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Kære læsere

Endnu en måned er gået. Følelserne 
er faldet til ro efter terrorangrebene 
i Bruxelles og er blevet afl øst af en mere 
nøgtern stemning. Verdens øjne er sta-
dig rettet mod Europa, der skal hånd-
tere udfordringer som migration, Brexit 
og den græske gældskrise – for blot at 
nævne nogle få eksempler.

De fl este af disse udfordringer ulmer fortsat under overfl aden. En meget omtvistet aftale 
med Tyrkiet drøftes stadig, og der mangler fuldt overblik over dens konsekvenser. Er afta-
len en holdbar løsning på de store menneskestrømme, der efter alle eksperters mening 
vil fortsætte med at vokse? Hvor er den europæiske løsning, som EØSU slog til lyd for?

Også Brexit er en varm kartoff el. Vil den kølne af eller brænder ikke bare Storbritannien, 
men også resten af Europa fi ngrene den 23. juni? Konsekvenserne af en britisk udmeldelse 
af EU vil være uoverskuelige. Jeg tror fuldt og fast på Europa, og jeg håber virkelig, at »ja 
til EU« og fornuften vil sejre i sidste instans. Jeg kommer fra Nordirland og mener, at EU 
understøtter meget af det, vi har opnået med hensyn til at bygge broer mellem forskellige 
samfund. Efter min mening vil en stemme på Brexit nedbryde etablerede bånd til resten 
af Europa, ja til resten af verden.

Og hvad med den græske gældskrise? Mens politikerne har været optaget af at forhindre 
fl ygtninge i at nå til Europa og Storbritannien i at forlade EU, »har alle EU-krisers moder 
stille og roligt samlet kræfter igen«, som Financial Times advarende skrev i sidste uge. Med 
risikoen for manglende betaling, hvis Grækenland ikke modtager den næste position støtte 
fra redningspakken, toner den smertelige udsigt til et Grexit igen tydeligt frem i horisonten.

EU må fi nde varige løsninger på disse udfordringer, hvis den tillid i befolkningen, som 
Unionen har mistet gennem de senere år, skal genvindes. Og eftersom verden ser op til 
Europa som et eksempel på en verdensdel, der tidligere altid var plaget af krige, men nu 
er blevet forvandlet til et område med varig fred, demokrati, velstand og åbenhed, bør 
Europa tilbyde løsninger, som er kontinentet værdigt, dvs. løsninger, som er dristige, 
innovative og humane. EØSU er klar til at yde sit bidrag til de europæiske bestræbelser 
med idéer og forslag. Er der nogen, der lytter derude?

Michael Smyth
EØSU’s næstformand med ansvar for budgettet
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Politikker for tovejsintegration vil ifølge 
EØSU være til gavn for fl ygtninge og lokale

Der bør være større fokus på integra-
tionspolitikker og anvendelse af bedste 
praksis for at opnå resultater, bemær-
ker EØSU i en udtalelse, der blev ved-
taget på plenarforsamlingen i april. En 
vellykket integration er vejen til social 
samhørighed, økonomisk vækst og 
jobskabelse i Europa. Dog er der i dette 
øjemed brug for bedre kommunikation 

og dialog med værtssamfundene  – 
medier, lokale myndigheder, fagfor-
eninger, arbejdsgiverorganisationer, 
NGO’er – for at skabe et positivt klima 
for nyankomne og vinde fuld opbak-
ning i befolkningen.

EØSU opfordrer til investeringer 
i målrettede foranstaltninger såsom 

sprogkurser og erhvervsuddannelse: 
»Man bør sørge for sprogkurser hur-
tigt efter registreringen, hvis der 
forventes en positiv afgørelse om 
asyl«, siger Christa Schweng, ordfø-
rer om emnet. »Undervisningen bør 
omfatte grundlæggende information 
om værdier, kultur og procedurer, og 
færdigheder og kvalifikationer må 
identifi ceres.« Man bør sørge for hur-
tig integration af uledsagede mindre-
årige i skolesystemet eller vejledning 
om erhvervsuddannelsesmuligheder. 
»Vi er overbevist om, at integration af 
fl ygtninge er absolut nødvendig for 
vore samfund, hvis vi vil bevare den 
sociale samhørighed. Manglende inte-
gration kan føre til parallelsamfund, 
som kan destabilisere værtslandene. 
Det er derfor i vores egen interesse at 
lancere integrationsforanstaltninger 
på et meget tidligt tidspunkt«, tilfø-
jede Christa Schweng og medordfører 
Panagiotis Gkofas. (cad) ●

Lovgivningen om skydevåben bør være 
mere ambitiøs med henblik på at øge den 
offentlige sikkerhed, understreger EØSU

De tragiske begivenheder, som fandt 
sted i  Europa for nylig, har skærpet 
debatten om en revision af direktivet 
om erhvervelse og besiddelse af våben. 
Den off entlige sikkerhed trues i stigende 
grad, og der er et presserende behov for 
at gøre noget ved den nemme adgang 
til skydevåben, som fortsat falder i hæn-
derne på radikale grupper, organiserede 
kriminelle og forstyrrede individer.

