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Leder
En bedre balance giver et bedre EU
Kære læser
Mange europæiske lande har enten fejret 100-året for kvindernes stemmeret i de
seneste år eller vil gøre det i nær fremtid. Da kvinderne endelig vandt retten til at
stemme, var det en sejr grundlagt på lange, opslidende og ind imellem blodige kampe,
udkæmpet af generationer af kvinder, som kom før os. Hvilken bedre måde at fejre
dette afgørende øjeblik i vores historie end at udøve denne ret i fællesskab?
Det vil vi snart få lejlighed til ved det kommende valg til Europa-Parlamentet. EØSU
støtter Europa-Parlamentets indsats for at opnå stor valgdeltagelse ved det kommende
valg. På tærsklen til den internationale kvindedag 2019 vil jeg derfor benytte mig af
dette forum til at understrege, hvor vigtigt det er, at Europas kvinder deltager massivt i
valget.
EU står bag en lang række love og tiltag, som har bidraget til at styrke kvindernes rettigheder, bekæmpe forskelsbehandling af
og vold mod kvinder samt fremme ligestilling mellem kønnene – tiltag, som har EØSU's fulde opbakning. Desuden har EU gjort
det til en vigtig forudsætning for, at et land kan blive en del af Unionen, at det lever op til denne lovgivning. I øvrigt vidner
briternes frygt under brexit-debatten for, at disse rettigheder svækkes, om den beskyttende rolle, EU tillægges.
I de fleste af vores lande er der imidlertid stadig meget at gøre, hvis den opnåede lighed for loven også skal munde ud i reel
ligestilling mellem kønnene. Det er vigtigt at gøre noget ved de vedvarende lønforskelle (i gennemsnit 16 % i EU i 2016), som
skriger til himlen og trodser enhver logik. Der skal skabes reelle lige muligheder, og den vold, som kvinder udsættes for, skal
forebygges og straffes i hele Europa. Det er ikke nok, at EU "gør noget for kvinderne". Kvinderne må også "gøre noget i EU".
Det skæve forhold mellem mænd og kvinder findes ikke kun i virksomhedsbestyrelser eller STEM-fagene (naturvidenskab,
teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik), hvor der er sket meget lidt de seneste ti år. Der er også i høj grad ubalance i de
offentlige institutioner, herunder EU-institutionerne. I Europa-Parlamentet er 37,4 % af medlemmerne kvinder, mens det
forholder sig anderledes i Kommissionen (9 af 28 kommissærer er kvinder) og i EU-domstolen (5 af 28 dommere er kvinder), for
slet ikke at tale om Rådet, hvis sammensætning er mere direkte knyttet til medlemsstaterne. Selv i EØSU udgør kvinderne, på
trods af at udvalgets to næstformænd faktisk er kvinder, kun 27,6 % af medlemmerne.
Det er derfor nødvendigt, at kvinderne engagerer sig aktivt i valgkampen – både som vælgere og som kandidater – for at sikre
sig større repræsentation i EU's institutioner og for at kunne bidrage til at skabe et mere afbalanceret Europa. For at
omformulere et af de store temaer ved dette års internationale kvindedag, Better the balance, better the EU.
Isabel Caño
Næstformand med ansvar for kommunikation

Vigtige datoer
06-07/03/2019, Bruxelles
Interessentkonference om den cirkulære økonomi 2019: succeshistorier og nye
udfordringer

15/03/2019, Bruxelles
Den europæiske forbrugerdag 2019
20-21/03/2019, Bruxelles
EØSU's plenarforsamling
21-22/03/2019, Bruxelles
#YEYSturns10: Vote for the future!

Kort fortalt
"Civilsamfundet for rEUnaissance". Hvilket Europa ønsker vi os efter valget til
Europa-Parlamentet?
EØSU's formand Luca Jahier inviterer til arrangementet Civilsamfundet for
rEUnaissance, som afholdes den 21. februar. Under debatterne vil det organiserede
civilsamfund få mulighed for at komme til orde, og EU's institutioner vil fortælle om deres
forventninger og ønsker og dele deres vision for Europa efter valget til Europa-Parlamentet.
Arrangementet, som også EØSU's medlemmer deltager i, bliver en lejlighed til i fællesskab
at reflektere over EU's fremtid. Blandt deltagerne vil der være to unge aktivister, nemlig
svenske Greta Thunberg, der er kendt som miljøforkæmper under sloganet Skolestrejke
for klimaet, og britiske Madeleina Kay, også kendt som EU Supergirl, der er hårdnakket
modstander af brexit.
Debatterne afvikles i to dele. Om formiddagen (kl. 9.00-12.30) er det en række formænd for EU's institutioner, Jean-Claude Juncker
(Kommissionen), Antonio Tajani (Europa-Parlamentet) og Karl-Heinz Lambertz (Regionsudvalget), som udveksler synspunkter
med de indbudte gæster. De vil debattere med lederne af europæiske organisationer og bevægelser såsom Business Europe, Den
Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS), Europa Nostra og CIVICO. Formændene for de økonomiske og sociale råd i
Grækenland, Italien, Bulgarien og Malta vil også give deres besyv med om Europas fremtid.
Om eftermiddagen vil der blive afholdt syv workshops, der bl.a. kommer til at handle om gode vilkår for erhvervslivet, bæredygtig
udvikling, uddannelse, grundlæggende rettigheder og europæiske værdier, fremtidens arbejdsmarked, kultur og fred. Konklusionerne
fra disse workshops vil danne grundlag for EØSU's udtalelser om fremtidens Europa i tiden frem mod valget til Europa-Parlamentet.
Der er blevet oprettet en hjemmeside for arrangementet med hashtag #EUcivilsociety til kommunikation på de sociale medier.
21. februar 2019 kl. 9.00-12.30 i Charlemagne-bygningen, 170, rue de la Loi
Kl. 14.30-18.00 i EØSU's Jacques Delors-bygning, 99, rue Belliard (ehp)

