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Leder
Fremtiden venter ikke: bæredygtighed starter derhjemme
Kære læser
Greta Thunberg begyndte i august 2018 at strejke fra skolen, og mange andre unge over hele Europa stemte hurtigt i hendes protester mod EU's
og medlemsstaternes tøven med at træffe ambitiøse foranstaltninger i kampen mod klimaændringerne.
De unge menneskers ægte engagement giver mig håb for en stor klimabevægelse i Europa. Greta har med sine protester vist, at individet kan
gøre en stor forskel.
Men hvor stor en forskel kunne vi ikke gøre, hvis vi alle gik med? Hvis hver eneste europæer tog udgangspunkt i sig selv? Vi kan alle
gøre mere, da vi har en moralsk forpligtelse til og et ansvar for at gøre mere – for os selv og for de kommende generationer.
Greta Thunberg har for eksempel rejst med tog – fra Sverige til Bruxelles, videre til Paris og dernæst Hamborg – og hjem igen. Hun er et godt
eksempel på levende bæredygtighed. Vi kan alle blive rollemodeller, hvis vi tager os af vores miljø og vores planet. Lad os tænke lidt over vores
vaner og opførsel som forbrugere: Hvordan kan vi mindske vores CO2-fodaftryk? Ved at ændre vores indkøb- og madvaner eller ved at ændre,
hvordan vi bevæger os fra A til B, eller på en helt anden måde? Bæredygtighed starter derhjemme.
Men samtidig er vi nødt til gøre en fælles indsats på europæisk niveau. Forestil dig, hvad hele Den Europæiske Union kan opnå, hvis vi samler
vores kræfter, både i ord og gerninger, inden for forskning, intelligente transport- og energisystemer, inden for landbrugs- og fødevareindustrien
og ikke mindst ved at sætte bæredygtighed i centrum for de politiske beslutninger og frihandelsaftaler.
Vi har allerede set nogle fantastiske eksempler og folk med gode idéer og engagement på tværs af Europa. Vi hørte om dem for nylig på for
arrangement Civilsamfundet for rEUnaissance og på konferencen om den cirkulære økonomi.
Udfordringen består nu i at afkoble den økonomiske vækst fra (over)forbruget af naturressourcer.
Jeg opfordrer de mange engagerede iværksættere, ingeniører, fagfolk, investorer, familier, yngre og ældre generationer til at bidrage til og
arbejde sammen om at udvikle en bæredygtig civilisation både i Europa og i resten af verden.
Det er vores ansvar at stemme f i maj 2019. Vi er nødt til at stemme for et deltagelsesdemokrati, hvor europæerne og det organiserede
civilsamfund får mere at skulle have sige - ikke kun på valgdagen, men hver eneste dag, for fremtidens udfordringer kan ikke klares af
politikerne alene. De kræver, at hele civilsamfundet deltager.
Luca Jahier
Formand for EØSU

Vigtige datoer
27/03/2019, Bruxelles
Den europæiske forbrugerdag
02/04/2019, Bruxelles
Det europæiske borgerinitiativs dag 2019
03-04/04/2019
5. møde i det europæiske migrationsforum
16-17/04/2019, Tirana, Albanien
7. møde i civilsamfundsforummet for det vestlige Balkan
15-16/05/2019, Bruxelles
EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt
EØSU skærper forretningsorden og adfærdskodeks for medlemmerne
På sin plenarforsamling den 20. februar 2019 vedtog EØSU et forslag om at ændre sin forretningsorden, så en ny udgave af adfærdskodeksen for
medlemmer indgår som bilag. Den nye forretningsorden og adfærdskodeks, der trådte i kraft den 15. marts 2019, tager også højde for EuropaParlamentets egen nyligt vedtagne forretningsorden, især for så vidt angår forebyggelse og bekæmpelse af alle former for chikane.
På initiativ af sin formand Luca Jahier og med fuld opbakning fra grupper og administration bekræftede EØSU princippet om retten til at blive behandlet med værdighed på
arbejdspladsen og oprettede en intern overvågningsmekanisme for enhver form for chikane, der involverer medlemmer, som ligeledes fastlægger sanktioner.
Det er et krav, at medlemmerne underskriver adfærdskodeksen, når de udpeges. De nye regler gælder for samarbejdet mellem medlemmerne og alle andre personer, der
arbejder i udvalget, samt for samarbejdet mellem medlemmerne selv. Alt efter hvor alvorlig medlemmets adfærd anses for at være omfatter sanktionerne: "Midlertidig
suspension af medlemmet fra ordførerskab, formandskab og medlemskab af studiegrupper og fra tjenesterejser og ekstraordinære møder".
Udvalget insisterer ligeledes på, at principperne om ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling overholdes og understreger behovet for at sikre "en mere end forholdsmæssig repræsentation af kvinder i
alle dets organer" (art. 1.4).
Hele forretningsordenen og adfærdskodeksen vil snart være tilgængelig på EØSU's websted. (dgf)