EØSU mener, at de foreslåede præcise-
ringer og de nye og mere konsekvente 
regler om mærkning og destruktion 
af våben er en klar forbedring. EØSU 
understreger imidlertid, at lovgiv-
ningen om skydevåben ikke blot bør 
være et forhastet svar på de nylige ter-
rorhandlinger. I sin udtalelse om kon-
trol med erhvervelse og besiddelse af 
våben, som blev vedtaget på udvalgets 
plenarforsamling i april, foreslår EØSU 
en række specifi kke foranstaltninger. 
Da det er vigtigt ikke kun at kunne 
spore våben, men også ammunition, 
bør industrien tilskyndes til at under-
søge muligheden for at udvikle en uud-
slettelig mærkning af projektiler. Det 

er normalt projektilet og ikke våbnet, 
der bliver fundet på gerningsstedet, og 
en sådan mærkning kan være en vigtig 
informationskilde i politiets efterforsk-
ning. Efter EØSU’s mening vil sådanne 
oplysninger, hvis de stilles til rådighed 
på interoperable databaser, der styres 
af myndighederne, bidrage til en mere 
eff ektiv efterforskning.

En anden mulighed kunne være at 
følge det australske og britiske eksem-
pel med programmer for tilbagekøb 
af våben. I 1997 foretog Australien en 
gennemgribende reform af sin våben-
lovgivning. Dette førte til fj ernelse af 
næsten 700.000 våben fra markedet 
og, i  forbindelse med nye restriktio-
ner, til et drastisk fald i antallet af drab 
forårsaget af skydevåben.

Et andet område, der kræver en vis 
opmærksomhed, er 3D-printning  – 
den teknologiske udvikling kan bru-
ges til produktion af våben, der er lige 
så dødbringende som konventionelle 
våben, men uden mulighed for kontrol 
eller sporing og primært fremstillet af 

materialer, der ikke kan spores af tra-
ditionelle sikkerhedssystemer.

EØSU støtter indførelsen af en forplig-
telse til i forbindelse med udstedelse 
eller fornyelse af en våbentilladelse 
at undergå en lægeundersøgelse af 
den fysiske og mentale sundhedstil-
stand i  overensstemmelse med de 
europæiske minimumskvalitetskrav. 
Direktivet kunne imidlertid også fast-
lægge bestemmelser for regelmæssig 
uddannelse i håndtering af skydevå-
ben og i sikker opbevaring og transport 
af våben. (sg) ●

SNART I EØSU

Holland: ressourcestærk og fremtidssikret

Fra den 25. maj 2016 er EØSU vært 
for en udstilling, der viser Hollands 
kreative industrier inden for deltatek-
nologi, maritim teknologi, innovation 
og bæredygtighed. Udstillingen tilret-
telægges i samarbejde med det hol-
landske EU-formandskab og vil kunne 
ses i foyer 6 i JDE-bygningen. Den løber 
indtil 24. juni 2016. (sk/dm) ●
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Civilsamfundet bør inddrages 
i alle aspekter af energiunionen

Ifølge EØSU’s udtalelse om status over ener-
giunionen 2015 (ordfører: Stéphane Buff etaut, 
Arbejdsgivergruppen), som blev vedtaget på 
EØSU’s plenarforsamling i  april, bør der være 
større fokus på energiunionens sociale dimension. 
Udvalget opfordrer Kommissionen til at inkludere 
det sociale aspekt i den næste årlige statusrap-
ports bedømmelseskriterier.

EØSU påpeger behovet for at forbedre det statisti-
ske grundlag for rapporterne – nogle af dataene 
er forældede, andre er uforståelige eller endda 
ikke-eksisterende. EØSU bemærker desuden, at 
forvaltningen af energiunionen ikke kan reduce-
res til en rent administrativ proces, men at der er 
behov for en stærk politisk vilje og en fælles vision 
i medlemsstaterne og EU-institutionerne.

Under debatten med EØSU’s medlemmer på 
plenarforsamlingen takkede Kommissionens 
næstformand Maroš Šefčovič EØSU for udval-
gets støtte til energiunionen og understregede 

betydningen af den europæiske energidialog, 
som EØSU har foreslået.

I sin udtalelse om den eksterne dimension af 
EU’s energipolitik (ordfører: Vitas Mačiulis, Grup-
pen Andre Interesser), som blev vedtaget i april, 
opfordrede EØSU endnu en gang Kommissionen 
og de nationale regeringer til bred inddragelse af 
civilsamfundet i energidebatten.

Det er en af EU’s største udfordringer, at over 50 % 
af den energi, der forbruges, er importeret energi. 
Al denne import skal garanteres. Gruppen af ener-
giimportpartnere skal udvides ved at gå i dialog 
med nye og pålidelige energileverandører.

En stærk position udadtil, når det gælder EU’s ener-
gipolitik, kan kun komme fra en fælles holdning 
internt i EU. EØSU understreger, at på trods af, at 
medlemsstaterne har forskellige energimiks, ener-
giimportstrukturer og traditionelle partnere, bør 
det tilstræbes »at tale med én stemme«. (sg) ●

Fri bevægelighed, som er mere fair for alle
Arbejdskraftmobilitet er et grundlæggende 

EU-princip og en af de landvindinger, der værd-
sættes mest af EU’s borgere. Den kan bidrage til at 
skabe beskæftigelsesmuligheder og velstand for 
europæiske borgere og virksomheder.

