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Civilsamfundsprisen i 2019 tilegnes styrkelse af kvinders indflydelse
EØSU tilegner i 2019 sin vigtige civilsamfundspris til styrkelse af kvinders
indflydelse og kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder
Der er nu åbent for indgivelse af ansøgninger
EØSU har lanceret sin civilsamfundspris 2019. Temaet er i 2019 Flere kvinder i
samfundslivet og det økonomiske liv i Europa, og prisen vil belønne innovative initiativer og
projekter, der har som formål at kæmpe for lige muligheder for kvinder og mænd og lige
behandling af kønnene i alle aspekter af det økonomiske liv og samfundslivet.
EØSU's civilsamfundspris kan tildeles alle civilsamfundsorganisationer, der er officielt registreret i Den Europæiske Union, og som er
aktive på lokalt, nationalt, regionalt eller europæisk plan. Også enkeltpersoner kan ansøge. For at kunne komme i betragtning skal
initiativerne eller projekterne allerede være gennemført eller være ved at blive gennemført.
Op til fem prismodtagere vil få del i den samlede præmiesum på 50.000 EUR. Ansøgningsfristen er 6. september 2019 kl.
10.00, og prisoverrækkelsen finder sted den 12. december 2019 i Bruxelles.
Den fulde beskrivelse af betingelserne og onlineansøgningsformularen kan findes på vores hjemmeside. (ll)
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Leder
Vi har stemt, og vi har valgt vores repræsentanter i Europa-Parlamentet. Vi
har stemt, og vi har især forstået, at vores stemme har magt til at påvirke
vores dagligdag.
Europa-Parlamentet har gjort en betragtelig kommunikationsindsats for at få borgerne
til at stemme. Valgdeltagelsen på 51 % viser bl.a., at man denne gang har fået et
meget tydeligt budskab igennem til borgerne om vigtigheden af at begive sig hen til
stemmeurnerne. EØSU engagerede sig sammen med sine medlemmer i valgprocessen
i lokalsamfundene, i regionerne og i organisationerne med en understregning af, hvor
vigtig hver enkelts stemme var ved den store demokratiske valghandling den 26. maj.
Hvilke umiddelbare konklusioner kan man drage af resultatet?
1. For første gang i tyve år steg valgdeltagelsen.
2. Nok fik de nationalpopulistiske og de højreekstremistiske partier en fremgang, men
mindre end ventet.
3. Vi var vidner til en sand grøn bølge på den europæiske scene.
4. Mange kandidaters succes viser, at det ud over den udbredte anvendelse af sociale
medier er den direkte og konkrete kontakt mellem kandidaterne og befolkningen, der
giver en merværdi, idet den bringer EU nærmere på borgerne.
Jeg er overbevist om, at vi er vidner til en ny start for EU. Valgdeltagelsen på over 50 %
er tegn på en styrket interesse for EU og på, at vælgerne ønsker, at tingene ændrer
sig, og at EU bliver et mere retfærdigt og bedre sted for indbyggerne. Jeg vælger at tro,
at vi i vores egenskab af civilsamfundets hus og med vores energi kan bidrage til dette
projekt.
Som det organiserede civilsamfunds aktører kan vi være mere aktive og dynamiske i
vores handlinger. Der skal gøres endnu mere for, at nationalpopulisters og EU-skeptikeres tilstedeværelse i Europa-Parlamentet
ikke påvirker gennemførelsen af EU's politikker.
Det, europæerne forventer af den nye mandatperiode, af den nye kommissionsformand og af dem, der udøver Den Europæiske
Unions udøvende og lovgivende magt, er, at de leverer svar på deres ønsker og forhåbninger.

Der skal træffes mange beslutninger for at bringe EU fremad: større klimaambitioner, en mere retfærdig og menneskeorienteret
digitalisering af økonomien, håndtering af immigrations- og asyludfordringerne, finansieringen af EU, reduktion af de sociale
uligheder og solidaritet mellem regionerne, gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, en ny industripolitik
for EU osv. er alt sammen prioriteter, som vores institutioner skal håndtere.
I denne nye europæiske kontekst, der tegner sig for vores øjne, skal vi som civilsamfundet påtage os vores rolle, bibringe den
offentlige debat energi gennem vores initiativer og medvirke i denne nye tilgang og denne nye opblomstring med modige
visioner. Det er den opgave, der venter os.

