ISSN 1830-6314

EØSU info

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
en bro mellem EU og det organiserede civilsamfund
September 2017 | DA
Toldunionen spiller en
afgørende rolle i kampen
mod varemærkeforfalskning

LEDER

Kære læsere
Europæisk solidaritets mange ansigter
Brexit, økonomisk konkurrenceevne, jobskabelse og socialsikring, immigration, naturkatastrofer, frygt: Europa står over for en myriade af udfordringer, og mange europæere
er ligesom jeg overbevist om, at Den Europæiske Union kun kan tackle disse udfordringer
ved at stå sammen og forene kræfterne.
I sommer blev mit hjemland, Portugal, ramt af ødelæggende skovbrande, som også ramte
flere andre lande i Sydeuropa. Mens vi kæmpede for at slukke brandene, oplevede vi, hvad
europæisk solidaritet betyder, da vi modtog omgående hjælp som led i det EU-omspændende koordineringssystem, hvilket hjalp os med at håndtere katastrofen. Desværre gik
mange liv tabt som følge af disse enorme katastrofer.
Europæisk solidaritet har mange ansigter, lige fra redningspakken for eurozonen til
assistance i asylcentrene i de medlemsstater, der er mest berørt af migration. Det kunne
tillige omfatte skabelse af en fælles front mod ikkeeuropæiske lederes indblanding i nationale eller europæiske beslutninger og anliggender. Solidaritet går ikke kun i én retning.
Et land kan være nyder på ét tidspunkt og yder på et andet. Solidaritet har som centralt
element gensidig assistance og er iboende i det europæiske ideal.
Europæisk solidaritet indebærer også, at man holder sig til de samme demokratiske spilleregler. De europæiske borgere bør kunne have tillid til, at deres ledere vedstår sig værdierne
demokrati, ytringsfrihed, uafhængige medier, ligestilling mellem kønnene og solidaritet.
Når disse værdier er i fare eller ikke længere er sikret, er det EU’s fælles pligt at forsvare
dem, herunder ved anvendelse af sanktioner eller andre tiltag, der er foreskrevet i traktaterne. Det er mit håb, at det for de udestående beslutninger vil være de demokratiske
værdier, der sætter sig igennem i alle vore medlemsstater. Jeg regner endvidere med,
at alle medlemsstater vil opfylde deres forpligtelser som led i EU’s asylsystem. En union
kan ikke fungere effektivt, hvis hver enkelt medlemsstat ønsker at agere på egen hånd.
EØSU er meget bevidst om, hvor vigtigt det er at arbejde sammen på lige fod og at finde
frem til gode kompromiser, der gavner øst og vest, nord og syd, og som er relevante for
arbejdstagere og arbejdsgivere samt forbrugere og producenter. Dette involverer ikke
bare dialog, men også fleksibilitet. I en union med 28 medlemmer er det nødvendigt, at
der er vilje til at løse problemerne, og at man er parat til at ofre sin egen stilling for at nå
en fælles løsning.
Nu, hvor arbejdet genoptages i Bruxelles efter sommerpausen, vil jeg minde de europæiske ledere om deres pligter og ansvar overfor deres egne borgere og overfor Europa
som helhed. Jeg er overbevist om, at mine kolleger fra de berørte medlemsstater vil gøre
deres yderste for at forsvare de demokratiske rettigheder i deres respektive lande og støtte
europæiske løsninger. Det samme forventer jeg af de europæiske politiske ledere, eftersom
frihed og social stabilitet er for vigtige til at blive sat over styr.
Velkommen tilbage til Bruxelles!
Gonçalo Lobo Xavier
EØSU’s næstformand
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Produktion af varemærkeforfalskede
varer bliver stadig mere udbredt. Selv om
det stadig anses for at være et udefrakommende fænomen, er det ved at blive
mere udbredt i EU. Kriminelle netværk ser
varemærkeforfalskning som en indbringende forretning med lavere risiko end
andre aktiviteter og med fordele i form af
lavere transportomkostninger og manglende toldkontroller Selv om tallene i høj
grad er baseret på overslag og skøn, er de
ikke desto mindre alarmerende. For så vidt
angår EU, anslår OECD, at op mod 5 % af de
importerede varer i EU, dvs. varer svarende
til en værdi af 85 mia. EUR, er varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer,
hvilket medfører et tab på rundt regnet
800.000 job og omkring 14,3 mia. EUR
i mistede skatteindtægter.
EØSU mener ikke, at EU og medlemsstaterne bør ignorere dette fænomen, og

