter for 
formandskabet.

Et Europa med en mere eff ektiv og 
vækstbaseret økonomi er også afgø-
rende for at overvinde den nuværende 
økonomiske krise og øge EU’s konkur-
renceevne. Derfor vil der også blive lagt 
vægt på at styrke overvågningen på det 
finanspolitiske og makroøkonomiske 
område og sikre fi nanspolitisk stabilitet. 
Samtidigt er der et presserende behov 
for at få gang i væksten, og det cyprioti-
ske formandskab vil koncentrere sig om 
at styrke det indre marked og fremme 
jobskabelse, forskning og innovation 
med fokus på SMV’er for at bidrage til 
et mere konkurrencedygtigt Europa. 

I ønsket om et Europa, som er 
mere vedkommende for sine borgere, 
solidarisk og socialt samhørigt vil 
ungdomsarbejdsløsheden være i fokus 
på baggrund af den voksende arbejds-
løshed i EU. Indførelsen af det fælles 
europæiske asylsystem inden udgangen 
af 2012 er også en prioritet. På denne 
baggrund har vi bedt EØSU om en son-
derende udtalelse om indførelsen af et 
europæisk fi ngeraft ryksystem (Eurodac) 
med henblik på at sammenholde asyl-
ansøgeres og visse kategorier af illegale 
indvandreres fingeraftryk. Formand-
skabet har også bedt om en udtalelse 
fra EØSU om styrkelsen af medbestem-
melsesprocesserne og inddragelsen af 
lokale myndigheder, civilsamfund og 
arbejdsmarkedsparter i gennemførelsen 
af Europa 2020-strategien. 

Det cypriotiske formandskab vil 
også gerne bringe Europa tættere på 
dets naboer ved at komme videre med 
udvidelsesdagsordenen og sætte fokus 
på den sydlige dimension i den euro-
pæiske naboskabspolitik. Samtidigt vil 
det arbejde for yderligere at styrke EU’s 
handleevne på den internationale scene 
med vægt på opfyldelsen af EU’s udvik-
lingsmål og styrkelsen af dets eksterne 
handelspolitik.

EU har brug for at være tættere på 
sine borgere. Det er vores vision at pro-
movere Europa som et “fi loxenos topos”, 
dvs. et gæstfrit sted for virksomheder, 
ideer, tjenester, innovation og kultur. 
”Filoxenos topos” er en del af vort mål 
om et Bedre Europa: en Union, som 
giver sine borgere, især de yngre gene-
rationer, håb.

*Andreas Mavroyiannis, Viceminister for Europaspørgsmål under præsidenten for Republikken Cypern, 
Det cypriotiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

De cypriotiske EØSU-medlemmers forventninger 
til Cyperns EU-formandskab*
Michalis Antoniou
Arbejdsgivergruppen

Middelhavsregionen har brug for en ny vision

Assisterende generaldirektør for Cyperns arbejdsgiver- og industriforening (OEB) 
Cyperns EU-formandskab falder sammen med den mest turbulente periode i Europa eft er Anden Verdenskrig. Men 
turbulente tider er også tider med muligheder og forandringer. I denne periode bør EØSU i tæt samarbejde med 
andre EU-institutioner opfordre og tilskynde til, at der gennemføres de nødvendige tiltag for at genoprette væksten, 
reducere arbejdsløsheden og igen give alle borgere i EU udsigt til velstand.

Dimitris Kittenis
Lønmodtagergruppen
Tidl. generalsekretær for landsforeningen af fagforbund på Cypern (SEK) 
På korsvejen mellem Europa, Mellemøsten og Afrika ligger Cypern, som overtager EU-formandskabet på et tidspunkt, 
hvor Unionen selv står ved en korsvej. Det cypriotiske formandskab skal arbejde på at løse uligheds- og solidaritets-
problemer og træff e hastende beslutninger om krisestyring med henblik på at reducere arbejdsløsheden, forbedre 
livskvaliteten og fremme den europæiske integration.