Isabel Caño
Næstformand med ansvar for kommunikation

Vigtige datoer
28. juni 2019, Bruxelles
Formidling af handicappedes rettigheder
12. juli 2019, Bruxelles
Hvilke økonomiske modeller ønsker borgerne i Europa?
17. - 18. juli 2019, Bruxelles
EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt
Isabel Caño, næstformand for EØSU, affyrede et af de seks startskud til "20 km
gennem Bruxelles".
Flere end 40.000 løbere med 137 forskellige nationaliteter deltog i
sportsarrangementet "20 km gennem Bruxelles", der blev afholdt for 40. gang
den 19. maj 2019. I år blev løbet afholdt i europaparlamentsvalgets tegn og med
sloganet "Denne gang stemmer jeg".
Med 1.373 løbere var EU-institutionernes personale, hvis trøjer stolt bar sloganet "Running
for Europe", stærkt repræsenteret ved sin deltagelse for 18. gang i løbet. Det var kong
Philippe, der gav startsignalet til løbet i Cinquantenaire-parken, og ved hans side var Isabel
Caño, næstformand for EØSU, Maroš Šefčovič, næstformand for Kommissionen, og Jaume
Duch Guillot, generaldirektør for kommunikation i Europa-Parlamentet. Den bedste tid
opnåede Alexandra Tondeur hos kvinderne (1h13:04) og Valentin Poncelet hos mændene
(1:00:34). Holdet bag EØSU info lykønsker alle kolleger fra udvalget, der løb gennem
hovedstadens gader og nåede mållinjen. Blandt dem var: Eleonora di Nicolantonio, Karin Füssl, Jakob Andersen, Johannes Kind,
Joaquin Calvo Basarán og flere andre. Bravo til alle!
Det var næstformanden Isabel Caño, der på vegne af EU takkede samtlige deltagere med denne besked: "Dette arrangement har
været præget af stor glæde, ligefremhed, fællesskab, kollektiv entusiasme og fremfor alt smuk broderånd". 2020-udgaven af "20 km
gennem Bruxelles" ventes at finde sted den 31. maj.(ehp)

Dilyana Slavova præsenterer EØSU's synspunkter på udenrigsministermøde i
Østpartnerskabet
Dilyana Slavova, formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser, deltog i
udenrigsministermødet i Østpartnerskabet, som Rådet for Den Europæiske Union
var vært for den 13. maj for at fejre 10-årsdagen for Østpartnerskabet.
Dilyana Slavova sagde, at østpartnerskabslandene (Ukraine, Georgien, Moldova, Armenien,
Aserbajdsjan og Hviderusland) altid har stået højt på dagsordenen for EØSU's eksterne
forbindelser, og at "kontakterne med civilsamfundsorganisationer i disse lande er blevet
udviklet og forbedret".
Dilyana Slavova kunne også berette, at de fælles overvågningsmekanismer, der var blevet
oprettet med disse lande, "bærer frugt", selv om der fortsat er bekymringer vedrørende
indskrænkningen af civilsamfundets råderum og af retsstatsprincippet og ytringsfriheden.

(dgf)

EØSU fejrer EØS-aftalens 25-årsdag
25-årsdagen for aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS), der har været i kraft siden 1994, var hovedemnet for mødet i Det
Rådgivende EØS-Udvalg den 23. og 24. maj.
Dette udvalg, som repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre aktører fra
civilsamfundet i EØS' medlemsstater, understregede betydningen af at gennemføre det
indre marked og tage hensyn til dets sociale dimension som de vigtigste prioriteter for de
kommende år.
På et ekstraordinært møde med fokus på fejringen af 25-årsdagen beskrev Dilyana
Slavova, formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser, EØS-aftalen som "en
succeshistorie – den er mere end blot en handelsaftale, nemlig et eksempel på samarbejde
mellem lande med samme værdier". EFTA's generalsekretær Henri Gétaz fremhævede
EØS-aftalens robusthed: "Vi er kommet gennem finanskrisen og op til fire reformer af EU-traktaterne, og EØS eksisterer stadig og
fungerer. Det kræver en stor indsats og politiske bestræbelser at nå frem til en sådan grad af samarbejde." (dgf)

EØSU-/RU-kantinen dropper plastic
Siden den 14. maj har man hverken kunnet finde engangsplastik eller plastikemballage i Det
Europæiske Regionsudvalgs og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs fælles
kantine i Jacques Delors-bygningen. Den er således blevet den første plastikfri kantine i EUinstitutionerne.
Plastiktallerkner, -glas og -bestik er blevet forbudt, vand kan kun fås fra vandfontæner, og
alle andre drikkevarer findes på glasflasker eller dåser.

der serverer sund og bæredygtig mad.

At droppe plastik er en del af en omfattende bæredygtighedsstrategi, der startede tilbage i
2011, da RU-/EØSU-kantinen meldte sig til hovedstadsregionen Bruxelles’ program for
bæredygtige kantiner. To år senere opnåede kantinen det såkaldte Good Food Label (med to
ud af tre mulige gafler), som er hovedstadsregionen Bruxelles’ anerkendelse af spisesteder,

Dette er alt sammen resultatet af EMAS-tjenestens visioner og tiltag i samarbejde med cateringudbyderen. Parterne er enige om, at
der stadig er en række udfordringer at tage fat på, f.eks. at få indført de samme regler for cafeteriet og mødelokalerne i udvalgenes
bygninger og modvirke brugen af engangsprodukter. (ll/dgf/ls)