I 2014 var der omkring 15 millioner vandrende 
arbejdstagere i EU mod knap 12 millioner i 2006. 
Samme år var der 8,3 millioner vandrende arbejds-
tagere i den arbejdsdygtige alder, som arbejdede 
og boede i en anden medlemsstat, svarende til 
3,4 % af den samlede arbejdsstyrke. Derudover 
var der 1,6 millioner grænsearbejdere. »For at 
blive en succes skal den frie bevægelighed være 
fair for alle. Reglerne skal sikre ligebehandling og 
ikkediskrimination på grundlag af nationalitet«, 
sagde Laura González de Txabarri Etxaniz, ordfø-
rer om emnet. »Unfair beskæftigelsespraksisser 

udnytter arbejdstagerne og skaber ’social dum-
ping’, samtidig med at visse medlemsstater næg-
ter vandrende arbejdstagere sociale ydelser. På 
den anden side er de nuværende omstændighe-
der som følge af migrationskrisen ikke gunstige 
for arbejdskraftmobiliteten. EU skal udvise styrke 
og beslutsomhed i forsvaret for sine principper og 
skal nu mere end nogensinde støtte de vandrende 
arbejdstagere«.

Udtalelsen fremhæver praktiske løsninger såsom 
styrkede arbejdstilsyn i og på tværs af medlems-
staterne, bedre koordinering mellem nationale 
sociale sikkerhedssystemer og med særlig fokus 
på behovene hos udstationerede arbejdstagere, 
navnlig gennem høring af arbejdsmarkedets par-
ter, inden det kontroversielle udstationeringsdi-
rektiv revideres på EU-niveau. (cad) ●

De europæiske borgere betaler regningen 
for skatteundgåelse

Aggressiv skatteplanlægning, der praktiseres af 
visse multinationale selskaber, er med til at udhule 
medlemsstaternes skattegrundlag med 50-70 mia. 
EUR  årligt. EU har langt om længe besluttet at gøre 
noget ved dette problem. EØSU støtter kraftigt 
Kommissionens forslag, men mener dog, at der 
i højere grad bør sættes hårdt mod hårdt, når det 
gælder skatteundvigere. Samtidig er det vigtigt 
at sikre EU’s konkurrenceevne gennem intensive 
forhandlinger i OECD- og G20-regi.

I en udtalelse, der blev vedtaget på udvalgets 
plenarforsamling i april, foreslår EØSU en ensar-
tet gennemførelse af bestemmelserne i tråd med 
OECD’s handlingsplan vedrørende udhuling af 
skattegrundlaget og overførsel af overskud mel-
lem medlemsstater. EØSU opfordrer endvidere 
Kommissionen og medlemsstaterne til at inten-
sivere de internationale forhandlinger i OECD og 
G20 for at sikre en ensartet gennemførelse på 
OECD-niveau (også i USA).

»Skatter er vigtige instrumenter for staterne til at 
udligne forskelle i vores samfund. Vi har brug for 
dem til at fi nansiere infrastruktur, uddannelse 
og støtte til dem, der har brug for det. Derfor er 
skatteundgåelse ikke blot en mindre forseelse. 

Reelt er der tale om tyveri fra staten og i sidste 
ende fra samfundet«, sagde udtalelsens ordfører, 
Petru Sorin Dandea.

EØSU anbefaler også Kommissionen at gøre brug 
af switch over-klausulen – et skift fra skattefrita-
gelse for udenlandsk indkomst til et skattefradrag 
for skat betalt i tredjelandet – direkte på alle skat-
teydere, som har genereret indkomster i jurisdik-
tioner, der betragtes som skattely.

EØSU opfordrer Kommissionen til at indarbejde en 
forpligtelse for medlemsstaterne til at off entliggøre 
de oplysninger, der optræder i  erklæringerne, 
som er omfattet af den automatiske udveksling af 
oplysninger. Samtidig mener udvalget, at man for 
at undgå uforholdsmæssigt store omkostninger 
bør undlade at afkræve SMV’er disse erklæringer.

Der bør udarbejdes en rangliste over lande og 
regioner, der nægter at overholde standarderne 
for god forvaltningspraksis på skatteområdet. 
I betragtning af den aggressive skatteplanlæg-
nings negative indvirkning på medlemsstaternes 
skattegrundlag efterlyser EØSU en kortere frist for 
gennemførelse af direktivet end de tre år, der nu 
er fastsat i forslaget. (sma) ●

Digitale aftaler: EØSU opfordrer Kommissionen til 
at forhindre en udhuling af forbrugerrettighederne

EØSU’s udtalelse om digitale aftalerettigheder 
(ordfører: Jorge Pegado Liz), der blev vedtaget 
på udvalgets plenarforsamling i april, behandler 
Kommissionens lovforslag om levering af digitalt 
indhold og om onlinesalg af varer. De to forslag 
ses som en pakke med fælles mål inden for stra-
tegien for det digitale indre marked.

EØSU er enig i, at der er en række problemer på 
dette område, som må løses, men er uenig i det 
retsgrundlag, som Kommissionen henviser til. 
Udvalget mener, at det her ikke kun drejer sig 
om at fuldføre det indre marked, men også om 
at fastlægge og beskytte forbrugernes rettig-
heder. Forbrugerpolitiske foranstaltninger bør 
indebære et minimum af harmonisering, hvilket 

sætter medlemsstaterne i stand til at indføre 
højere forbrugerbeskyttelsesstandarder.

Hvis der som konsekvens af Kommissionens for-
slag indføres to systemer, vil det føre til forskellige 
tilgange til online- og offl  inesalg af varer, hvilket 
udvalget fi nder uacceptabelt. I udtalelsen argu-
menterer EØSU kraftigt for, at de rettigheder, 
der anerkendes i aftaler ansigt til ansigt, også 
bør gennemføres i den lovgivning, der dækker 
onlineuniverset. Udvalget anerkender, at visse 
transaktioner, der vedrører immaterielt indhold, 
udgør et særligt tilfælde, men insisterer på, at der 
ikke må indføres foranstaltninger, der udhuler 
forbrugerrettighederne.