opfordrer dem derfor til at støtte SMV’er
og brancher, der berøres af dette problem
ved at opdatere, harmonisere og styrke
regelsættet. Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT), ordfører for EØSU’s
udtalelse om Industrien for varemærkeforfalskede og piratkopierede varer,
som blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling i juli, opfordrede indtrængende
Kommissionen og medlemsstaterne til at
fremskynde oprettelsen af et fælles europæisk toldsystem med fælles procedurer,
instrumenter og databaser med direkte
søgeadgang.
Industrier og varemærkeejere er også
nødt til at søge partnerskaber med
internetudbydere, indholdsproducenter,
operatører af elektroniske betalingssystemer, annoncører og internetdomæneregistre. Sammen vil de kunne sikre hurtige
justeringer i forhold til pludselige skift på
markedet.
De 3.000 frizoner i 135 forskellige lande –
med Tanger Med-frizonen i Marokko kun 15
km fra EU – kræver særlig opmærksomhed,

da de ofte bruges som steder til at ombytte,
dokumentere og ommærke indholdet af
containere.
EØSU efterlyser en ny EU-ramme for
2018-2021 med en fuldt finansieret og
koordineret handlingsplan med det
sigte at styrke lovgivningen og initiativer
på EU-niveau rettet mod at bekæmpe varemærkeforfalskning. (sma)
l

Michel Barnier hos EØSU:
”Brexit er ikke noget tag selv-bord”
”Brexit betyder usikkerhed”, sagde
Michel Barnier, da debatten med
EØSU’s medlemmer blev indledt den
6. juli, ”usikkerhed for borgere, virksomheder og i forhold til arbejdspladser”. Han
understregede, at hans opgave gik ud på
at forhandle på grundlag af de forslag,
UK fremlægger, hvilket indebærer ingen
fri bevægelighed for EU-borgere, fuld
selvstændig lovgivning, at EU-Domstolen ikke kommer til at spille nogen rolle,
og at UK får fuld frihed til at underskrive
handelsaftaler, hvilket indebærer, at landet forlader toldunionen og det indre
marked.
Men der var også en ting, der var sikkert,
sagde han, nemlig at UK bliver et tredjeland. Samtidig konstaterede han:
●● at de grundlæggende friheder – fri
bevægelighed for personer, varer og
kapital – er udelelige
●● at der ikke er mulighed for, at nogle
sektorer deltager i det indre marked,
mens andre ikke gør
●● at EU beholder sin uafhængighed
med hensyn til at fastsætte økonomiske og sociale regler og standarder,
som alle tredjeparter skal overholde.

UK og EU er nødt til at være opmærksomme på, at brexit har omkostninger,
men det er forhandlingsteamets opgave
at holde disse omkostninger på så lavt et
niveau som muligt, sagde Michel Barnier.
EØSU’s medlemmer udtrykte bekymring
med hensyn til forbrugerrettigheder,
sociale rettigheder og handelspolitik.
Irske og nordirske medlemmer rejste
spørgsmålet om Langfredagsaftalen, som
primært blev indgået med hjælp fra EU.
Michel Barnier understregede, at EU
ønsker en fair, afbalanceret aftale, og
at manglende enighed om en aftale vil
være det værst tænkelige resultat, da det
vil betyde, at man må vende tilbage til en
fjern fortid, hvor handelsforbindelserne
med UK vil skulle reguleres af WTO’s regler, hvilket vil betyde dyrere varer.
Alle var enige om, at selv om brexit har
stor betydning, og det at få en god aftale
i stand er i både UK’s og de resterende
EU-landes interesse, er det Europas
fremtid, der er vigtigst. ”Vi er nødt til at
gøre folk bevidste om de utallige fordele
ved EU-medlemskab. Brexit har med al