EØSU-nyt
Margrethe Vestager hos EØSU: "Vi har brug for en global løsning på problemet
med digital beskatning"
Margrethe Vestager, kommissær med ansvar for konkurrence, sagde på Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) plenarforsamling i maj, at
"Kommissionen har arbejdet hårdt for at få indført digital beskatning, fordi vi har
brug for en global løsning. Det er uacceptabelt, at nogle virksomheder betaler
skat, mens andre ikke gør". Kommissæren forklarede imidlertid, at EU er nødt til
først at finde en europæisk løsning.
Luca Jahier, EØSU's formand, præsenterede Margrethe Vestager som den europæiske
forkæmper for konkurrence, et emne, der har afgørende betydning for det økonomiske
demokrati: "Hvis vi giver en mindre gruppe fuld kontrol over data, vil de kontrollere
økonomien og demokratiet, hvilket vil bringe vores fremtid i fare". Margrethe Vestager var
enig og påpegede, at "enorme mængder af information kan give store virksomheder en
fordel, som mindre konkurrenter ikke kan hamle op med, og sidstnævnte vil dermed få svært ved at klare sig i konkurrencen, selv
med et bedre produkt, hvis de ikke har en kritisk masse af data eller brugere". For at rette op på denne markedsforvridning sagde
Margrethe Vestager, at "det for at åbne op for konkurrencen kan blive nødvendigt for Kommissionen at stille krav om, at virksomheder
giver konkurrenter adgang til deres data, så disse får en fair chance".
Kommissæren understregede, at konkurrence bør være med til at styrke borgernes tillid til den digitale verden: "Nogle platforme
indsamler data fra millioner eller endda milliarder af brugere og ved mere om os end vores nærmeste familie, så vi er nødt til at sikre,
at vi får styr på dette negative aspekt af den digitale verden". Med dette mål for øje sagde hun, at Kommissionen vil beskytte
"multihoming" (som giver forbrugerne mulighed for at anvende mere end en digital platform) og "være på vagt over for
onlineplatforme, som er så dominerende, at de kan optræde som markedets dommer ved at fastlægge reglerne for virksomheder,
som ønsker at være aktive på markedet ". (dgf)

Bekæmpelse af antisemitisme er også en kamp for et demokratisk, værdibaseret
Europa.

EØSU havde inviteret Raya Kalnova (Den Europæiske Jødiske Kongres), Michał Bilewicz (Centret for forskning i
fordomme, universitetet i Warszawa) og Joel Kotek (Université Libre de Bruxelles
– ULB) for at drøfte antisemitisme i Europa på udvalgets plenarforsamling i maj.
EØSU's formand Luca Jahier indledte med at sige: "De seneste begivenheder viser, at vi
fortsat skal være på vagt og ikke må tro, at de 60 år med fred i Europa kan tages som en
selvfølge. Og selv om vores grundlæggende rettigheder er nedfældet i artikel 2 i traktaten
om Den Europæiske Union, er vi nødt til at forsvare dem hver dag."

Med baggrund i at frygt er blevet en fast bestanddel af jøders liv, og en alarmerende andel
på 38 % overvejer at emigrere, sagde Raya Kalnova, at Den Jødiske Verdenskongres i
stigende grad føler, at man befinder sig i en nødsituation. "For at kunne bekæmpe
antisemitisme er det vigtigt at vide, hvad det faktisk er." IHRA's (International Holocaust Remembrance Alliance) arbejdsdefinition af
antisemitisme er blevet et referencepunkt for myndigheder og civilsamfundet. Definitionen er allerede godkendt af elleve EUmedlemsstater samt af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. Civilsamfundets organisationer må også godkende
og anvende denne definition og vise vejen frem i bekæmpelsen af problemet.
Michał Bilewicz henviste til resultaterne af en undersøgelse, der blev gennemført i 2017, og som viste, at én ud af fire personer
mener, at skylden for den voksende antisemitisme ligger hos jøderne selv. Mange europæere (50 % i Polen, 37 % i Østrig og 32% i
Tyskland) mener endvidere, at jøder udnytter holocaust.
"Mod al forventning er den konspirationsteori, der går ud på, at jøderne har for stor magt, dukket op igen i vores samfund, i medierne
og sommetider endog i vores parlamenter," tilføjede Joel Kotek. Had mod jøder mærkes mere end nogensinde.
EØSU's medlemmer gav udtryk for deres støtte til det jødiske samfund og for deres engagement i bekæmpelsen af diskrimination mod
mindretal.
"Det er vores pligt at kæmpe mod enhver antisemitisk handling i Europa," sagde Arbejdsgivergruppens formand, Jacek Krawczyk.
"Det er antisemitisme, der førte til holocaust. Firs år efter starten af anden verdenskrig ville det være en alvorlig fejltagelse at glemme
dette. Vi må alle huske det, når vi beslutter hvem, vi vil stemme på ved valget til Europa-Parlamentet."
Arno Metzler, formand for Gruppen Diversitet Europa, understregede: "Vi må alle protestere, give udtryk for vores ærlige mening og
tale frit, når vi i vores personlige omgangskreds hører ubehagelige vittigheder om jøder og om fortiden. Vi har en offentlig og også en
personlig forpligtelse til at forsvare vores europæiske værdier."
Fra Arbejdstagergruppen sagde José Antonio Moreno Díaz , formand for EØSU's Gruppe om Grundlæggende Rettigheder og
Retsstatsprincippet: "I hårde tider er man nødt til at forklare det, som er indlysende. Folk, der glemmer deres historie, er dømt til at
gentage den. Vi må ikke give plads til forskelsbehandling. Hvis vi tolererer intolerance, vil det ødelægge demokratiet. Politiske kræfter
må forenes i at isolere fascister og udelukke dem fra deres rækker." (sma)
Læs Luca Jahiers tale her