EØSU er også bekymret over, at direktiverne ikke 
tager fat på en lang række områder, hvor der er 
behov for harmonisering – f.eks. den alder, min-
dreårige skal have for at indgå digitale aftaler, og 
de »betal nu«-knapper, der fi ndes på visse sociale 
netværk, hvor der ikke oprettes forbindelse til en 
ansvarlig platforms websted.

Hvad angår forbrugerbeskyttelse i onlinekøb 
af immaterielle varer – især databeskyttelse og 
beskyttelse af privatlivets fred – mener EØSU, 
at det haster med at få indført klare regler, da 
Storbritannien stadig er den eneste medlems-
stat, der har indført bestemmelser på dette 
område. (sg) ●

Handel for alle – en løftestang 
for et mere fair globalt system

I sin udtalelse »Handel for alle: En mere ansvar-
lig handels- og investeringspolitik« fremhæver 
EØSU brugen af handelsaftaler til at fremme 
bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og 
sociale rettigheder, fair og etisk handel og kor-
ruptionsbekæmpelse. Som opfølgning på Kom-
missionens nye meddelelse »Handel for alle« 
understreger EØSU behovet for, at civilsamfundet 
inddrages mere i forhandlings- og gennemførel-
sesprocessen – i lyset af, at der i meddelelsen ikke 
er nogen henvisning til civilsamfundets overvåg-
ningsmekanismer, der omfatter kapitlerne om 
handel og bæredygtig udvikling i eksisterende 
EU-handelsaftaler.

Udvalget mener, at en velinformeret debat på højt 
niveau i EU og i medlemsstaterne vil bidrage til at 
sikre et bredere engagement og off entlig støtte til 
et mere retfærdigt globalt handelssystem, da han-
delspolitikken skal afspejle europæiske værdier. 
Udtalelsen hilser det derfor velkommen, at Kom-
missionen forpligter sig til at sikre en ansvarlig 
forvaltning af de globale forsyningskæder. EØSU 
håber, at der vil blive taget hensyn til forbindel-
sen mellem handelsaftaler og EU’s tilgang til 
gennemførelse af målene for bæredygtig udvik-
ling. (mm) ●
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Tager Kommissionen borgerdeltagelse alvorligt? 
spørger EØSU på Borgerinitiativets Dag

»Det europæiske borgerinitiativ (ECI) er et 
instrument, som giver borgerne mulighed for 
at tage del i den europæiske beslutningsproces. 
Efter 5 års erfaringer med det kan vi se, at det ikke 
fungerer ordentligt. Tiden er inde til, at Kommis-
sionen reagerer på institutionernes anbefalinger«, 
sagde Michael Smyth, næstformand i EØSU, på ECI 
DAY 2016, som blev afholdt af EØSU den 20. april 
i Bruxelles. Mange repræsentanter for civilsam-
fundsorganisationer var skuff ede – ikke kun over, 
at Kommissionen havde udsat revisionen af for-
ordningen om borgerinitiativer, men også over at 
kommissær Frans Timmermans ikke var til stede 
på Borgerinitiativets Dag.

EØSU står ikke alene i sine bestræbelser på at 
hjælpe det europæiske borgerinitiativ med ende-
lig at blive til det, som var Lissabontraktatens mål 
med det, nemlig et innovativt instrument for 
tværnationalt deltagelsesdemokrati:

 ● Den Europæiske Ombudsmand har udarbej-
det 11 retningslinjer for forbedringer;

 ● Europa-Parlamentet har sendt en beslutning 
med klare og konkrete forslag til en revideret 
forordning om borgerinitiativer;

 ● Regionsudvalget har vedtaget en udtalelse, 
hvori det opfordrer til en hurtig og gen-
nemgribende revision af det europæiske 
borgerinitiativ;

 ● sidst men ikke mindst har Kommissionen i sin 
rapport fra april 2015 erkendt, at initiativta-
gere støder på mange vanskeligheder, og 
foreslået ændringer, men i stedet for at gen-
nemføre disse ændringer, har den udskudt 
revisionen af det europæiske borgerinitiativ.

Hovedkonklusionerne fra høringen vil indgå 
i EØSU’s udtalelse om revisionen af det europæiske 
borgerinitiativ, som er under udarbejdelse. EØSU 
har deltaget aktivt i borgerinitiativprocessen som 
formidler og institutionel vejleder. (sma) ●

EØSU efterlyser e-inkludering og 
digital viden for alle EU’s borgere

Repræsentanter for industrien, politiske beslut-
ningstagere og civilsamfundet mødtes på den 
digitale dag 2016 den 21. april for at diskutere 
risici og muligheder samt de muligheder for inklu-
dering, men også ekskludering, der skabes af den 
digitale økonomi. Arrangementet, som var orga-
niseret af EØSU i samarbejde med Confrontations 
Europe, fokuserede på den digitale økonomi som 
central faktor for EU’s konkurrenceevne, styrkelse 
af digitale færdigheder og fremme af jobomstil-
ling samt civilsamfundets rolle.

EØSU er af den opfattelse, at den digitale økonomi 
er af strategisk økonomisk betydning for EU’s med-
lemsstater. I dag danner digitale data grundlag for 
aktiviteterne på alle områder af økonomien, den 
off entlige administration, det kulturelle område og 
social- og sundhedsydelserne. Innovativ brug heraf 
er den vigtigste kilde til øget produktivitet i den 
europæiske økonomi. EØSU understreger imidler-
tid, at det for at frigøre potentialet i en videnbase-
ret økonomi fuldt ud er meget vigtigt at omskole 
arbejdstagerne, så de har de færdigheder, som 
de nye job og økonomiske sektorer kræver. Dette 
er især vigtigt, eftersom 80 % af alle job i 2020 vil 
kræve digitale kundskaber og færdigheder.