EU er nødt til at gøre
noget ved problemet med
skibsophugning
EØSU efterlyser en langsigtet
handlingsplan for den sociale
økonomi inden 2018
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Forfalskede produkter koster EU 800.000 job om året

www.eesc.europa.eu

Michel Barnier, EU’s chefforhandler for
brexit, med EØSU’s formand Georges Dassis
tydelighed vist, at mange mennesker ikke
er klar over, at disse fordele er en følge af
det at være medlem af EU. I UK er dette ved
at gå op for mange mennesker. Nu er det
op til de europæiske aktører at gøre EU27
stærkere og give EU mere sammenhængskraft. EØSU står klar til at være en central
partner i denne proces”, sluttede EØSU’s
formand Georges Dassis. (sma)
l

EØSU’s bidrag til Kommissionens
arbejdsprogram for 2018

Støtte til landdistrikter: Ukompliceret, men bedre
Der er forskel på Europas landdistrikter. Det
gælder såvel internt i medlemsstaterne som
medlemsstaterne imellem. Det er vigtigt at være
opmærksom på disse forskelle og sikre, at programmerne for udvikling af landdistrikter tager
hensyn til dem. I sin initiativudtalelse Fra Cork
2.0-erklæringen til konkrete foranstaltninger efterlyser EØSU en mere målrettet støtte til fordel for
udvikling af landdistrikterne.
Udvikling af landdistrikter er en horisontal problemstilling, som ikke kan håndteres af Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne alene.
EØSU efterlyser en mere sammenhængende politik
samt en stigning i andelen af midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde, der afsættes til
udvikling af landdistrikter, med henblik på at mindske
uligheder og territoriale skævheder.
EØSU mener, at det bør være obligatorisk at foretage
en landdistriktsvurdering af politiske afgørelser, og at
det haster med at skabe forenkling på alle niveauer.
EØSU støtter Cork 2.0-erklæringen, idet den i høj grad
bakker op om en EU-politik for landdistrikterne.
Bæredygtigt landbrug og udvikling af landdistrikterne kræver innovative løsninger. Der er et stort
potentiale for klimavenlige løsninger og en mere
cirkulær og biobaseret økonomi. Produktion af sol-,
vind-, vand- og bioenergi vil ikke blot gavne klimaet,
men også skabe bæredygtige indtægter til befolkningen i landdistrikterne.

Ordfører for udtalelsen Sofia Björnsson
(Gruppen Andre Interesser – SE) under debatten
Hvis de unge skal blive i landdistrikterne, og virksomheder skal trives, er det afgørende at sikre
bredbåndsdækning af høj kvalitet. I de tilfælde, hvor
markedskræfterne ikke kan løse opgaven, bør der
anvendes EU-midler til at hjælpe med at få bredbånd
ud i fjerntliggende samfund.
Landbrugsarealer og skove udgør 85 % af EU’s land
areal og skaber et mangfoldigt landskab, der kan
bidrage til at skabe økonomiske aktiviteter udover
landbrug, navnlig i turisme- og fritidssektoren.
Landbruget er den vigtigste drivkraft i overgangen
til bæredygtige fødevaresystemer. Fremme af det
lokale forbrug forkorter forsyningskæden og bidrager på den måde til et bedre miljø. (sma)
l

EØSU opfordrer EU til at tage hensyn til
SMV’ernes forskelligheder i sin lovgivning
Hovedbudskaberne i EØSU’s bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for 2018 lyder,
at der bør skabes en positiv fortælling om EU.
Unionens økonomiske grundlag bør styrkes,
den sociale dimension fremmes, overgangen
til en kulstoffattig og cirkulær økonomi lettes,
og civilsamfundet inddrages og gives større
indflydelse.

●● EU’s sociale dimension
●● målretning af de offentlige finansielle ressourcer
mod bæredygtig vækst, innovation, beskæftigelse og samhørighed
●● beskyttelse af europæerne mod sikkerhedstrusler og
●● udvikling af en struktureret civil dialog.
Den 12. juli mødtes EØSU’s formand Georges
Dassis med Kommissionens første næstformand
Frans Timmermans for at fremlægge dokumentet. Georges Dassis understregede, at det fokuserer
på bæredygtig udvikling som et resultat af en tæt
sammenhæng mellem økonomi, beskæftigelse, borgernes velfærd og miljøet.