Elever i forskellige dele af Europa modtager EØSU-medlemmer som forberedelse
til Dit Europa, din mening!
Valget til Europa-Parlamentet i 2019
I løbet af hele februar besøger medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg treogtredive skoler for at forberede dem på Dit Europa, din
mening , dvs. den ungdomsplenarforsamling, der nu for tiende gang løber af
stablen i Bruxelles under sloganet "#YEYSturns10: Stem på fremtiden!"
De 16-18-årige elever kommer til Bruxelles den 21.-22. marts for at diskutere deres
synspunkter, håb og forventninger til det kommende valg til Europa-Parlamentet som led i
#YEYSturns10. Deltagerne stemmer om tre forslag, som Europa-Parlamentet kan
inddrage i sin kampagne forud for valget til Europa-Parlamentet.
Endvidere vil den endelige rapport, som udarbejdes af YEYS, blive set af Europa-Parlamentet som en erklæring fra unge europæere
om "hvilken slags Europa, de ønsker at bo i".
De 33 deltagende skoler blev ved hjælp af elektronisk lodtrækning udvalgt blandt 1038 ansøgninger, et rekordhøjt antal. Én skole fra
hver af EU's 28 medlemsstater og fem kandidatlande (Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien
og Tyrkiet) deltager.
Navnet på arrangementet er Dit Europa, din mening! (”Your Europe, Your Say!”, YEYS), og det organiseres af Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg, civilsamfundets stemme på EU-plan, og er udvalgets flagskibsarrangement for unge.
Yderligere oplysninger om YEYS2019 findes på arrangementets webside, og du kan også se YEYS2018-videoen her. (ks/dgf)

EØSU-nyt
Michel Barnier i EØSU: "Det værste for Europa er tavshed"
EU's chefforhandler for brexit, Michel Barnier, deltog i Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalgs 540. plenarforsamling for at skitsere EU's
synspunkter om brexitaftalen og mulige fremtidsscenarier.
EØSU's formand Luca Jahier lykønskede Michel Barnier for det udførte arbejde og
understregede, at EØSU er stærkt engageret i sit samarbejde med det britiske civilsamfund:
"EØSU er velforberedt på ethvert fremtidsscenarie og vil konsolidere sine forbindelser til sine
britiske modparter."
Michel Barnier advarede om, at EU er nødt til at forberede sig på et scenarie uden
en aftale. "Uanset resultatet, vil repræsentanter for det organiserede civilsamfund spille en
afgørende rolle for at øge bevidstheden blandt borgerne", udtalte han.
Bagstopperordningen
EØSU's medlemmer opfordrede til en fast holdning om bagstopperordningen, som nogle henviste til som værende den næstbedste
løsning for Nordirland, mens den bedste var at blive i EU.
Michel Barnier understregede, at det er hans ansvar at løse problemerne for EU. "Vi ønsker ikke at benytte bagstopperordningen. Det
kan sammenlignes med din indboforsikring - du betaler til den, men du håber, du aldrig får brug for den." Det er UK, der ønsker at
forlade EU, og det er brexit, der volder problemer for Irland og Nordirland. Bagstopperordningen drejer sig om personer, der har brug
for sikkerhed. Endelig er grænsen til Irland også grænsen til 27 lande og grænsen til det indre marked. Derfor er det et europæisk
spørgsmål

"Brexit har ingen merværdi", afsluttede Michel Barnier med at sige. "Men vi bør ikke forveksle konsekvenserne med erfaringerne fra
brexit. Vi må heller ikke forveksle populisme med folkelige følelser. Det værste er tavshed. Vi er nødt til at give vores mening til
kende. Vi er nødt til at tage hul på debatten. Vi har måske forskellige holdninger, men skal blive ved med at tale sammen, for
populisterne udnytter tavsheden mod Europa. (sma)

Et brexit uden aftale truer luftfartsindustrien og den kemiske industri både i
Storbritannien og i EU
I en debat på højt niveau om brexits konsekvenser for luftfartsindustrien og den
kemiske industri, der blev afholdt af Den Rådgivende Kommission for Industrielle
Ændringer (CCMI) i EØSU's bygning, var talerne enige om, at Storbritannien
fortsat bør være på linje med EU's love, og at REACH-forordningen er helt
afgørende på det kemiske område. For så vidt angår luftfartsindustrien bør der
indgås aftaler om gensidighed på de vigtigste områder, og den planlagte
overgangsperiode bør forlænges til mindst fem år.
"Det er afgørende, at man finder løsninger baseret på gensidighed for de centrale sektorer",
advarede Jan Pie, generalsekretær for den europæiske sammenslutning af luft-, rumfartsog forsvarsindustrier (ASD), idet han efterlyste en længere overgangsperiode.
Konsekvenserne af et brexit uden aftale vil først og fremmest berøre forsyningskæden,
eftersom et "just in time"-leveringssystem forudsætter en smidig forsyningskæde. Komponenterne krydser ofte Den Engelske Kanal
flere gange, inden produktet er endeligt samlet. En blokering, der vedrører blot en enkelt komponent, kan bringe hele
forsyningskæden til standsning. Det samme gælder arbejdskraftens bevægelighed: specialister skal kunne bevæge sig hurtigt mellem
Storbritannien og EU. Virksomhedernes vigtigste bekymring er divergenser mellem lovgivningen i EU og i Storbritannien.
En brexitaftale er også helt nødvendig for den kemiske industri, understregede Ian Cranshaw, chef for international handel i CIA
(sammenslutningen af kemiske industrier). Med en omsætning på 18 mia. GBP, samt 150.000 direkte og 500.000 indirekte job, er den
kemiske industri af helt afgørende betydning for Storbritannien. Hvad industrien først og fremmest har brug for, er forudsigelighed.
Ian Cranshaw oplyste, at hans organisation havde foretaget en rundspørge blandt de virksomheder, den repræsenterer, og ikke en
eneste virksomhed havde tilkendegivet, at brexit ville komme den til gavn.
"Den lære, vi kan drage af denne situation, er, at vi skal blive bedre til at formidle resultaterne af det indre marked og de mange
fordele, som et EU-medlemsskab giver såvel industrien som borgerne", konkluderede CCMI's formand Lucie Studničná.
Spørgsmålet om, hvem der i sidste instans vil drage fordel af brexit, forblev ubesvaret. (sma)