EØSU fremsætter et forslag, der handler om at øge SMV'ernes bidrag til
bioøkonomien
"Den kommende udfordring består i både at bekæmpe klimaændringer og sikre
fødevareforsyningen på en klode, der snart vil være hjemsted for 10 milliarder
mennesker. Bioøkonomien, der omfatter produktion af vedvarende biologiske
ressourcer og deres omdannelse til fødevarer, foder og biobaserede produkter,
kan spille en vigtig rolle med hensyn til opnåelsen af begge mål", sagde
Mindaugas Maciulevičius og Udo Hemmerling, ordførere for EØSU's udtalelse om
Opdatering af bioøkonomistrategien, der blev vedtaget den 15. maj.
Principperne om bæredygtighed har afgørende betydning for at skabe en "ny" bioøkonomi,
og det er nødvendigt at bevare naturressourcerne, hvis de skal forblive produktive.
SMV'er spiller en vigtig rolle i bioøkonomien. For at øge deres bidrag har de brug for bedre
rådgivning og adgang til finansiering. Det er vigtigt, at der etableres individuelle og fleksible rådgivningstjenester, der kan hjælpe
SMV'er i fødevaresektoren med at lancere langsigtede, innovative projekter. Derudover kan offentligt-privat samarbejde spille en stor
rolle med hensyn til at styrke effektiviteten og skabe grobund for udveksling af viden, ekspertise og bedste praksis.
Forbindelserne mellem forskellige områder – by- og landområder, landdistrikter indbyrdes, land- og havområder – kan bidrage til
værdikæder og klynger inden for bæredygtig bioøkonomi og vil især være en hjælp til, at central- og østeuropæiske lande kan øge
deres output og dermed fremme vækst og beskæftigelse, navnlig i landdistrikterne. Denne region er rig på biomasse på grund af
ekstensive aktiviteter inden for landbrug, skovbrug og fiskeri og har en høj, men underudnyttet biomassekapacitet. (sma)

Aldring med værdighed — en menneskeret, men også en mulighed for økonomisk
fremgang
EØSU mener, at aldring med værdighed bør være en grundlæggende rettighed. Europæerne lever længere, og det er
godt nyt. Men med en aldrende befolkning opstår der samtidig nye sociale, økonomiske og sundhedsrelaterede
udfordringer, som påvirker både de ældre og deres familier og samfundet. Dette spørgsmål er blevet forsømt alt for
længe, og man har ikke taget højde for de voksende behov blandt ældre mennesker, mener EØSU. I en udtalelse, der
blev vedtaget den 15. maj, fremhæver EØSU det kæmpe potentiale, som ældre mennesker udgør for nye job og
teknologiske fremskridt.
Hjemmehjælpere, personlige plejere, plejeassistenter og sygeplejersker arbejder inden for nogle af de fag, hvor der vil blive skabt flest
job i fremtiden. Deres viden og uddannelse hænger uløseligt sammen med ældre menneskers velbefindende.
"Vi foreslår, at der oprettes et europæisk minimumsuddannelses-/videreuddannelsesprogram for sygeplejersker inden for
gerontologi, for plejere og plejeassistenter, ikke blot på teknisk niveau, men også på et socialt og menneskeligt niveau, så man åbner

op for og styrker såvel arbejdstagernes mobilitet og tjenesteydelserne for ældre
mennesker", udtaler Marian Krzaklewski , EØSU's ordfører for udtalelsen. Uddannelse
skal gøres nemmere gennem IKT-værktøjer EØSU anbefaler desuden, at der oprettes en
fælles EU-ramme, der indeholder det bedste af allerede eksisterende
undervisningsprogrammer
Ældre mennesker ønsker at blive så længe som muligt i deres egne omgivelser. For EØSU er
det vigtigt, at deres ønsker respekteres i samråd med deres familier og pårørende. "Men det
kan ikke længere blot være et valg mellem indeboende pleje og plejehjem", understreger
medordføreren for udtalelsen, Jean-Pierre Haber. "Der findes allerede alternative
faciliteter, og de faciliteter, der endnu ikke er bygget, skal geares til at lette en uafhængig
tilværelse. Deres udformning bør således tage udgangspunkt i folks profiler og de specifikke
sundhedsproblemer, de måtte have".
EØSU opfordrer samtidig til bedre anvendelse af de innovationer, som de digitale teknologier
byder på: telemedicin, sensorer, e-sundhedskort og elektroniske patientjournaler samt boligautomatisering, som ikke blot vil forbedre
ældres uafhængighed, men også øge effektiviteten og sikkerheden på plejeområdet. (sma)