EØSU-nyt

"Vi kæmper for alles fremtid," siger klimaaktivisten Greta Thunberg i EØSU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) drøftede det organiserede civilsamfunds nødvendige centrale rolle i forbindelse med en ægte "rEUnaissance" ve

Med henvisning til øget euroskepsis, fremmedhad og racisme overalt i Europa sagde formanden, Luca Jahier, at demokratiet er under angreb, og at der bliver sået tvivl om europæiske værd
mod til at gøre, hvad der skal til for at fremme et bæredygtigt Europa," konkluderede Luca Jahier.

"Vi er nødt til at beskytte biosfæren, luften, havene, jorden og skovene," sagde den 16-årige svenske klimaaktivist, Greta Thunberg, som gjorde det klart, at det var tvingende nødvendigt at skride til handling nu mod klimaændrin

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, støttede den bevægelse, som Greta Thunberg havde sat i gang, og sagde, at"den kan skabe forandring. Den har spredt sig til mange byer, og det fælles budskab føres nu frem i Eur
Det Europæiske Regionsudvalgs formand, Karl-Heinz Lambertz, sagde, at arrangementet viste en "fælles vilje til at arbejde sammen". "Det er samme sag, vi alle taler om: at genopbygge EU," erklærede han, og tilføjede:

Arrangementet Civilsamfundet for rEUnaissance blev afholdt for at mobilisere civilsamfundet til støtte for europæiske demokratiske værdier som nedfældet i traktaterne og for fastlæggelse af en kurs for Europas fremtid forud for v

EØSU stemmer for en EU-støttet anstændig minimumsindkomst

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har vedtaget udtalelsen " For et europæisk rammedirektiv om minimumsindkomst ", hvor udvalget opfordrer Ko

EØSU påpegede, at der er brug for en sådan ramme, i form af et direktiv, for effektivt at kunne løse det alvorlige og vedvarende problem med fattigdom i Europa og genoprette EU's trovær

"Minimumsindkomsten er først og fremmest et yderst politisk spørgsmål. Der er tale om et valg fra EU's side, og Kommissionen kan ikke under dække af et nærhedsprincip, som anvendes f

"Det er vigtigt, at EU gør noget konkret for mennesker, der intet har. Hvis de elendige forhold for disse mennesker ignoreres i dag, kan det være for sent i morgen", sagde Georges Dassis
EØSU's Arbejdsgivergruppe var imod forslaget om at anvende et bindende instrument og fremsatte en modudtalelse, hvor gruppens medlemmer argumenterede for, at spørgsmålet om en
Modudtalelsen blev afvist og Georges Dassis's initiativudtalelse blev vedtaget med 158 stemmer for, 81 imod og 12 hverken for eller imod. (ll)

Kommissær Phil Hogan i EØSU: beslutningen om budgettet for den fælles landbrugspolitik ligger nu hos medlovgiverne
Den 20. februar besøgte kommissær Phil Hogan EØSU for at tale om den fremtidige fælles landbrugspolitik
Phil Hogan understregede, at den fælles landbrugspolitik ud over at levere fødevarer også bør levere andre offentlige goder til gengæld for sin særlige position inden for EU-budgettet.

For så vidt angår budgettet sagde kommissæren, at "medlemsstaterne, der træffer beslutninger i fællesskab med Europa-Parlamentet, har fuld frihed til at øge deres samlede budget med h

Kommissæren nævnte endvidere den politiske aftale om en ny regel, der skal forbyde urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden, som EØSU med sin udtalelse havde leveret et vig
Under debatten med kommissæren sagde EØSU-medlem John Bryan, at EØSU støtter en stærk fælles landbrugspolitik med et solidt budget, da denne politik har stor betydning for fred og

Maurizio Reale, formand for EØSU's NAT-sektion, pointerede, at den fremtidige fælles landbrugspolitik skal have større fokus på klimaforandringer, og at landbrugerne skal beskyttes bedr
Peter Schmidt, formand for EØSU's Observatorium for Bæredygtig Udvikling, understregede, at urimelig praksis i fødevarekæden skal tackles mere effektivt, og at målene for bæredygtig