Kostakis Konstantinidis
Gruppen Andre Interesser
Formand for sammenslutningen af cypriotiske landmænd (EKA) 
Under formandskabet vil vi målrettet og ambitiøst bestræbe os på at øge samarbejdet og solidariteten mellem med-
lemsstaterne og optrappe indsatsen for at fremme freden, ikke kun i Middelhavsområdet og i Mellemøsten, men også 
i Europa og i verden. Vi ønsker også, at almindelige menneskers levestandard forbedres, og at væksten stiger, både 
i Europa og i lande uden for EU..

Michalis Lytras
Gruppen Andre Interesser
Cyperns formandskab vil bidrage til at nå målet om social og økonomisk samhørighed i EU. Det vil arbejde på at 
fremme økonomisk vækst og overvinde den økonomiske krise, fi npudse og vedtage den fælles landbrugspolitik for 
2014-2020, bekæmpe arbejdsløsheden og skabe fred i Europa og i hele verden. Jeg tror, det bliver et vellykket og 
produktivt formandskab.

Andreas Pavlikkas
Lønmodtagergruppen
Leder af forsknings- og studieafdelingen i det pancypriotiske fagforbund (PEO) 
Jeg håber, at Republikken Cyperns formandskab vil blive en succes på alle niveauer, både politisk og organisatorisk. 
Vores land skal så vidt muligt bidrage til beslutningstagningen i spørgsmål om solidaritet mellem små og store lande. 
Det skal være med til at styrke og udbygge EU’s dagsorden og styrke EU’s forbindelser med landene i Middelhavs-
området og i Mellemøsten. Formandskabet vil desuden give Cypern lejlighed til, både i Europa og over for verden, 
at præsentere sig som et land med stærke sider og aktiver, som kan tiltrække investeringer og turister. ●

* Et af EØSU’s cypriotiske medlemmer har trukket sig tilbage, og proceduren for udpegelse af et nyt medlem er blevet igangsat. Den var endnu ikke afsluttet, da dette nyhedsbrev gik i trykken. 
Den komplette liste over EØSU’s medlemmer fi ndes på vores websted: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, græsk med-
lem af EØSU og formand for Euro-
med-opfølgningsudvalget, blev 
udpeget til ordfører for udtalelsen. 

EØSU Info: Hvorfor 
har EU brug for en ny 
makroregional strategi for 
Middelhavsregionen?

Dimitris Dimitriadis: Enhver ind-
sats, EU indtil videre har iværk-
sat for at understøtte den samlede 
Middelhavsregion, er slået fejl. Bar-
celonaprocessen, der blev lanceret i 
1995, og som sigtede på at danne en 
ramme for relationerne mellem EU 
og Middelhavspartnerne, er død.

I mellemtiden er den geopolitiske 
kontekst i regionen blevet fuldstæn-
dig forandret som følge af revolutio-
nerne i de nordafrikanske lande.

Dimitris Dimitriadis, medlem af EØSU

KOLLEGAINTERVIEW

I en ny række interviews taler Tomasz 
Jasiński, polsk medlem af EØSU’s 
Lønmodtagergruppe og medlem-
mernes repræsentant i EØSU Info, 
med andre medlemmer for at fi nde 
ud af, hvad der interesserer dem. Før-
ste interview er med Martin Siecker, 
nederlandsk medlem fra EØSU’s 
Lønmodtagergruppe og repræsen-
tant for Nederlandenes fagforbund.

Tomasz Jasiński: Hvad er Deres 
professionelle baggrund?

Martin Siecker: Jeg er uddannet 
journalist. Jeg indledte min karriere i 
1970’erne med et job som journalist 
for et venstreorienteret dagblad. 10 år 
senere skift ede jeg til arbejderbevægel-
sen, hvor jeg blev redaktør for medlem-
mernes nyhedsbrev. 