EØSU efterlyser juridisk anerkendelse af filantropiske aktiviteter i EU
Bidrag fra filantropiske kilder i Europa beløber sig til næsten 90 mia. EUR om året, men til forskel fra kommercielle
virksomheder kan hverken filantropiske fonde eller private donorer nyde godt af fordelene ved det europæiske indre
marked, hvilket gør det vanskeligt for dem at sprede deres velgørenhedsarbejde på tværs af grænserne.
Filantropiske aktiviteter i Europa har nu grebet om sig og kunne anvendes til at supplere de finansielle midler på mange områder,
hvor der mangler offentlig støtte, fremgik det af høringen Europæisk filantropi: et uudnyttet potentiale, som blev afholdt af EØSU den
16. januar.

Høringen samlede en række filantropiske organisationer og enkeltpersoner, hvis synspunkter vil udgøre værdifuldt input til en
udtalelse om europæisk filantropi, som EØSU er i færd med at udarbejde på anmodning af
det rumænske rådsformandskab.
"Vi vil opfordre til, at der oprettes en retlig ramme for etablering af filantropiske aktiviteter,
som giver filantropiske organisationer samme status som kommercielle virksomheder,"
sagde ordfører for udtalelsen Petru Dandea.
Der findes næsten 150.000 almennyttige fonde i Europa med finansielle forpligtelser på 87
mia. EUR, hvilket er mere end budgetindtægterne for hele 15 medlemsstater.
EØSU vil desuden anføre, at filantropiske aktiviteter bør være gennemsigtige og klart
definerede, og at filantropi på ingen måder bør erstatte offentlige velfærdssystemer eller lette skatteunddragelse. (ll)

EØSU presser på for en reform af WTO i tråd med EU's værdier
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin plenarforsamling
den 24. januar en udtalelse, hvori det efterlyser en ambitiøs reform af
Verdenshandelsorganisationen (WTO) for at overvinde den nuværende krise og
samtidig fremhæve EU's værdier og ledende rolle inden for bæredygtighed.
WTO er den internationale organisation, der beskæftiger sig med reglerne for handel mellem
lande. Dette arbejde er dog blevet vanskeliggjort af den seneste udvikling i den
internationale handel. Som ordføreren for EØSU's udtalelse Emmanuelle Butaud-Stubbs har
påpeget, skal de foreslåede reformer være i overensstemmelse med EU's værdier og den
rolle, som Unionen kan spille på verdensmarkedet, og knytte investeringer sammen med
udvikling.
Udtalelsen indholder forslag om at sikre den fortsatte funktion af appelinstansen i WTO's tvistbilæggelsesorgan ved at udvide de
nuværende dommeres embedsperiode som en midlertidig løsning på den nuværende situation, øge antallet af dommere fra syv til ni
og gøre det muligt at ansætte uafhængige dommere på fuld tid.
Karl Brauner, vicegeneraldirektør for WTO, deltog i debatten på EØSU's plenarforsamling og bekræftede vigtigheden af at holde
appelinstansen operationel: "Hvis den ophører med at fungere, vil de internationale handelsregler ikke længere kunne håndhæves. I
så fald ville retsstatsprincippet blive afløst af ad hoc-aftaler, og magt ville komme til at betyde mere end lovlighed".
EØSU foreslår desuden yderligere tiltag inden for databeskyttelse, standarder for fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og miljønormer i
landbrugsproduktionen. I udtalelsen slås der i øvrigt til lyd for større inddragelse af civilsamfundet i WTO's arbejde, bl.a. gennem det
offentlige WTO-forum, i form af en afbalanceret og repræsentativ forsamling af sociale og økonomiske interessenter fra samtlige
sektorer og interesseområder. (dgf)