Europas civilsamfund efterlyser politisk vilje til ligebehandling af mænd og
kvinder
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har opfordret Den Europæiske
Union og medlemsstaterne til at sætte ligestilling mellem kønnene øverst på den politiske
dagsorden, nu hvor de seneste angreb på kvinders rettigheder i Europa risikerer at bringe
fremskridtene på ligestillingsområdet alvorligt i fare.
"Vi er i dette årti vidner til synlige og organiserede tilbageskridt for kønsligestilling og
menneskerettigheder. På mange områder, herunder løn, pension og
beskæftigelsesmuligheder, er fremskridtet enten gået i stå eller tilbage,” sagde Indre
Vareikytė, der er ordfører på EØSU's udtalelse om ligestillingsspørgsmål.

hun.

”Med det nuværende tempo vil det tage kvinder over 100 år at opnå ligestilling i Europa, og
de kommende generationers døtre vil have færre rettigheder end kvinder i dag,” tilføjede

EØSU har opfordret EU til at optrappe indsatsen og gøre ligestilling til et mål i sig selv i de kommende finansielle rammer ved hjælp af
en ambitiøs, bindende femårsstrategi til effektiv håndtering af alle ligestillingsaspekter.
Udvalget har opfordret alle de medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret Istanbulkonventionen, til at genoverveje deres holdning,
og bedt Kommissionen om at tilføje onlinechikane og -mobning af kvinder til definitionen på ulovlige hadefulde udtalelser.
For at sikre lige repræsentation i egne rækker har udvalget opfordret Rådet til at revidere sine retningslinjer for udpegelsen af EØSU's
medlemmer og anbefalet, at medlemsstaterne udvælger kandidater på et kønsparitetisk grundlag. På nuværende tidspunkt er 30 % af
EØSU’s medlemmer kvinder. (ll)

EØSU opfordrer regeringerne til at fremme filantropi i Europa
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg opfordrer EU-medlemsstaterne til
at tilvejebringe gunstige betingelser for filantropi i overensstemmelse med EU's
friheder og grundlæggende rettigheder, og anbefaler, at de anerkender og
fremmer filantropi som en måde, hvorpå borgerne kan udvise samfundsmæssigt
engagement til fællesskabets bedste.
I sin første udtalelse helt og holdent helliget filantropi anbefaler EØSU endvidere, at det bør
være en prioritet for både EU og medlemsstaterne at befordre grænseoverskridende
filantropiske aktiviteter. Imidlertid bemærker udvalget, at filantropi ikke må blive en
erstatning for velfærdsstaten og stærke sociale beskyttelsessystemer baseret på et
retfærdigt skattesystem og effektive beskæftigelsespolitikker. Disse bør i stedet blive
styrket og videre udviklet, hvilket også vil forbedre filantropiske organisationers evne til at
"fylde hullerne ud" og supplere finansieringen på nicheområder, hvor der mangler offentlig støtte. "Vi anerkender fuldt ud den
supplerende og innovative merværdi, som filantropi kan tilføre social samhørighed ved at fremme fælles værdier og gøre vores
samfund mere robust", sagde ordføreren for udtalelsen, Petru Sorin Dandea. Den filantropiske indsats skal være gennemsigtig, og
dette bør sikres med nationale og europæiske sikkerhedsforanstaltninger, understregede han. Tallene viser, at filantropi har oplevet
en hurtig vækst i Europa i de seneste tre årtier, idet filantropiske bidrag i Europa repræsenterer mindst 87,5 mia. EUR årligt, hvilket er
et konservativt skøn. (ll)

Det indre marked har givet EU-borgerne meget mærkbare fordele
Det indre marked har givet EU's borgere mange reelle fordele, fremhæver Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg (EØSU) i sit svar på Kommissionens vurdering af det indre markeds status. Flyrejser til overkommelige priser,
afskaffelse af roamingtakster, forbedrede jobmuligheder på et arbejdsmarked, der omfatter hele EU,
forbrugerrettigheder, der sikrer et højt beskyttelsesniveau på tværs af grænserne. Denne succeshistorie kan være en
modgift mod populisme, nationalisme og protektionisme, siger EØSU.
EØSU vedtog på sin plenarforsamling den 15. maj en udtalelse om Kommissionens meddelelse Det indre marked i en verden i
forandring: Et unikt aktiv med behov for fornyet politisk engagement , som gennemgår 25 år med det indre marked og
beskriver de udfordringer, der ligger forude.