EØSU mener, at for at alle kan nyde godt af den 
digitale revolution, må adgangen til infrastruktur 

og værktøj betragtes som en grundlæggende 
rettighed. EØSU mener endvidere, at EU og 
medlemsstaterne bør gøre den digitale virke-
lighed tilgængelig gennem livslang uddannelse 
i digitale færdigheder. Særlig opmærksomhed 
skal rettes mod de sårbare grupper i samfun-
det. Civilsamfundet har en vigtig rolle at spille 
i denne henseende. EØSU opfordrer EU og de 
nationale og lokale myndigheder til at benytte 
eksisterende dialogstrukturer til at møde 
civilsamfundets repræsentanter med henblik 
på at defi nere, hvad der mere præcis er brug for 
på det digitale område. (sg) ●

Flygtningekrisens menneskelige ansigt – 
Giles Duley-udstilling i EØSU

Som opfølgning på sit arbejde med fl ygtninge 
og migration er EØSU i øjeblikket vært for en 
udstilling af fotografi er taget af den internationalt 
anerkendte fotojournalist og tidligere krigskorre-
spondent Giles Duley, som viser de mange mænd, 
kvinder og børn, der har krydset Middelhavet og 
er ankommet på den græske ø Lesbos.

Giles Duley, som er af britisk nationalitet, er kendt 
for sine fotografi er med relation til humanitære 
spørgsmål og følgerne af konfl ikter. Udstillingen 
er resultatet af et samarbejde med FN’s Højkom-
missær for Flygtninge (UNHCR).

Georges Dassis, EØSU’s formand, åbnede udstil-
lingen med ordene: »Grænsesikkerheden må 
ikke føre til afvisning af dem, der har behov for 
beskyttelse af humanitære årsager«. Giles Duley 
erklærede: »Dette burde på ingen måde have 

fået lov til at ske. Jeg var chokeret og overvæl-
det af det, jeg så«. Sophie Magennis fra UNHCR 
sagde: »Disse fotografi er giver de stemmeløse 
en stemme og de ansigtsløse et ansigt. Flygtnin-
gesituationen i Europa kan håndteres, men det 
kræver en koordineret indsats. Det er nødven-
digt, at der indføres et egentligt fælles europæisk 
asylsystem med ægte solidaritet«.

Giles Duleys personlige erfaringer har givet inspi-
ration til hans humanitære arbejde. Han blev 
hårdt såret i Afghanistan under udøvelse af sin 
store lidenskab, fotografering. På trods af de kvæ-
stelser, han pådrog sig, var han fast besluttet på at 
vende tilbage til fotograferingen. Hans tidligere 
udstilling »One Second of Light« viser konfl ikters 
frygtelige menneskelige omkostninger. Udstillin-
gen løber indtil 20. maj. (mm) ●

Cirkulær økonomi: EØSU opfordrer til større 
ambitioner og mere vidtrækkende mål

I sin udtalelse om Kommissionens pakke om 
cirkulær økonomi, der blev vedtaget på EØSU’s 
plenarforsamling i april, hilser EØSU Kommissio-
nens forslag velkommen som et skridt i den rigtige 
retning. Der udestår dog stadig et vigtigt spørgs-
mål: vil dette være tilstrækkeligt til at omstille de 
europæiske økonomier til en ren cirkulær model, 
hvor koblingen mellem økonomisk fremgang og 
brugen af naturressourcer brydes, og de økonomi-
ske og samfundsmæssige fordele multipliceres?

Producenter bør opfordres til at udvikle forret-
ningsmodeller, hvor leasing og salg af varer som 
tjenesteydelser bliver standardpraksis og alle 
omkostninger internaliseres, og det bør være obli-
gatorisk for medlemsstaterne at indføre ordninger 
for udvidet producentansvar. Producenterne bør 
desuden forpligtes til at oplyse om deres produk-
ters forventede levetid.

Ifølge EØSU bør den planlagte revision af direk-
tivet om miljøvenligt design tage højde for hele 
produktets livscyklus, herunder dets holdbarhed, 
muligheder for reparation og reservedeles tilgæn-
gelighed/prisoverkommelighed, og det bør ube-
tinget kræves af producenterne, at de informerer 
om reparation og service. EØSU ønsker endvidere 
et totalt forbud mod indbygget forældelse.

EØSU foreslår, at der udvikles støttemekanismer, 
der giver den fattigere del af befolkningen adgang 
til varer og tjenesteydelser af bedre kvalitet, men 
med en højere anskaffelsespris. Disse kunne 
omfatte statsstøttede låneordninger eller fi nansie-
ringsordninger udbudt af producenten med lavere 
rentesatser for produkter med en længere forven-
tet levetid. Dog vil korrekt mærkning også hjælpe 
forbrugerne med at træff e informerede valg.

EØSU anser det for vigtigt på et tidligt tidspunkt 
at indkredse dem, der måske bliver tabere i denne 
omstilling, og træff e passende foranstaltninger 
til social beskyttelse, herunder uddannelse, 
oplæring og efteruddannelse. Når det gælder 
bevidstgørelse, så er dette et langsigtet projekt, 
der nødvendigvis må rettes mod samfundet som 
helhed og starte allerede i børnehaven for at for-
berede en ny generation af ansvarlige forbrugere 
og drivkræfter bag adfærdsændringer.