EU's PEACE-program i Nordirland skal fortsætte efter brexit

EØSU vedtog på plenarforsamlingen i februar en udtalelse, der støtter videreførelsen af det europæiske freds- og forsoningsprogram (PEACE) i Nordirland efter UK's ud
I udtalelsen, der er udarbejdet af Jane Morrice erklæres det, at "situationens hastende karakter som følge af brexitprocessen og den endelige britiske udtræden kræver en reaktion fra EU's

EØSU siger, at der bør lægges mere vægt på kommunikationsaktiviteter, så det sikres, at borgerne er fuldt bevidste om EU's positive rolle. EØSU foreslår endvidere, at WhiteDove-"mærket"
europæisk fredsrute fra Nordirland til Nicosia i Cypern, benævnt WhiteDoveWay, som vil følge den irske pilgrim Columbanus' rute, have forbindelse til andre ruter, såsom WesternFrontWay,

Bekæmpelse af populisme angår os alle
Økonomiske fremskridt og social stabilitet er to centrale elementer i kampen mod EU-skepsis, men der skal mere til. Civilsamfundet må involveres!
Ved præsentationen af undersøgelsen Societies outside Metropolises: the role of civil society organisations in confronting populism , der fandt sted den 20. februar 2019 i Bruxelles, så Gruppen Diversitet Europa under

Mens økonomiske fremskridt og social stabilitet er vigtige, når de bekymringer, der giver anledning til EU-skepsis, skal imødegås, er disse faktorer ikke tilstrækkelige i sig selv. Civilsamfundsorganisationerne må handle og formidle
system som populisterne prøver på at undergrave: EU skal ikke kun tale til borgerne, men lytte aktivt og indgå i en dialog. Det europæiske civilsamfund bør hjælpe Unionen med at nå ud til borgerne og derved forebygge og begræ

Forskning viser, at økonomisk tilbagegang, social ustabilitet og et lavt uddannelsesniveau er blandt de vigtigste faktorer til forklaring af den øgede støtte til populister i hele EU. Det er imidlertid også nødvendigt at overveje andre m

EØSU foreslår nye retningslinjer for bæredygtige kostvaner for Europa

Fødevarer spiller en central rolle i menneskers liv og må ikke kun ses ud fra et ernæringsmæssigt eller sundhedsmæssigt synspunkt, men skal også forstås ud fra en m

"Det vi spiser påvirker vores helbred og vores planet. Vi har brug for politikker til fremme af sundere og mere bæredygtig kost, og der skal udvikles retningslinjer for bæredygtige kostvaner

"Det er vigtigt at fremme sunde og bæredygtige kostvaner i forbindelse med en samlet EU-fødevarepolitik. Retningslinjer for bæredygtige kostvaner og klare mærkningsordninger, herunde
gennemsigtig ramme for produktion, forarbejdning, distribution og salg af sundere og mere bæredygtige fødevarer til mere retfærdige priser", sagde Maurizio Reale, formand for EØSU's

Med henblik på at fastlægge sådanne retningslinjer for hele Europa foreslår EØSU, at der nedsættes en ekspertgruppe bestående af relevante fagfolk og videnskabsfolk inden for ernæring

EØSU støtter EU-forslag, der skal sikre lufttrafikken og vejgodstransporten i tilfælde af et brexit uden aftale

I tre udtalelser, som blev vedtaget i februar, bakker EØSU op om Kommissionens forslag om midlertidigt at forlænge anvendelsen af EU's lovgivning for at tage hånd o
Luftfartssikkerhed

EØSU bakker op om den handlingsplan, Kommissionen har udarbejdet med henblik på et scenario uden en aftale, og som indeholder særlige foranstaltninger, der skal sikre en forlængelse a
leve op til de højeste sikkerhedsstandarder, indtil UK har oprettet nationale agenturer og indført national lovgivning, så der kan etableres et nationalt sikkerhedsagentur", udtalte ordføreren
Luftfartstjenester

EØSU støtter også hovedindholdet i Kommissionens forslag til en nødforordning, som skal sikre basale luftfartstjenester, og påpeger, at denne ikke må ses som en forlængelse af de nuvære
virkningerne af et hårdt brexit. Den er den eneste realistiske metode til at afbøde eventuelle alvorlige negative konsekvenser, der kan forventes for luftfartssektoren, hvis udtrædelsesaftale
Vejgodstransport
Endvidere bakker EØSU op om Kommissionens forslag, som giver transportvirksomheder fra UK ret til indtil den 31. december 2019 at bevæge sig frit inden for EU under forudsætning af, at EU's transportvirksomheder også får lov
som dem, Kommissionen i en overgangsperiode tilbyder transportvirksomheder, der har licens fra UK, således at de kan transportere gods mellem UK's område og de resterende 27 medlemsstater", sagde udtalelsens ordfører