Det indre marked er et enestående resultat, siger EØSU i sin udtalelse, og EU må sikre, at borgerne er klar over, at de reelle fordele,
de har nydt i de sidste 25 år som forbrugere, virksomhedsejere eller arbejdstagere, er
resultatet af det indre marked – fordele som vurderes til at beløbe sig til 8,5 % af EU's BNP:
Det indre marked har givet de europæiske virksomheder mulighed for at opskalere og
udvide deres aktiviteter i hele EU. På globalt plan har det givet EU den styrke, som et
marked på 512 mio. mennesker repræsenterer, hvilket for nylig kom til udtryk i form af de
internationale bestræbelser på at overholde databeskyttelsesforordningen.
Denne succeshistorie kan bidrage til at samle den støtte, der er nødvendig for at tilpasse det
indre marked til den digitale tidsalder, fremhæver Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg (EØSU).
Det indre marked skal også opfattes som en lejlighed til at bekræfte de europæiske værdier og rettigheder: "Værdier som frihed,
økonomisk vækst, demokrati, fred, videnskab og innovation, politisk stabilitet, forbrugere og sociale rettigheder bør være en del af
borgernes tankegang. De muliggør fremskridt og velfærd for alle medlemsstater og borgere," siger ordføreren, Gonçalo Lobo
Xavier.
"Det indre marked påvirker alle, og det er det, der gør det så stærkt," siger medordfører for udtalelsen, Juan Mendoza Castro . "Vi
må bekæmpe populistiske og nationalistiske trusler, som er i fremgang i Europa, og det indre marked er et af de bedste værktøjer, vi
har, til at imødegå disse budskaber."
EØSU sætter også fokus på EU's konkurrencepolitik. Dens regler om begrænsning af statsstøtte og bekæmpelse af misbrug af
dominerende stilling har været en kilde til dynamik for det europæiske marked og har ført til fordele for forbrugere og virksomheder. I
lyset af den hårde globale konkurrence fra (undertiden statsejede) oligopoler eller monopoler bør EU imidlertid kræve gensidighed fra
sine handelspartnere for at hjælpe de europæiske virksomheder med at komme inden for på markeder. (dm)

Kunstig intelligens i Europa: ingen må lades i stikken
Udviklingen af kunstig intelligens i Europa bør være så bredt inkluderende som
muligt, siger EØSU i sin evaluering af Kommissionens koordinerede plan for
kunstig intelligens. Man bør gennem politikken sikre, at de mange fordele ved
kunstig intelligens kommer civilsamfundet til gode, og samtidig minimere risici
som f.eks. manipulation af de demokratiske processer.
I sin udtalelse om Kommissionens forslag til en koordineret plan for kunstig
intelligens fremhæver EØSU, at politikker vedrørende kunstig intelligens skal
inddrage alle samfundsaktører, herunder virksomhederne, arbejdstagerne og
forbrugerne. Det betyder, at man skal sikre datas og infrastrukturers
tilgængelighed, et udbud af brugervenlige produkter og adgang til viden og færdigheder.
Der bør træffes særlige foranstaltninger for at forbedre kvinders færdigheder inden for kunstig intelligens og tilskynde
kvinder til at tage arbejde og opgaver inden for kunstig intelligens, eftersom kvinder tilsyneladende sakker bagud i
forhold til mænd inden for IKT-fag i samtlige EU-lande (1,5 mio. kvinder ud af i alt 8,9 mio. i 2018 ifølge tal fra
Eurostat).
Medlemsstaternes uddannelsessystemer skal tilpasses for at forberede Europas unge på en verden med
omsiggribende kunstig intelligens. Læseplanerne skal reformeres lige fra grundskolerne til universiteterne for at sikre
et solidt grundlag inden for videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik samt kritisk tænkning. Dette vil
bidrage til at imødekomme efterspørgslen efter færdigheder i Europa, hvor der ifølge Kommissionens tal var 600.000
ubesatte stillinger for digitale eksperter i 2018.
Derudover vil de nuværende arbejdstagere, der risikerer at miste deres job, få brug for livslang og kontinuerlig læring
for at forbedre deres færdigheder eller blive oplært til nye opgaver, da kunstig intelligens nok snarere vil ændre på
det enkelte jobs karakter end føre til, at jobbet helt forsvinder.
EØSU mener, at investeringer i uddannelse bør være en central del af de nationale strategier for kunstig intelligens, og
opfordrer til, at der afsættes flere EU-midler til støtte for reformer.
For at hele samfundet kan få gavn af de mange fordele ved kunstig intelligens foreslår EØSU, at EU vedtager den
tredelte ramme for bæredygtig udvikling som en retningslinje: "Hvis kunstig intelligens giver samfundet fordele – i
den bæredygtige udviklings ånd – i form af økonomisk velstand, social velfærd og sundhed samt miljøfordele, kan den
blive opfattet som værende 'til gavn'", og man kan således komme den udbredte frygt til livs, siger ordføreren til
udtalelsen,Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala. (dm)