EØSU tilbyder endvidere aktivt at fremme net-
værk af aktører i  civilsamfundet, der taler for 
overgangen til en cirkulær økonomisk model, og 
undersøge mulighederne for et europæisk forum 
for den cirkulære økonomi ved at skabe mulighe-
der for spredning af idéer samt udveksling af og 
bevidstgørelse om bedste praksis. (sma) ●

Udenrigspolitik begynder på hjemmefronten
Den nye EU-strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik

I EØSU’s nye udtalelse om den foreslåede EU-
strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik under-
streges sammenhængen mellem indenrigs- og 
udenrigspolitik, idet der gøres opmærksom på, at 
europæiske værdier undermineres af social ulig-
hed internt i EU. »Det synes urealistisk at forestille 
sig en mere struktureret, fælles og eff ektiv uden-
rigs- og sikkerhedspolitik i EU, hvis man ikke gør 
noget ved de voksende økonomiske og sociale 
uligheder blandt medlemsstaterne«, siger ordfø-
reren for udtalelsen, José María Zufi aur Narvaiza. 
»Europa må bestræbe sig på at konsolidere sin 

position som ’forsvarer for lighed’ og ’fortaler for 
frihed, sikkerhed og velfærd’«.
At forsvare demokrati ude i verden er ensbety-
dende med at videreudvikle et stærkt civilsam-
fund hjemme i EU. Dette er »nøglen til at udvikle 
tættere bånd med civilsamfundet i andre lande«. 
Efter EØSU’s opfattelse er der i dag brug for et 
større EU-budget til indsatsen udadtil, at lette 
kandidatlandenes vej til EU-medlemskab, en 
eff ektiv fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, en 
reaktion på migrant- og fl ygtningestrømmen og 
fremme af handel og investeringer. (mm) ●

Slovakiet forbereder sig på at overtage EU-roret
I juli i år indleder Slovakiet sit første seksmåne-

ders formandskab for Rådet for Den Europæiske 
Union. Når Slovakiet overtager roret, er der tale 
om det 116. roterende formandskab, som følger 
efter det nederlandske formandskab og vil blive 
efterfulgt af det maltesiske formandskab.

Det slovakiske formandskab vil fokusere på en 
række spørgsmål, som har særlig betydning for 
EU, som f.eks. det indre marked, energiunionen, 
samhørighedspolitikken, kapitalmarkedsunionen, 
midtvejsevalueringen af den fl erårige fi nansielle 
ramme 2014-2020, EU-budgettet for 2017 og 
udvidelse.

Ud over de længe planlagte dagsordenspunkter 
vil migrationskrisen, en revision af Dublinforord-
ningen og terrorbekæmpelse også stå højt på 
dagsordenen. De spørgsmål, Slovakiet vil tage 
op under sit formandskab, vil endvidere afspejle 
andre begivenheder, herunder resultaterne af 
Storbritanniens EU-folkeafstemning.

Den folkelige interesse for EU-anliggender i Slo-
vakiet er på det laveste niveau nogensinde i EU. 
Formandskabet vil være en mulighed for at indgå 

i dialog med off entligheden om EU-spørgsmål og 
Slovakiets rolle i EU.

Der er et indgående samarbejde mellem EØSU 
og formandskabet. Den slovakiske regering har 
anmodet om fi re sonderende udtalelser fra udval-
get vedrørende:

 ● den teknologiske udviklings indvirkning på 
det sociale sikringssystem og arbejdsretten

 ● midtvejsevaluering af Horisont 2020
 ● den nye udformning af elektricitetsmarke-

det og den potentielle indvirkning på sår-
bare forbrugere, og

 ● fremtidssikret regulering.

Det ekstraordinære møde i EØSU’s præsidium vil 
blive afholdt den 14. juni i Bratislava.

Den endelige udgave af programmet for det slo-
vakiske rådsformandskab vil blive vedtaget i juni. 
Det vil blive fremlagt af Ivan Korčok, statssekretær 
i ministeriet for udenrigs- og europæiske anlig-
gender i Den Slovakiske Republik og regeringens 
befuldmægtigede for det slovakiske formandskab 
for Rådet for Den Europæiske Union, på EØSU’s 
plenarforsamling den 13. juli. (as/mb/ns/pbs) ●
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KORT NYTLuftfartsstrategien for Europa vil kun lykkes med 
støtte fra alle interessenter, understreger EØSU

Repræsentanter for industrien, de 
politiske beslutningstagere og en lang 
række interessenter samledes til den 
off entlige høring om gennemførelse af 
EU’s luftfartsstrategi, der blev afholdt 
af EØSU den 21. april. Høringen, som 
fokuserede på den luftfartsstrategi, som 
Kommissionen fremlagde i december 
2015, og dens konsekvenser for jobska-
belse, økonomisk vækst og muligheden 
for at få inddraget de berørte parter, vil 
bidrage til EØSU’s arbejde med udval-
gets udtalelse om luftfartspakken.

»Luftfartsstrategien bør skabe et bedre 
investeringsklima med henblik på at 
opmuntre EU-investorer. Det vil for-
bedre sektorens konkurrenceevne og 
dens overordnede rolle i økonomien 
og dermed fremme vækst og beskæf-
tigelse«, påpegede Jacek Krawczyk, 
EØSU’s ordfører for luftfartsstrategien.

»Vi er nødt til at sikre os, at europæ-
isk luftfart beholder sin førerposition«, 
sagde Violeta Bulc, EU-kommissær med 
ansvar for transport, i sin hovedtale.