TJ: Hvad fi k Dem til at gøre 
karriere i arbejderbevægelsen? 

MS: Jo mere jeg skrev om arbejds-
markedsforhold, desto mere blev jeg 

interesseret i sagerne. En dag fandt jeg 
ud af, at unge journalister på dagbla-
det ikke fi k den løn, de havde krav på. 
Sammen med mine kolleger etable-
rede jeg et kampudvalg for at forsvare 
dem. Vi forhandlede med redaktøren 
og vandt i sidste ende. Da besluttede 
jeg mig for at arbejde for en organi-
sation, der forsvarer arbejdstagernes 
rettigheder. 

TJ: Hvor længe har De været 
medlem af en fagforening? 

MS: Jeg meldte mig ind i en fagfor-
ening i det øjeblik, jeg trådte ind på 
arbejdsmarkedet, dvs. i 1967. Før jeg 
blev journalist, havde jeg mange for-
skellige midlertidige jobs. Det var mit 
valg, at det skulle være sådan. På det 
tidspunkt ønskede jeg hverken et fast 
arbejde eller fast arbejdstid. Jeg nød 
friheden. Når solen skinnede, kunne 
jeg tage ud at svømme i stedet for at 
arbejde. 

TJ: Hvad går De op i?

MS: Musik. Jeg lytter meget til det. Jeg 
spiller trommer en gang i mellem, men 
er endnu ikke god nok til at spille i et 
band. Og selv om jeg blev bedre, ville 
jeg ikke have nok tid til at spille i et 
band. Jeg holder også meget af at læse 
– der er næsten ikke noget bedre end 
en god krimi. 

TJ: Jeg troede, at alle i Holland 
gik op i fodbold.

MS: Det gør jeg skam også. Mit hold er 
Ajax Amsterdam. Jeg boede ved siden 
af det olympiske stadion i Amsterdam, 
da Ajax havde sin storhedstid. Jeg så 
alle deres europæiske hjemmebane-
kampe i starten af 1970’erne, da de 
vandt UEFA Champions League tre 
gange i træk.

TJ: Hvornår blev De en del af 
EØSU?

MS: Jeg blev medlem for 10 år siden. I 
2010 blev jeg udpeget EØSU-medlem 
for tredje gang.

TJ: Hvad er i Deres øjne den 
mest presserende udfordring, 
som EU bør tage hånd om?

MS: Den voksende euroskepsis. Det er 
en reel trussel. Hvis vi ikke bekæmper 
den, risikerer vi, at alt, der står tilbage 
som minde om et genforenet Europa, 
er en kvadratkilometer med cement, 
glas og stål i nærheden af Bruxelles’ 
centrum, som vil være et mindes-
mærke om et ideal, man tidligere så 
som storartet og overbevisende, men 
som desværre endte på historiens los-
seplads som den største og dyreste 
politiske fi asduko nogensinde. ●

Snart i EØSU
Sammen for et stærkere Europa!

Civilsamfundet: en fuldgyldig part-
ner i Europa 2020-strategien

Arrangementet, der løber af sta-
blen den 25. september 2012, vil 
omhandle de løft estænger, der kan 
være med til at stimulere væksten 
og udvikle en europæisk vækstpagt. 
I løbet af fire sideløbende work-
shops vil man drøft e etableringen 
af en sammenhængende ramme for 
en EU-vækststrategi, genlancering 
af det indre marked, genopretning 

og jobskabelse samt innovation i 
forbindelse med intelligent og bære-
dygtig vækst.

EØSU’s gruppeformænd vil hver 
især redegøre for deres respektive 
holdninger til, hvordan Europa 
kommer tilbage på sporet for bære-
dygtig vækst. Dereft er vil et højni-
veaupanel drøft e, hvordan man kan 
maksimere de vækstmuligheder, 
som Europa 2020-strategien inde-
holder.