Nyt fra grupperne
Arbejdstagernes stemme i det kommende Europa-Parlament
af Arbejdstagergruppen i EØSU
"Arbejdstagernes stemme skal høres højt og tydeligt i både Europa-Parlamentet
og Kommissionen" sagde Oliver Röpke, formand for Arbejdstagergruppen. Derfor
afholdt EØSU's Arbejdstagergruppe den 22. maj 2019 et arrangement i tilknytning
til EFS-kongressen for at drøfte, hvordan vi kan sikre, at arbejdstagernes
rettigheder indtager en central plads på den politiske dagsorden i det nye
Europa-Parlament i de næste fem år.
Deltagerne drøftede de udfordringer, som fagforeningerne står over for, og

hvordan de vil håndtere de højreorienterede populistiske partiers forventede succes. "Vi er nødt til at genvinde
arbejdstagernes tillid, idet nationalister og ekstremister altid vil forsøge at drage fordel af menneskers fortvivlelse for
på den måde at vinde opbakning," tilføjede Gabriele Bischoff.
Panelet, der bestod af EFS' generalsekretær Luca Visentini, den østrigske MEP Evelyn Regner , og to kandidater ved
valget til Europa-Parlamentet Gaby Bischoff og Nicolas Schmit, var enige om, at vælgernes tillid må genvindes, samt at
politikerne bør komme med et modsvar på de antieuropæiske populisters retorik. "Vælgerne er ikke pludselig blevet
racister i nattens løb. Borgerne er desillusionerede og fortvivlede, og nationalisterne tilbyder lette løsninger, hvor de
drager fordel af borgernes barske levevilkår,"said Luca Visentini.
EU skal være et socialt projekt, der forbedrer alle borgeres arbejds- og levevilkår, og som imødegår ulighed. Dette
kræver en retfærdig og progressiv beskatning, gennemførelse af den sociale søjle, fælles sociale minimumsstandarder
og korrekt håndhævelse af arbejdsretten. (mg)

Gruppen Diversitet Europa udgiver resumé af undersøgelse om unge og EU
Af gruppen Diversitet Europa under EØSU
Hovedelementerne i resuméet af undersøgelsen "Youngsters in the EU:
perceptions, knowledge and expectations on Europe" blev præsenteret i
Kommissionens presselokale i Charlemagne-bygningen den 15. maj.
Forskningsarbejdet har til formål at sammenligne holdningerne blandt unge fra
Europaskolerne i Bruxelles og unge fra skoler under de nationale
uddannelsessystemer i Frankrig, Tyskland, Italien, Sverige og Rumænien. Hvor
meget ved disse unge om EU, og hvor har de denne viden fra? Hvad mener de om
EU, og hvordan mener de, at EU kan eller vil påvirke deres liv? Er der udtalte
forskelle de forskellige medlemsstater i mellem, og har eleverne fra
Europaskolerne markant andre holdninger?
Formanden for gruppen Diversitet Europa, Arno Metzler, kommenterede
forskningsarbejdet: ”Det er afgørende at skabe med folk og berige dem. Vi bør
udvikle om EU, f.eks. i form af en eller et specifikt fag i skolerne, hvor EUinstitutionernes daglige arbejde forklares. Vi ønsker at gøre det europæiske
samfund mere aktivt. Civilsamfundsorganisationer og borgerne bør formidle idéen
om og målene for EU. (ih)

Kommissionens næstformand i debat med Arbejdsgivergruppen om fremtidige
politiske prioriteter
Af EØSU's Arbejdsgivergruppe
Investeringer i EU, EU's nuværende udfordringer og mulige prioriteter for
Kommissionens og Europa-Parlamentets kommende mandatperiode – dette var
hovedpunkterne for debatten mellem Kommissionens næstformand Jyrki Katainen
og medlemmerne af Arbejdsgivergruppen, der fandt sted på gruppens møde den
15. maj 2019.
Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen, bød Jyrki Katainen velkommen
og takkede ham for det mod og det engagement, han havde udvist i forsvaret for
retsstaten og de grundlæggende rettigheder i EU. Han takkede ham ligeledes for
deres tidligere møde i Kommissionen, hvor han havde overbragt Jyrki Katainen
den erklæring, som Arbejdsgivergruppen havde udstedt forud for europaparlamentsvalget .
Gruppens næstformand Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala bemærkede, at arbejdsgiverne er overordentligt engagerede i
bæredygtig udvikling – en politikområde, hvor Jyrki Katainen har været særdeles aktiv. Hun tilføjede, at erhvervslivets
og den økonomiske væksts rolle i opnåelsen af bæredygtig udvikling endnu ikke har fået den nødvendige
anerkendelse.
I sin opsummering af Kommissionens mandatperiode, der nu lakker mod enden, fremhævede Jyrki Katainen de
betydelige integrationsmæssige fremskridt, der er blevet gjort på visse områder, som f.eks. kapitalmarkedsunionen,
energiunionen og det digitale indre marked. Han medgav, at Den Europæiske Union nu står over for væsentlig større
eksterne udfordringer fra globale konkurrenter, end det var tilfældet for få år siden. Dertil kommer, at nogle lande
ønsker, at EU bliver svækket og opsplittet. "Det er derfor, vi skal forsvare både EU's økonomiske interesser og EU's
værdier", sagde Jyrki Katainen.(lj)