Civilsamfundet ønsker at overvåge EU's frihandelsaftaler mere nøje
EØSU vedtog på sin plenarforsamling i januar en udtalelse om styrkelse af de
interne rådgivende gruppers rolle i forbindelse med overvågningen af de
frihandelsaftaler, som Den Europæiske Union har undertegnet. De interne
rådgivende grupper er allerede ansvarlige for at overvåge gennemførelsen af
frihandelsaftaler på områderne bæredygtig udvikling og arbejdsstandarder, men
EØSU ønsker at udvide denne overvågningsrolle til at omfatte alle aspekter af
aftalerne, herunder de centrale handelsbestemmelser.
EØSU finder det helt afgørende, at civilsamfundet involveres i alle former for
aftaler, ikke alene af hensyn til overvågningen, men også til opnåelsen af dets
strategiske ambitioner. Dette bør ske via et fælles civilsamfundsorgan, der omfatter begge parter af aftalen. Alberto
Mazzola, ordfører for udtalelsen, påpegede, at "EU i dag oplever et voksende behov for konstruktiv dialog med
civilsamfundet om handel, hvilket CETA- og TTIP-aftalerne vidner om, og de interne rådgivende grupper er en
glimrende måde at bevidstgøre borgerne om handelsspørgsmål".
Denne styrkelse af de interne rådgivende gruppers rolle bør følges op af yderligere bestemmelser vedrørende de
nuværende og fremtidige interne rådgivende gruppers funktion. De interne rådgivende grupper bør desuden sikre en
afbalanceret repræsentation af civilsamfundets interesser og have mulighed for at inddrage og høre eksterne
interessenter.
Der findes i dag otte aktive interne rådgivende grupper med 27 EØSU-medlemmer. Der forventes at blive oprettet
yderligere fem inden 2021, og flere kan følge i fremtiden. EØSU forventer, at udgifterne til dets deltagelse i de interne
rådgivende grupper vil blive fordoblet i løbet af de næste tre år og tredoblet for at dække de frihandelsaftaler, som
der i øjeblikket forhandles om. (dgf)

EØSU-debat med det rumænske formandskab: borgerne skal igen kunne se
meningen med EU
Inden for rammerne af EØSU's plenarforsamling i januar blev der afholdt en debat med den rumænske
premierminister, Vasilica‑Viorica Dăncilă, om det rumænske EU-formandskabs prioriteter for første halvår af 2019.
EØSU's formand, Luca Jahier, understregede, hvor vigtigt det er her op til valget til Europa-Parlamentet at genskabe
de europæiske borgeres tillid til politik.

Der skal skabes bedre forståelse af, ansvarsfølelse over for og opbakning til EU's integrationsproces blandt dem, som
betyder mest, nemlig de europæiske borgere. "Europas fremtid vil blive drøftet
på topmødet i Sibiu, som afholdes på en symbolsk dato – Europadagen den 9. maj
2019. Dette bliver den sidste mulighed, inden valget løber af stablen, for at vise
et forenet og stærkt Europa, som er tæt på alle sine borgere og fast besluttet på
at kæmpe med næb og klør for dem", sagde Luca Jahier. "Vi har ikke alene brug
for mere effektive EU-politikker, men også for en ny, positiv fortælling, så
borgerne igen kan se en mening med det europæiske projekt, og man kan
genskabe deres tillid til politik, styrke samhørigheden og bekæmpe de
populistiske strømninger", tilføjede han.
Vasilica‑Viorica Dăncilă erklærede, at hun har til hensigt at skabe betydelige
fremskridt med hensyn til de mest presserende opgaver, som Unionen står over for med hensyn til at styrke enhed,
samhørighed, solidaritet og lighed. Hun bekræftede desuden det rumænske EU-formandskabs stærke tilslutning til de
europæiske værdier og lydhørhed over for de europæiske borgeres mening om, i hvilken retning EU skal gå. "Dette er
en prioritet for det rumænske formandskab. Vi vil foreslå løsninger og træffe beslutninger, der så vidt muligt afspejler
borgernes ønsker og den samfundsmæssige virkelighed. Kun ved konstant at inddrage borgerne vil vi være i stand til
at bevare et stærkt og samhørigt Europa", sagde hun. Samhørighed, en fælles europæisk værdi er i sandhed
formandskabets motto. (mp)

Kognitive mindretal kan bidrage til at afhjælpe misforholdet mellem udbudte og
efterspurgte færdigheder på fremtidens arbejdsmarked
EØSU's TEN-sektion havde
Hugo Horiot, forfatter til bogen Autisme, j'accuse! og selv autist, pegede på "de
mange nicheområder, hvor visse meget tekniske færdigheder er nødvendige, men
vanskelige at finde frem til, fordi systemet afviser den kognitive gruppe, som
besidder de pågældende færdigheder," og understregede, at "vi må tilskynde
virksomheder og institutioner til at indføre andre rekrutterings- og
evalueringsmetoder end de standardmodeller, der er baseret på sociale
færdigheder."
Ifølge en række skøn vil ca. 65 % af nutidens skoleelever få til opgave at varetage
job, som endnu ikke eksisterer, og det vil blive stadig vanskeligere for
virksomheder at finde personer med de nødvendige færdigheder. Udnyttelse af
de kognitive mindretals potentiale vil ikke kun sikre et afgørende bidrag til vores
samfund, men vil også give mulighed for, at personer med en anden form for
intelligens kan blive integreret i samfundet. "En samfundsgruppe uden nogen
som helst fremtidsudsigter ville få lejlighed til at bidrage til vores samfund på en
innovativ måde," sagde Hugo Horiot.
Det er altafgørende at erkende, at mennesker supplerer hinanden og kan bidrage til samfundet på mange forskellige
måder. "Vi er alle forskellige," sagde TEN-sektionens formand, Pierre Jean Coulon. "Der er imidlertid på den ene side
forskelle, som anses for at være acceptable, fordi de ikke generer eller påvirker nogen, og på den anden side forskelle,
som vi ikke accepterer. Sådan forholder det sig med neurodiversitet," konkluderede han. (mp)