Ved konferencen deltager aktø-
rer fra nationalt og EU-plan, EU-
beslutningstagere, medlemmer af 
Europa-Parlamentet og nationale 

parlamentsmedlemmer, regeringer 
og forvaltninger fra medlemssta-
terne, repræsentanter fra civilsam-
fundet på nationalt plan og EU-plan, 
lokale og regionale myndigheder, 
tænketanke og opinionsdannere.

EØSU og de nationale økonomi-
ske og sociale råd vil i løbet af konfe-
rencen fremlægge idéer og redegøre 
for deres erfaringer og eksempler 
på bedste praksis med henblik på at 
udnytte ovennævnte løftestænger 
i retningen mod et bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt Europa. (kf) ●

Ønsker de flere oplysninger? 
Programmet for arrangementet 
kan ses på: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home.

Yderligere oplysninger fås ved 
henvendelse til: europe2020-eesc@
eesc.europa.eu.

DET CYPRIOTISKE FORMANDSKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Derfor er vi nødt til at starte 
på en frisk. Vi er nødt til at kunne 
fremlægge en ny vision fra en fuld-
stændig ny indfaldsvinkel. Jeg vil 
snart afh olde det første møde med 
en cypriotisk minister for at drøft e, 
hvordan EØSU bedst kan eft erleve 
Cyperns anmodning om rådgivning. 

EØSU Info: Mange af de 
udfordringer, EU-landene 
i Middelhavsområdet 
står over for, kunne løses 
inden for rammerne af EU’s 
samhørighedspolitik...

DD: Samhørighedspolitik er ikke 
nok. Vi har brug for en bredere 
vision og et langsigtet perspektiv for 
de næste 15-20 år, hvilket omfatter 
hele regionen og ikke blot EU-med-
lemsstaterne i området. Først skal vi 
have fastlagt klare, langsigtede stra-

tegiske mål for regionen, og dereft er 
skal vi sørge for at samhørighedspo-
litikken støtter dem. 

EØSU Info: De er netop vendt 
tilbage fra konferencen om 
Østersøstrategien. Tror De, 
at De kan hente inspiration 
fra nogle af de løsninger, 
der er udviklet inden for den 
ramme? 

DD: Østersøstrategien er absolut 
en model for lignende strategier. 
Den har med al tydelighed vist, 
hvor vellykket en integreret tilgang 
til fælles emner kan være, når man 
inddrager fl ere forskellige lande og 
myndigheder. Det kan selvfølgelig 
ikke lade sig gøre direkte at kopiere 
Østersøstrategiens løsninger, men vi 
kunne godt lade os inspirere af nogle 
af dem. For så vidt angår geopoli-

tik, så lærer Østersøstrategien os en 
vigtig lektie: selvom strategien kun 
omfatter EU-medlemsstater, så er 
det helt afgørende succeskriterium 
for strategien forholdet mellem EU 
og Rusland. 

Hvis EU-Middelhavsstrategien 
skal lykkes, bør den derfor omfatte 
alle medspillerne fra Middelhavsom-
rådet, dvs. EU-lande, øer, de nord-
afrikanske lande, Tyrkiet, Israel og 
de Palæstinensiske områder. (mb) 
 ●

Det cypriotiske formandskabs 
websted er nu oprettet.

Klik på linket for at søge eft er de 
seneste nyheder om det cypriotiske 
formandskab: www.cy2012.eu

Det cypriotiske formandskab har 
bedt EØSU om at udarbejde en 
udtalelse om en makroregional stra-
tegi for Middelhavsregionen – hvil-
ket kommer EU’s østater til gode.