Håb for Europa!
Kultur, byer og en ny »diskurs«

Hvordan kan kultur og byer hjælpe 
med til at give Europa nyt håb og en ny 
diskurs? Hvordan kan kultur skabe øko-
nomisk vækst? Hvordan kan byer ud fra 
kulturel mangfoldighed skabe social 
innovation, samhørighed og tillid? Og 
omvendt, hvordan kan kultur og kunst 
forny og regenerere byer og give dem 
en ny identitet? Hvilken rolle kan kunst 
og kultur spille i udformningen og kon-
solideringen af Europas identitet og for-
bindelser med sine naboer? Er tiden inde 
til en ny renæssance for et nyt Europa?

Dette er nogle af de spørgsmål, som vil 
blive drøftet på en konference på højt 
niveau, som afholdes i Bruxelles den 
20. og 21. juni 2016. Den organiseres 
af Gruppen Andre Interesser i  Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg (EØSU), som Luca Jahier er 
formand for, i tæt partnerskab med 
Europa-Parlamentets Kultur- og 
Uddannelsesudvalg, Europarådet og 
Palais des Beaux Arts (BOZAR). Hen-
sigten er at se nærmere på hvordan, 
hvorfor og hvornår kultur gør en for-
skel i Europa i dag.

Nærmere bestemt vil konferencen 
dreje sig om fi re emner:

 ● Kultur som løftestang for økono-
misk vækst

 ● Kultur som et instrument til forny-
else af byer og landområder

 ● Kultur som et redskab for integra-
tion og inklusion

 ● Nyprofi lering af europæisk iden-
titet internt i Europa og i forhold 
til omverdenen.

Fagforeninger og den britiske EU-folkeafstemning
Den 21. april mødtes Arbejdstager-

gruppens udvidede formandskab med 
britiske fagforeninger i London for at 
drøfte den britiske folkeafstemning. 
Langt de fleste fagforeninger i  Stor-
britannien er tilhængere af fortsat 
EU-medlemskab, da  – som det blev 
påpeget af fl ere af talerne – Europa bør 
skabe muligheder for alle, hvad angår 
rettigheder, beskæftigelse og økono-
misk velstand.

Deltagerne fremhævede den virkelig 
gode timing af den undersøgelse, som 
Labours analyseafdeling efter anmod-
ning fra Arbejdstagergruppen har fore-
taget og off entliggjort, netop som den 
britiske regering fremlagde et lovforslag, 
der lægger op til de mest radikale indgreb 
i fagforeningsrettigheder i 30 år. I under-
søgelsen »The crisis and the Evolution 
of Labour Relations in the UK«, som 
kan fi ndes på: http://www.eesc.europa.

Det kommende maltesiske EU-formandskab – Arbejdsgivergruppen er med
Forberedelserne til det kommende 

maltesiske EU-rådsformandskab var 
et af temaerne for det arbejdsbesøg, 
som Arbejdsgivergruppens formand, 
Jacek Krawczyk, afl agde i Malta. Jacek 
Krawczyk gav udtryk for gruppens vilje 
til at samarbejde aktivt både med de 
maltesiske arbejdsgiverorganisationer 
og med regeringen i forberedelserne 
på formandskabet.

Alle større maltesiske arbejdsgiver-
organisationer (Maltas handels- og 
industrikammer, Maltas hotel- og 

restaurantforening, sammenslutnin-
gen af detailhandlere og erhvervsdri-
vende og Maltas erhvervsbureau) er 

EØSU og den tunesiske kvartet indgår et tættere samarbejde

Sidst i sit todages besøg i Tunesien undertegnede EØSU’s formand, Georges 
Dassis, en aftale med repræsentanter for den tunesiske kvartet. Aftalen har til 
formål at konsolidere båndene mellem civilsamfundet i Europa og civilsamfundet 
i Tunesien.
Undertegnelsen af aftalen er et positivt signal for ledere på begge sider af Mid-
delhavet, idet den stadfæster civilsamfundets fremtrædende rolle i Tunesiens 
deltagelsesdemokrati og i landets forbindelser med Europa, herunder den fælles 
overvågning af den vidtgående og brede frihandelsaftale. Forhandlinger om denne 
aftale er netop gået i gang.
Under besøget mødtes Georges Dassis også med ministre for relationerne til 
civilsamfundet, erhvervsuddannelse og sociale anliggender. Han påskønnede 
den store betydning, som man tillægger ytringsfrihed, demokrati og civilsam-
fundets rolle.
Siden 2011, da Tunesiens tidligere økonomiske og sociale råd blev opløst, har 
EØSU arbejdet tæt sammen med kvartettens organer med henblik på at styrke 
civilsamfundets rolle i landets forvaltning og styre. Repræsentanter for kvartetten 
deltog i EØSU’s plenarforsamling den 21. januar 2016, hvor de bekræftede, at de 
vil deltage i det kommende Euro-Middelhavstopmøde for økonomiske og sociale 
råd i oktober 2016. (cad) ●

Næstformand Lobo Xaviers deltagelse i det uformelle møde 
mellem ministrene for beskæftigelse og sociale anliggender