EØSU støtter oprettelsen af et europæisk center for cybersikkerhed
EØSU støtter Kommissionens initiativ til oprettelse af et industri-, teknologi- og
forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og et netværk af nationale
koordinationscentre. Formålet er at understøtte EU's indsats for at udvikle
teknologiske og industrielle cybersikkerhedskapaciteter og øge
konkurrenceevnen for Unionens cybersikkerhedsindustri.
I en udtalelse, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i januar og var
udarbejdet af Antonio Longo og Alberto Mazzola, understreger EØSU, at
Kommissionens forslag er nyttigt for fastlæggelsen af en industriel strategi for
cybersikkerhed og har strategisk betydning for at opnå solid og vidtrækkende
digital autonomi. Disse faktorer er nødvendige for at styrke de europæiske forsvarsmekanismer over for den
igangværende cyberkrig, der risikerer at gå ud over de politiske, økonomiske og sociale systemer.
"Vores samfund som helhed er berørt. På bare ti år har vi oplevet en eksponentiel stigning i antallet af cyberangreb
overalt i verden fra 800.000 til 8 millioner", påpegede Antonio Longo. "Vi støtter Kommissionens initiativ, der sigter
mod at oprette et kompetencecenter til koordinering af de nationale centre og fungere som et referencepunkt for
cybersikkerhedsmiljøet", sagde han.
Et offentligt-privat partnerskab for cybersikkerhed udgør en hjørnesten i strategien. "Vi går ind for at udvide
partnerskabet, så det kommer til at omfatte industrien, på grundlag af en robust indsats på videnskabs- og
investeringsfronten. Vi anbefaler en trepartstilgang, hvor Kommissionen, medlemsstaterne og virksomhederne
inddrages," tilføjede Alberto Mazzola. "Vi er også nødt til at lade døren stå åben for virksomheder uden for EU, som er
villige til at opfylde EU's betingelser for at deltage," sagde han afslutningsvis. (mp)

Opbygning af resiliens skal være en topprioritet for euroområdet i 2019
I 2019 bliver det af allerstørste vigtighed, at resiliensen i euroområdets økonomier og arbejdsmarkeder styrkes, i

betragtning af de nuværende økonomiske prognoser, siger EØSU med henvisning
til Kommissionens henstillinger om den økonomiske politik i euroområdet i 2019.
En styrket resiliens er nødvendig for, at medlemsstaterne kan afbøde fremtidige
chok med begrænsede økonomiske og sociale omkostninger. I dette øjemed skal
ØMU'en uddybes gennem en fuldførelse af bankunionen, en forøgelse af EU's
egne indtægter og indførelse af en makroøkonomisk stabiliseringsfunktion for
euroområdet, samt en faktisk gennemførelse af den sociale søjle.
EØSU's udtalelse efterlyser endvidere effektive foranstaltninger for at reducere
de uforholdsmæssigt store overskud, ved at de offentlige investeringer og
lønningerne øges betydeligt i lande med overskud. På mellemlang sigt bør
reallønsvæksten være på linje med den faktiske produktivitetsvækst og inflationen.
Det vil ikke være tilrådeligt at anmode medlemsstater med store offentlige underskud eller negativt eller neutralt
outputgab om at opbygge finansielle stødpuder ved hjælp af en stram finanspolitisk kurs. Dette ville sandsynligvis
fastholde den lave vækst i de pågældende lande uden at bidrage til at mindske deres offentlige gæld i forhold til BNP.
EØSU gør endvidere opmærksom på det akutte behov for retningslinjer og foranstaltninger for at fremme offentlige
investeringer og lette private investeringer. Ved gennemførelsen af EU's finanspolitiske regler bør den såkaldte
gyldne regel tages i betragtning.
Politikændringer bør ikke gennemføres på bekostning af indtægter til finansiering af sociale investeringer og de
sociale beskyttelsessystemer, ligesom det ikke må indebære lavere sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder.
Man bør sideløbende forfølge målsætningen om opadgående konvergens for økonomiske og sociale standarder.
Endelig opfordrer EØSU medlemsstaterne til at arbejde for hurtigt at overvinde de resterende uenigheder om disse
spørgsmål. (jk)

Trods et stort potentiale kan det ikke tages for givet, at den foreslåede
momsreform bliver vellykket
Et nyt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne skal indfri
sit fulde potentiale og begrænse eventuelle negative følgevirkninger for det indre
marked, siger EØSU i sin udtalelse om Kommissionens forslag. Et stærkere
samarbejde mellem myndighederne og omfattende kommunikation vil være
nøglen til en vellykket gennemførelse af forslaget.
EØSU betragter den foreslåede reform som et afgørende skridt for at kunne
fuldføre overgangen til det endelige momssystem baseret på
destinationsprincippet for beskatning af varer i B2B-forhold. Udvalget mener, at
de nye rammer kan give virksomhederne reelle fordele.
"Reformen kan få positive virkninger for virksomhederne og deres vækst, men det
kan ikke tages for givet, at den bliver vellykket", sagde ordføreren Krister Andersson. "Reglerne skal implementeres
behørigt, og de nationale skattemyndigheder skal intensivere deres løbende samarbejde og samtidig lancere
oplysningskampagner", forklarede han.
Mens reformen vil ændre beskatningen af B2B-handlen med varer, vil tjenesteydelser fortsat blive beskattet under en
anden ordning. Da dette kan forventes at afstedkomme problemer, opfordrer EØSU til, at man undersøger, hvordan et
system, der dækker begge områder, hurtigst muligt kan indføres.
"En fælles metode til beskatning af varer og tjenesteydelser vil føre til øget vækst og være mere effektiv til
bekæmpelse af svig", sagde medordføreren Giuseppe Guerini.
EØSU fremsætter i sin udtalelse praktiske anbefalinger om, hvordan reformen kan implementeres, og anmoder
Kommissionen om at præcisere de foreslåede bestemmelser om one-stop-shop og "godkendt afgiftspligtig person".
Udvalget udtrykker bekymring over, at der skabes nye hindringer for SMV'er og nystartede virksomheder. Endelig
anbefaler EØSU, at der investeres tilstrækkeligt i IT-hardware-/-softwareaktiver, så der kan udvikles en solid og
pålidelig one-stop-shop-ordning. (jk)