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer
Ren mobilitet ved Tour de France-starten
Den 3. juli 2019 byder EØSU Alberto Toscano, journalist og forfatter til bogen "A bike against Nazi barbarism, the

incredible destiny of the champion Gino Bartali ", velkommen til en debat om ren
mobilitet. Den italienske mester i cykling Gino Bartali var Mussolini-regimets
stolthed og et ekstraordinært menneske, en diskret helt, der reddede hundreder
af italienske jøder under holocaust. Mødet afholdes af EØSU's Sektion for
Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN) i anledning af
Tour de France-starten 2019 fra Bruxelles (7. juli 2019). Hensigten er ikke alene
at sætte fokus på sport og en miljøvenlig transportform, men også på
menneskelige værdier.
Mødet med forfatteren vil blive efterfulgt af en debat om ren mobilitet. Ifølge
Pierre Jean Coulon, formand for TEN-sektionen, er det vigtigt, at folk ændrer
deres vaner – med et skift fra individuelle til kollektive transportformer (offentlig
transport, carpooling osv.) – og at de politiske myndigheder befordrer dette skift
(ved f.eks. at gøre det billigere). Blandt deltagerne i debatten vil være EØSU's
medlemmer og repræsentanter for byerne Paris og Bruxelles, Kommissionen og
Europa-Parlamentet. (ab)

Kunstudstillingen "Post-industrial Societies: Art & Crisis of Values"
EØSU er vært for kunstudstillingen "Post-industrial Societies: Art & Crisis of
Values" med værker af den spanske kunstner Jesus Montoia Oribe. Formålet med
udstillingen er at fremhæve det arbejde, som EØSU har udført på området
industrielle ændringer, og derfor afholdes den i partnerskab med Den Rådgivende
Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI). Udstillingen kan ses i EØSU fra den
3. til den 30. juni. Et åbningsarrangement vil finde sted den 3. juni 2019 i
forbindelse med mødet i CCMI.
Yderligere oplysninger: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/ourevents/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Rådet er vært for EØSU's udstilling "EU taler dit sprog"
I Rådet for Den Europæiske Union kan man se udstillingen "EU taler dit sprog",
der oprindeligt blev vist i EØSU i september 2018 som en markering af 60årsdagen for den første retsakt, der stadfæster flersprogetheden i EU.
"EU taler dit sprog" blev til i EØSU og blev indviet i september 2018 på 60årsdagen for ikrafttrædelsen af forordning nr. 1/1958.
Det er nu femte gang, at "EU taler dit sprog" bliver vist. Udstillingen, der er
udarbejdet som en vandreudstilling, illustrerer den centrale rolle, som
oversættelse spiller med hensyn til at fremme de overordnede mål om
mangfoldighed, lige muligheder og demokratisk legitimering. Udstillingen er en
hyldest til et flersproget Europe med væsentligt input fra EØSU's og Det
Europæiske Regionsudvalgs fælles oversættelsestjeneste. Den bringer os tilbage i
tiden til 1958 og fremhæver den historiske betydning af denne første retsakt
samtidig med, at der gives en moderne fortolkning af, hvad retsakten overordnet
set symboliserer.
"EU taler dit sprog", Rådet for Den Europæiske Union (sprogbiblioteket i LEXbygningen), 5. juni - 31. oktober. (cc)

Udstillingen "Together for Inclusion" fremvises under de europæiske

Udstillingen "Together for Inclusion" fremvises under de europæiske
udviklingsdage
Fotoudstillingen Together for Inclusion fremvises den 18.-19. juni 2019 i "Global
Village" som led i de europæiske udviklingsdage (EDDs 2019), der organiseres af
Kommissionen i Tour & Taxis, Bruxelles.
Udstillingen er blevet organiseret af EØSU i partnerskab med det internationale
handicap- og udviklingskonsortium (IDDC) og blev i december sidste år fremvist
for at markere den internationale dag for personer med handicap.
Udstillingen viser de ti prisvindende fotos fra IDDC's fotokonkurrence fra 2017 –
billeder af folk med handicap vist i et positivt lys som aktive aktører i deres liv.
For yderligere oplysninger: https://eudevdays.eu/about-edd (cc)
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