Årlig vækstundersøgelse 2019: ingen grund til at hvile på laurbærrene

Med tanke på de blandede resultater af tidligere tiders reformpolitikker er det afgørende, at EU og medlemsstaterne foretager en tilbundsgående evaluering. Trods for

EØSU kritiserer, at Kommissionen i den årlige vækstundersøgelse giver en i det store og hele positiv vurdering af både økonomiske og sociale fremskridt siden 2014 og tidligere tiders reform
EØSU bifalder Kommissionens hensigt om at støtte reformer. Reformer og politikker burde gøre økonomien og arbejdsmarkederne mere modstandsdygtige og dermed øge den økonomiske

Vækstundersøgelsen mangler også forslag til, hvordan man kan bekæmpe eksterne risici for væksten. Der bør udformes stimulerende politikker til at opretholde vækst- og beskæftigelsesni

Arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet kan bidrage til at fremskynde arbejdet med de nye politiske forslag og sikre, at sådanne reformer er velegnede, praktiske, og at de tilpasses de e

Endelig glæder EØSU sig over, at Kommissionen prioriterer reformer, som vil øge de private og offentlige investeringer. EU's finanspolitiske regler bør give mulighed for at anvende medlem

Deltagerne i en EØSU-høring fremsætter forslag om et mere inklusivt europæisk semester
EU's medlemsstater skal styrke inddragelsen af interessenter i deres bestræbelser på at reformere de nationale økonomier. Sammen med en ny langsigtet EU-strategi

Dette er nogle af de vigtigste resultater af den offentlige høring om Mod et mere inklusivt europæisk semester, som blev afholdt af EØSU's gruppe "Det Europæiske Semester" den 28. febru

EØSU's formand Luca Jahier, som åbnede arrangementet, opfordrede til at konsolidere semestret og sagde, at tiden nu er inde til at fokusere på inklusion for at skabe"anstændige liv for

Deltagerne anmodede arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationerne og de nationale parlamenter om systematisk at involvere sig i kommende reformer. De gav udtryk for, at hø

På nuværende tidspunkt varierer kvaliteten af inddragelse i strukturreformer og i udviklingen af nationale reformprogrammer meget fra et land til et andet i Europa og fra et politikområde t

Interessenterne mente, at en vedtagelse af principperne om partnerskab og flerniveaustyring kan bidrage til at forbedre ikke blot medansvaret, men også effektiviteten og inklusiviteten i fo

Endelig beklagede interessenterne, at semestrets resultattavle ikke tog højde for faktorer som f.eks. klimaforandringer. De opfordrede til, at processen kædes sammen med en langsigtet EU

Ingen fremtid for EU uden yderligere samhørighed

Samhørighedspolitik kan være en effektiv måde at håndtere samfundsmæssige tendenser (EU-skepsis osv.), som EU står over for, hvis dens finansiering forbliver en vi
Det generelle synspunkt under høringen var, at interessenter er nødt til at opfordre til en ambitiøs og fremtidssikret samhørighedspolitik efter 2020, som sigter mod bæredygtig og inklusiv

EU's fremtid er utænkelig uden fortsat samhørighed. Samhørighedsmidlerne bør i det mindste forblive på det nuværende niveau, da den forventede stigning i de regionale forskelle i BNP pe

En samhørighedspolitik, der sikrer investeringer og bæredygtighed på længere sigt og tager udgangspunkt i en stedbaseret tilgang og udviser større fleksibilitet, når det gælder at forholde

Deltagerne støttede generelt en stærkere forbindelse mellem politikken og det europæiske semester, men opfordrede til fuld gennemførelse af adfærdskodeksen om partnerskaber som en

Talerne opfordrede også forhandlingsparterne til at intensivere deres indsats i de igangværende forhandlinger om de lovgivningsmæssige forslag til den fremtidige flerårige finansielle ramm
Resultaterne af høringen vil tjene som input i en EØSU-udtalelse om emnet, der vil blive sat under afstemning på plenarmødet i marts. (jk)

Energiomstillingen kan kun blive en succes, hvis alle deltager
Borgernes rolle i energiomstillingen var et centralt punkt på dagsordenen for februarmødet i TEN-sektionen, hvor energieksperter præsenterede deres erfaringer med