EØSU-høring: opfordring til global løsning for beskatning i den digitale økonomi
En effektiv global løsning for skattevirksomheder i den digitale økonomi med det
formål at forhindre yderligere ensidige tiltag og sikre bæredygtig vækst,
investeringer, skattesikkerhed og -retfærdighed – alt dette efterlyste de
internationale skatteeksperter og repræsentanter for civilsamfundet på en høring
arrangeret af EØSU den 29. januar.
Fremstående talere var enige om, at kun en global løsning kan give resultater,
både når det gælder regulering og forvaltning, og de glædede sig over de
drøftelser, som finder sted i forbindelse med OECD's inklusive ramme vedrørende
udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS).
Deltagerne drøftede de mulige strategier for virksomhedsbeskatning i den
digitale økonomi – et emne, der drøftes lige nu som led i OECD's ramme –
herunder nye systemer for tildeling af internationale skatterettigheder (såsom brugerdeltagelse,
markedsføringsaktiver og væsentlig økonomisk tilstedeværelse) og landenes evne til at udøve deres skatterettigheder
i tilfælde af BEPS.
Det blev foreslået at undersøge muligheden for at tackle skattespørgsmålet inden for momssystemet og at fastsætte
en fælles definition af begrebet værdiskabelse. Derudover blev det besluttet, at det også skal undersøges nærmere,

om en indkomstskatteløsning med fokus på fordeling af skatteindtægterne er bedre end en forbrugsafgiftsløsning.
Talerne opfordrede til, at man i udarbejdelsen af nye regler overholder visse grundlæggende principper såsom
undgåelse af dobbeltbeskatning, forenkling, vished og lighed. En forenklet metode bliver afgørende for de forskellige
involverede partnere, og der bør udvikles og gennemføres retfærdige og effektive tvistbilæggelsesmekanismer. De
anbefalede desuden, at der foretages yderligere økonomiske analyser af BEPS-projektet og de mulige virkninger af
eventuelle fremtidige foranstaltninger.
Konklusionerne af høringen kommer til at danne grundlag for en initiativudtalelse af ordfører Krister Andersson, som
forventes at blive vedtaget på plenarforsamlingen i juli. (jk)

Et Kreativt Europa 2021-2027: EØSU ønsker et øget budget og særlig
promovering under Horisont 2020
Den kreative sektor i Europa har et stort potentiale, men har brug for mere støtte
for at kunne udvikle sig fuldt ud og blive en seriøs konkurrencedygtig aktør på
verdensmarkedet. Andre brancher, herunder tekstil-, turist-, bil-, bygnings- og
sundhedssektoren, kunne også få gavn af en ambitiøs kulturel og kreativ sektor.
"I betragtning af alle de vigtige interesser, som sektoren repræsenterer –
bibeholdelse af vores kulturarv, fremme af vores værdier, fornyelse, innovation,
underholdning, bæredygtige job og bæredygtig vækst – er det foreslåede budget
på 1,85 mia. EUR alt for lavt", påpeger Emmanuelle Butaud-Stubbs, ordfører for
EØSU's udtalelse om Kommissionens forslag til programmet Et Kreativt Europa
2021-2027.
"Den digitale revolution byder på nye muligheder, hvis vi afsætter tid til
uddannelse og investerer i software og udstyr", tilføjer medordfører Zbigniew
Kotowski. EØSU efterlyser et særligt budget under Horisont 2020-programmet for
at udnytte det store innovationspotentiale i den kreative industris brancher.
Andre forslag fra EØSU:
en klar EU-strategi for de kreative og kulturelle industrier for både det indre marked og udenrigspolitikken med
henblik på at øge konkurrenceevnen
en uafhængig kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af konsekvenserne af de store fusioner i den amerikanske
audiovisuelle sektor for det europæiske marked
en stigning på 80 mio. EUR til den tværsektorielle del af programmet for at hjælpe Et Kreativt Europa-kontorer
med at fremme programmet i deres respektive lande og arbejde for et frit, mangfoldigt og pluralistisk
medielandskab, kvalitetsjournalisme og mediekundskab. (sma)