Andreas Mavroyiannis, viceminister for 
Europaspørgsmål under præsidenten for Republikken 
Cypern, det cypriotiske rådsformandskab

NYE PUBLIKATIONER FRA EØSU

 ■ Forbrugerbeskyttelse

 ■ Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
under Cyperns EU-formandskab

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

deltagerne var Jean-Claude Junc-
ker, Luxembourgs premierminister 
og formand for Eurogruppen, Enzo 
Moavero Milanesi, Italiens mini-
ster for europæiske anliggender, 
samt højtstående repræsentanter 
for Kommissionen, Den Europæi-
ske Centralbank og Europa-Par-
lamentet. Staff an Nilsson, EØSU’s 
formand, åbnede konferencen med 
en opfordring til oprettelse af en 
”fi nanspolitisk stabilitetsunion” og 
indførelse af euroobligationer. Han 
sagde, at der er behov for konkrete 
initiativer, som lader medlemssta-
terne dele det fi nanspolitiske ansvar, 
således at renten på den off entlige 
gæld hos lande, der gør bestræbel-
ser på at opnå fi nanspolitisk konso-
lidering, kan falde. Michael Smyth, 
formand for ECO-sektionen, styrede 
debatten og gjorde det klart, at EU i 
hans øjne står over for en eft erspørg-
selskrise, der i alvorlig grad minder 
om krisen i 1930’erne, og at den 
blinde tro på sparepolitikken kun 
kan drive os ud i recession, som dan-
ner grobund for populisme og yder-
ligtgående partier. Carmelo Cedrone 
og Gerard Dantin, ordførere for to 
EØSU-udtalelser om euroobligatio-
ner og lignende fælles gældsinstru-
menter, og Pedro Augusto Almeida 
Freire, formand for EØSU’s perma-
nente studiegruppe ”Samordning af 
den økonomiske politik”, gik ind for 
integration som den eneste mulige 
løsning på den nuværende situation. 
Det konkrete forslag i udtalelsen af 
Carmelo Cedrone – som allerede er 
blevet vedtaget – går ud på at indføre 
to slags obligationer: stabilitetsobli-
gationer, der skal gøre gælden til et 
fælles ansvar, og investeringsobli-
gationer, der skal tiltrække kapital 
fra de fremspirende økonomiske 
supermagter som Brasilien, Rus-
land, Indien og Kina. Gerard Dan-
tin er ved at udarbejde en udtalelse 
om spørgsmålet om fordelingen af 
gælden mellem medlemsstaterne, 
som skal til afstemning på plenar-
forsamlingen i juli. Kommissionens 
repræsentant pegede på betydnin-
gen af at få etableret en bagstopper 
for den finansielle sektor på EU-
niveau og gøre fremskridt mod en 
bedre finanspolitisk integration. 
Sylvie Goulard, medlem af Europa-
Parlamentet, understregede, at Det 
Europæiske Råd ikke bør være den 
eneste spiller på den politiske scene 
til at tackle den nuværende krise, og 
hun påpegede, at der er brug for en 
bredere tilgang. Jean-Claude Juncker 

Det, der mangler, er politisk vilje til at komme ud af krisen

Carmelo Cedrone, i Deres seneste udtalelse 
hævdede De, at den nuværende europæiske 
krise snarere er politisk end økonomisk…

Europa har ikke længere råd til at have én fælles monetær 
politik og 17 forskellige økonomiske og fi nansielle politik-
ker. EU bør bevæge sig i retningen mod en skattemæssig 
union. Det første skridt i denne retning bør være indførel-
sen af to komplementære men særskilte EU-obligationer: 
ikke-omsættelige EU-obligationer, der er udformet til at 
stabilisere gælden, og euroobligationer til genopretning 
og vækst

Er det muligt?

Disse obligationer vil genoprette investorernes tillid og erstatte økonomiske 
stramninger med genetablering af velfærdsstaten. Derudover forudsætter vores 
plan ingen reform af traktaten eller oprettelsen af nye institutioner. Den vil 
anvende eksisterende EU-instrumenter såsom den Europæiske Investerings-
fond (EIF). Det eneste element, der mangler, er den politiske vilje. (rdr) ●

Martin Siecker: glad for musik og krimier
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