EØSU’s næstformand med ansvar for kommunikation sagde i sin tale på det 
uformelle møde mellem ministrene for beskæftigelse og sociale anliggender 
i Amsterdam den 19. april: »Arbejdskraftens mobilitet forbindes somme tider 
også med social dumping og løndumping samt med en frygt for, at vandrende 
arbejdstagere praktiserer en form for velfærdsturisme. Dette er en ubegrundet 
frygt, idet alle undersøgelser viser, at vandrende arbejdstagere rejser hen, hvor der 
er arbejde at få, og ikke har til hensigt at udnytte sociale eller off entlige tjenester«.
Under tilstedeværelse af den hollandske vicestatsminister, Lodewijk Asscher, og 
EU-kommissæren med ansvar for beskæftigelse, Marianne Thyssen, gennemgik 
man på mødet kommende tiltag såsom revisionen af direktivet om udstationering 
af arbejdstagere og den nye europæiske søjle for sociale rettigheder.
EØSU er bekymret over borgernes opfattelse af og fj endtlige holdning til arbejdskraf-
tens mobilitet. De seneste tal viser, at der er 8,3 mio. vandrende arbejdstagere i EU, 
hvilket kun udgør 3,4 % af den samlede europæiske arbejdsstyrke. Disse arbejdsta-
gere kan være mere udsat for misbrug og forskelsbehandling i henseende til social 
sikkerhed, arbejdsvilkår og lønninger, adgang til sociale goder og uddannelse.
EØSU har gjort det til en prioritet at bidrage aktivt til den fremtidige europæiske 
søjle for sociale rettigheder. En udtalelse er under udarbejdelse med de tre grup-
peformænd – Jacek Krawczyk (Arbejdsgivergruppen), Gabriele Bischoff  (Arbejds-
tagergruppen) og Luca Jahier (Gruppen Andre Interesser) – som ordførere.
For at danne sig et overblik over de forskellige behov og situationen i medlems-
staterne vil EØSU foretage en række observationsbesøg hos arbejdsmarkedsparter 
og civilsamfundsorganisationer frem til september 2016. Resultaterne heraf vil 
indgå i Kommissionens høring om den europæiske søjle for sociale rettigheder og 
blive udmøntet i forslag til foranstaltninger inden for beskæftigelse og socialpolitik, 
især vedrørende lige muligheder og lige adgang til arbejdsmarkedet, rimelige 
arbejdsvilkår og en passende og bæredygtig social beskyttelse for alle.
EØSU vil sammen med Kommissionen sikre, at denne høring også kommer til at 
omfatte civilsamfundets synspunkter. Udvalget er fast besluttet på at følge denne 
proces og sikre sig, at den nye søjle bliver operationel gennem anvendelse af 
passende, juridisk bindende instrumenter, for kun på den måde kan man opnå 
sociale fremskridt i Europa. (cad) ●

På konferencen vil der også blive præ-
senteret en ny studie med titlen »Kul-
tur, byer og identitet i Europa«, som 
EØSU har bestilt hos Culture Action 
Europe og United Cities and Local 
Government (UCLG-Agenda 21).

Om aftenen den 20. juni afholdes et 
kulturelt arrangement i  EØSU, som 
skal vise, hvordan kultur kan blive et 
globalt redskab for dialog, forståelse 
og fredsopbygning. (cl) ●

eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081, 
redegøres der for de enkelte elementer 
i lovforslaget, og det konkluderes bl.a., at 
adskillige af de foranstaltninger, som den 
konservativt ledede regering har truff et, 
har forrykket styrkeforholdet vedrørende 
en række forhold på arbejdspladserne 
i retning af arbejdsgiverne.
Deltagerne var derfor af den opfattelse, at 
de britiske arbejdstagere vil være bedre 
stillet i EU, hvor EU-retten på det sociale 
og arbejdsmarkedsmæssige område 

beskytter dem mod den slags anslag 
mod deres rettigheder, og at arbejdsta-
gerne i Storbritannien og EU har en fælles 

interesse i at arbejde sammen om at for-
bedre det sociale Europa.
Mødet sluttede positivt, idet deltagerne 
understregede deres støtte til et fair og 
socialt Europa, og at de med næb og 
klør vil kæmpe imod det britiske lovfor-
slag og ethvert forsøg på at indskrænke 
arbejdstagernes rettigheder i Storbritan-
nien og andre steder. Det nylige forslag 
fra Kommissionen om en søjle for sociale 
rettigheder udgør et solidt udgangs-
punkt for en fortsat og fælles indsats fra 
fagforeningernes side. (mg/fs) ●

involveret i forberedelsen af formand-
skabet. De vil udpege fire hovedte-
maer, der skal udgøre arbejdsgivernes 
dagsorden for formandskabet. Dags-
ordenen forelægges derefter formelt 
for Maltas premierminister, for stats-
sekretæren og for de vigtigste arbejds-
giverorganisationer i Bruxelles.

Malta påtager sig EU-formandskabet 
for første gang i januar 2017. Landet 
overtager formandskabet efter Slova-
kiet, der har formandskabet i anden 
halvdel af 2016. (lj) ●

EØSU støtter fuldt ud Kommissionens 
holistiske tilgang. Strategien vil kun 
kunne lykkes, hvis den opnår bred og 
stærk støtte fra alle dele af luftfartsvær-
dinetværket. Et af målene med EØSU’s 
udtalelse bliver at kortlægge alle de 
incitamenter, der er behov for til at 
gøre strategien attraktiv og fordelagtig 
for alle: EU’s medlemsstater, luftfarts-
selskaberne, lufthavnene, luftfarts-
tjenesteudøverne, producenterne, 
fagforeningerne, miljøforkæmpere og 
forbrugerorganisationer. (sg) ●
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Luca Jahier, 
formand for Gruppen Andre Interesser

Arbejdstagergruppens udvidede formandskab 
med britiske fagforeninger i London

Jacek Krawczyk, formand for Arbejds-
givergruppen, med Ian Borg, Maltas 
minister for europæiske anliggender
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