Tid til at bryde sorgens tavshed på den internationale mindedag for holocaust
af Luca Jahier
Vi kan næppe være fattede i vores sorg, nu hvor vi forbereder os på at markere
den internationale mindedag for holocaust. I stedet for at forholde os tavse i
ensomhedens dybe sorg, har vi lyst til at råbe.
Hvorfor er antisemitisme ikke død og borte, hverken i Europa eller i USA? Hvorfor
blev en overlevende fra holocaust sidste år i Frankrig stukket ned og brændt ihjel
i sin lejlighed? Hvorfor blev en pensioneret børnehavepædagog, Sarah Halimi,
året før myrdet og efterfølgende smidt ud fra sin balkon i Paris?
Paris. Toulouse. Malmø. København. Berlin, Bruxelles. Menneskeheden er plettet
af uskyldiges blod. Noget, som vi troede var utænkeligt, hjemsøger os igen.
Tyske jøder er blevet frarådet at gå med kalot af frygt for overfald. Franske jødiske skolebørn er blevet advaret mod at
gå i en lokal skole, der beskrives som værende antisemitisk. Dertil kommer skændinger af kirkegårde, hagekors malet
på synagoger og skoler, jøder, der kaldes "aber og svin" ved protestaktioner mod Israel. Europa stikker sit grimme,
umenneskelige fjæs frem igen.
For århundreder siden blev jøder forfulgt som et religiøst mindretal. I det sidste århundrede blev jøder opfattet som
en trussel mod staten, og derfor opstod ønsket om at udrydde dem i holocaust. I dag forfølges jøder hovedsageligt på
grund af begivenheder i Mellemøsten, selvom antisemitiske overbevisninger også tager udgangspunkt i en
fornægtelse af Holocaust.
Mange jøder begynder at opleve konsekvenserne af en vred befolkning, der føler sig frustreret, umyndiggjort og
magtesløs. Den jødiske befolkning i Europa er faldende. Ifølge oplysninger fra EU faldt befolkningstallet fra ca. 1,12
mio. i 2009 til 1,08 mio. i 2017. Frankrigs jødiske befolkning, der er den største i EU, faldt fra ca. 500.000 i 2002 til
456.000 i 2017. Jøderne rejser væk på grund af hadforbrydelser.
Omkring en tredjedel af alle europæiske jøder undgår at deltage i arrangementer eller besøge jødiske steder, fordi de
føler sig utrygge. Ifølge en undersøgelse, som Kommissionen udgav i december sidste år, mener ni ud af ti europæiske
jøder, at antisemitismen er blevet værre i de sidste fem år.
Ifølge 89 % af de 16.300 personer, der besvarede denne undersøgelse, der blev gennemført i Østrig, Belgien,
Danmark, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Nederlandene, Polen, Spanien, Sverige og Storbritannien - de 12 lande,
hvor 96 % af alle europæiske jøder lever- er antisemitismen værst og mest problematisk på internettet og de sociale
medier.

Vi kan ikke tillade dette uhyre at vende tilbage. Vi er nødt til at bekæmpe hadforbrydelser og fjendtlige
voldshandlinger mod jøder og mindretal. Hvis det ikke lykkes vores EU-medlemsstater eller det internationale samfund
at handle og handle hurtigt, risikerer vi at genopleve fortidens rædsler, og at vores samfund kontamineres.
Som det er blevet rapporteret vidt og bredt, blev der i tv's bedste sendetid vist et antisemitisk satireprogram blot tre
dage før mordet på Pawel Adamowicz i Gdańsk. I satireprogrammet blev den velgørenhedsorganisation, der havde
inviteret Pawel Adamowicz til det arrangement, hvor han blev dræbt, fremstillet som værende ledet af mørke kræfter.
Pawel Adamowicz var en varm fortaler for mindretallets rettigheder i en tid med stigende hadkriminalitet. Han var
desuden en stærk liberal kritiker af det regerende konservative partis indvandrerfjendske politikker. Mordet på ham er
en påmindelse for os om, at vi må sætte en stopper for hadefulde udtalelser, hvis vi vil undgå at blive ofre for had.
Det er så meget desto vigtigere i dag ikke at glemme holocaust- og nazigrusomhederne. Holocaust er en definerende
arv fra Europas historie, og at mindes shoah er et vigtigt middel til at forhindre antisemitisme.
Som visse historikere har påpeget er tiden nu inde til en kritisk europæisk mindekultur i stedet for en individuel
national mindekultur. Hvis vi ikke mindes i fællesskab som europæere, risikerer vi at gentage fortidens fejl.
Jo længere vi venter med at forbyde hadefulde udtalelser, og jo længere vi udskyder opgøret med vores fortid, jo
vanskeligere bliver det at opbygge en ægte ny kollektiv europæisk erindring og skabe en ny identitet baseret på
mangfoldighed, en følelse af fælles historie, fælles tilhørsforhold og endelig en fælles skæbne.
Som Primo Levi, forfatter af bogen Hvis dette er et menneske og det posthume essay The black hole of Auschwitz,
skrev i sin sidste bog: "Det skete, så det kan ske igen".

Nyt fra grupperne
Arbejdsgivernes planer under det rumænske formandskab
af Arbejdsgivergruppen i EØSU
Samhørighed, en fælles europæisk værdi – dette er mottoet for det rumænske
formandskab for Rådet for Den Europæiske Union i første halvår af 2019.
Arbejdsgivergruppen ser en vis synergi mellem det rumænske formandskabs
prioriteter og sine egne politiske mål. Det er derfor, gruppen planlægger dette arrangement under formandskabet,
med fokus på iværksætteri.
I april afholder Arbejdsgivergruppen en højniveaukonference om den europæiske iværksættermodel, der vil finde sted
i Bukarest med støtte fra Rumæniens præsident i samarbejde med den rumænske arbejdsgiverorganisation.
Arrangementet vil undersøge den fremtidige SMV-politik, herunder behovet for en ny vision og yderligere tiltag på
både medlemsstats- og EU-niveau til støtte for iværksætteri og SMV'er. Arbejdsgiverne mener, at ved at fremme
iværksætteri og SMV'ernes konkurrenceevne gennem en veludviklet, proaktiv og effektiv politik kan Europa blive
stærkere og bedre i stand til at håndtere de udfordringer, kontinentet i dag står over for. (lj)