Hvordan kan energiomstillingen skabe resultater for borgerne? Hvordan kan energi gøres tilgængelig for alle? Energiomstillingen er lig med en grundlæggende ændring af vores samfund og
centralt. "Energiomstillingen kan ikke blive en succes, hvis vi ikke får alle interessenter med om bord — vi er nødt til at tage hensyn til behovene hos alle involverede aktører," sagde TEN-se

Energiomstillingen har et enormt økonomisk og socialt potentiale, især på regionalt niveau. De hurtigt faldende udgifter til decentrale, vedvarende teknologier skaber et væld af muligheder
solcellepaneler på taget, producerer vedkommende lige så meget elektricitet som en almindelig elbil i fremtiden vil forbruge ," sagde EØSU-medlem, Lutz Ribbe, i et videobudskab.
Samtidig er det vigtigt at tage hensyn til bekymringerne for, at nogle regioner, byer og sårbare grupper kan risikere at blive ladt i stikken under denne proces. Det er derfor afgørende "

Nyt fra grupperne
Arbejdsgiverorganisationer om valget til Europa-Parlamentet
Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Erhvervslivet må høres højt og tydeligt i valgkampen forud for valget til Europa-Parlamentet. Arbejdsgiverorganisationerne bør ikke kun lægge vægt på deres egne beh
SMEunited og CEEP (De Offentlige Arbejdsgiveres Europæiske Organisation) på et møde i februar i EØSU's Arbejdsgivergruppe.

"Digitalisering, en grønnere økonomi og adgang til kvalificerede medarbejdere og økonomisk overkommelig teknologi opfattes af SMV'erne som de største udfordringe

"Vi må hjælpe mennesker til at se, at den europæiske levevis er den bedste levevis i verden, og at EU er grunden til dette. Det er et fælles ansvar for erhvervslivet so

CEEP's prioriteter er de tre D'er: digitalisering, dekarbonisering og demografisk aldring. " Disse tre udviklingstendenser er kernen i vores aktiviteter, og det er her, vi k

Oliver Röpke overtager formandsposten for EØSU's Arbejdstagergruppe
af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den 1. marts tog Olivier Röpke over som ny formand for EØSU's Arbejdstagergruppe og afløste dermed Gabrielle Bischoff, der havde været formand siden oktober 2015

Gennem sin periode som formand kæmpede Gabrielle Bischoff for udarbejdelsen, proklamationen og gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, for et EU, der beskytter og styrker sin
kandidat til valget til det kommende Europa-Parlament.

I betragtning af de nuværende og fremtidige udfordringer for Den Europæiske Union, EU's værdier i almindelighed og den arbejdende befolkning i særdeleshed ønsker Olivier Röpke at styrke udvalgets og
Arbejdstagergruppens styrke: dens medlemmers evne til at nå konsensus om fælles mål, trods deres forskellige fagforeningsbaggrund.

I over 30 år har Oliver Röpke virket i Østrigs fagforeningsforbund (ÖGB) og dets medlemsorganisationer på ansvarsfulde poster, først på nationalt plan og siden i Bruxe

Gruppen Diversitet Europa tager til Belfast for at lytte til bekymringerne vedrørende brexit
af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

Gruppen mødtes på Queen's University i Belfast den 15. februar 2019 for at gøre status over brexitprocessen og fokusere på dens konsekvenser for fredsprocessen i N

På baggrund af den fastlåste situation vedrørende "bagstopper"-forslaget var det EØSU-medlemmernes hensigt at bruge informationsrejsen til at få et bedre indblik i u

Der er under to måneder til tidsfristen for skilsmissen mellem UK og EU ifølge artikel 50 udløber, og der er endnu ikke indgået en aftale. Europæiske repræsentanter fo
perspektiv.

Blandt gæstetalerne var Brian Cowen, forhenværende taoiseach i Republikken Irland, Jeffrey Donaldson, medlem af det britiske parlament for Det Demokratiske Union

"Vi er her for at række hånden ud til civilsamfundet på begge sider af grænsen. Vi støtter jer, uanset hvad der sker i løbet af de næste ti uger. Civilsamfundet kender ingen grænser, og vi bør allerede over

"Selvom det ikke er alle her, der er enige om, hvilke følger brexit vil få for øen Irland, er der ingen tvivl om, at vi alle, de øvrige 27 EU-medlemsstater, det europæiske civilsamfund og EU-institutionerne vil
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