Arbejdstagergruppen i EØSU glæder sig over aftale om balance mellem arbejdsliv
og privatliv
af Arbejdstagergruppen i EØSU
Den 24. januar blev der mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og
medlemsstaterne opnået aftale om et direktiv om balance mellem arbejdsliv og
privatliv. "Denne aftale er et konkret skridt i retning af at gøre livet lettere for
erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner i Europa," sagde formand for
Arbejdstagergruppen i EØSU.
Med sin udtalelse om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og
omsorgspersoner førte Arbejdstagergruppen an i EØSU's debat om styrkede
rettigheder til arbejdstagere med omsorgsforpligtelser, idet fagforeningerne
havde presset på for at få dette lovgivningsmæssige initiativ igennem som en
integreret del af den europæiske sociale søjle med henblik på at skabe social
fremgang for de europæiske borgere.
"Vi hilser denne aftale velkommen, da den sikrer fremskridt ved at indføre 10 dages fædreorlov omkring tidspunktet
for et barns fødsel. Der er tale om betalt orlov på lige fod med sygeorlov for en far eller tilsvarende anden forælder.
Herved opfyldes forslagets mål om øget involvering af fædre/partnere. Mødre og fædre har ret til forældreorlov med
"tilstrækkelig" løn. For fagforeningerne var dette et vigtigt led i kampagnen for at sikre forældre en bedre balance
mellem arbejdsliv og privatliv. Endvidere vil personer, der passer et sygt familiemedlem kunne tage fem dages
plejeorlov," sagde Gaby Bischoff.
"Politiske tiltag, der sikrer balance mellem arbejdsliv og privatliv, vil sætte kvinder og mænd i stand til at træffe valg
på lige vilkår," sagde ordføreren for udtalelsen, Erika Koller. "Aftalen er ikke nogen mirakelløsning, men den er i hvert
fald et skridt i den rigtige retning." (ppr)

Samfund i ikke-storbyområder: civilsamfundsorganisationernes rolle i
bekæmpelsen af populisme

Af Gruppen Diversitet Europa under EØSU
Ikke siden 1930'erne har populismen i EU været så udbredt som nu. I den
forbindelse har Gruppen Diversitet Europa i EØSU gennemført en undersøgelse af
Samfund uden for storbyområderne: civilsamfundsorganisationernes rolle i
bekæmpelsen af populisme. Undersøgelsen er nu tilgængelig online.
Undersøgelsen kortlægger faktorer, der gør, at borgernes tyr til populisme, og
den rolle, som civilsamfundsorganisationerne spiller i bekæmpelsen af
populismen. Undersøgelsen kigger på 8 ikke-storbyområder, hvor populistiske
kandidater har en høj stemmeandel, i fire forskellige lande. De to områder fra
hvert land ligger hhv. over og under EU-gennemsnittet:
Klagenfurt-Villach og Niederösterreich-Süd (Østrig)
Drôme og Aisne (Frankrig)
Udine og Reggio di Calabria (Italien)
Płocki og Nowosądecki (Polen)
Økonomisk tilbagegang, social ustabilitet og et lavt uddannelsesniveau er
betydelige faktorer, der forklarer den øgede støtte til populister i forskellige dele
af EU. Der er imidlertid andre og vigtigere, indbyrdes forbundne faktorer. Reel
eller formodet utryghed forstærkes dagligt af desinformation, og mange unge
vælgere er tiltrukket af tanken om, at populistiske partier kan sikre positive
forandringer i fastkørte og inkompetente politiske systemer.
Gruppen Diversitet Europa er overbevist om, at EØSU's medlemmer har et dobbelt
ansvar: at intensivere indsatsen både på nationalt og europæisk niveau for at styrke netværk, forklare EU bedre og
bringe EU tættere på borgerne. I sidste ende er beskyttelse og bevarelse af et liberalt demokrati en sag for alle! (cl)

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer
Kulturarrangementer i EØSU: Hvad er der på programmet?
EØSU organiserer kulturelle arrangementer for at få flere til at deltage i de
debatter, der er kernen i udvalgets arbejde, for at fremhæve den europæiske
dimension af en kunstners arbejde eller for at kaste lys på mindre kendte
europæiske kunstnere, som fortjener at blive opdaget uden for deres hjemland.
2019-programmet har noget for enhver smag.
Under ledelse af medlemmerne Martina Širhalová (Arbejdsgivergruppen), Dirk
Bergrath (Arbejdstagergruppen) og Indrė Vareikytė (Gruppen Diversitet Europa)
(fra venstre mod højre på billedet ), der i øjeblikket udgør kulturudvalget,
organiserer EØSU kunstudstillinger, koncerter, filmvisninger, liveoptrædener og
meget andet.
Blandt kulturarrangementerne i de første seks måneder af 2019 kan nævnes udstillingen What's "old" anyway? Staying
creative after retirement; en liveforestilling med den italienske mezzosopran Valentina Volpe, en af de mest populære
deltagere i Europa Nostra's #Ode2Joy Challenge (21. februar); visning af The man who mends women , tilegnet
vinderen af Nobels fredspris i 2018 Denis Mukwege (6. marts), kombineret med en åben debat, og Kindred Spirits, en
udstilling af den hollandske genbrugskunstner Suzanne Jongmans' fotografier, der vil blive udstillet i forbindelse med
interessentkonferencen om den cirkulære økonomi (6.-7. marts).
Gennem disse arrangementer, der ofte gennemføres i samarbejde med kulturorganisationer eller andre partnere,
ønsker EØSU at fremhæve sine politiske prioriteter og oplyse om emner, der har betydning for det europæiske
samfund.(ck/dm)
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