I bidraget til arbejdsprogrammet for 2018, der blev
vedtaget den 5. juli, opfordrede EØSU Kommissionen
til at lade bæredygtig udvikling ligge til grund for
den overordnede tilgang til arbejdet under henvisning til bæredygtighedens tre ”søjler”: i) styrkelse af
Europas økonomiske grundlag, ii) fremme af Europas
sociale dimension og iii) lettelse af overgangen til en
kulstoffattig og cirkulær økonomi.

På mødet kom Georges Dassis ind på, at det vil være
hensigtsmæssigt, hvis EØSU deltager i den multistakeholderplatform om målene for bæredygtig udvikling, som Kommissionen er i færd med at oprette.
(mm)
l

EØSU kom med detaljerede anbefalinger om tiltag
på 6 prioriterede politikområder:
●● videreudvikling af det indre marked
●● fremme af iværksætteri, innovation og industriel
udvikling

Robotiseringen af transportsektoren bør
sigte mod at skabe merværdi for samfundet

Bedre tilgængelighed, større effektivitet, forbedret
trafiksikkerhed og reducerede udledninger er blot
nogle af fordelene ved digitaliseringen og robotiseringen i transportsektoren. I takt med at denne
trinvise revolution udvikler sig, træder de potentielle trusler imidlertid også frem i lyset. Det er afgørende, at EU’s politiske beslutningstagere tager disse
bekymringer alvorligt, hvis samfundet skal få mest
muligt ud af situationen.
Sikkerhed, tryghed og privatlivets fred synes at
være omdrejningspunkter for borgernes bekymringer i relation til digital transport. I fremtiden vil
transportsektoren være helt og aldeles datadrevet,
og det er afgørende at sikre databeskyttelse. Det er
endvidere nødvendigt at styrke cybersikkerheden og
håndtere ansvarlighedsproblematikker for at dæmpe
offentlighedens bekymringer.
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Digitaliseringen og robotiseringen af transportsektoren skaber utallige fordele, men giver
også anledning til sociale bekymringer, som
bør tages alvorligt af de politiske beslutningstagere i EU. Det drejer sig først og fremmest om
truslen mod privatlivets fred og tab af arbejdspladser. Sådan lyder EØSU’s budskab i en banebrydende initiativudtalelse af ordfører Tellervo
Kylä-Harakka-Ruonala (Arbejdsgivergruppen –
FI), som blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling i juli.

SMV’erne er europæisk økonomis rygrad og har
et enormt potentiale til at bidrage til dens udvikling.
Baseret på denne erkendelse presser EØSU aktivt på,
for at EU-institutionerne og medlemsstaterne udvikler stærke SMV-støttepolitikker.
I en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i juli (ordfører: Milena Angelova, Arbejdsgivergruppen – BG), udtrykte EØSU bekymring over
ineffektiviteten i såvel formuleringen som indførelsen af SMV-politikker, hvilket går ud over
deres effektivitet, og opfordrede Kommissionen
til at tage dette problem op.
EØSU roste det seneste årtis indsats for at sætte
SMV’erne i centrum for de økonomiske politikker,
men fremhævede, at EU’s politikker har for lidt fokus
og ikke tager hensyn til SMV’ernes forskelligheder.
EU’s SMV-politikker bør udforske de specifikke behov
hos mikrovirksomheder, familieforetagender og
”traditionelle” foretagender, sociale virksomheder,
liberale erhverv, selvstændige mv., som ofte har forskellige juridiske former og driftsmodeller.
Desuden opfordrede EØSU Kommissionen til at
vurdere, hvorvidt den nuværende definition af
SMV’er svarer til deres forskellighed, sektorbestemte dynamik og særlige forhold.

EØSU SET INDEFRA
Årlig aktivitetsrapport for 2016
Brochuren ”The EESC from the inside out – Annual
Activity Report 2016” er netop blevet offentliggjort. Der er tale om den udgave af den årlige
aktivitetsrapport for 2016, der er henvendt til den
brede offentlighed.

Konsekvenserne for arbejdsmarkedet og arbejdets
karakter er endnu et område, der har stor betydning for offentligheden. Ubemandede transportmidler og den stigende brug af robotteknologi
i terminaloperationer vil medføre tab af job. Men
samtidig med at robotterne stjæler arbejdspladser,
vil de også skabe nye job, navnlig inden for kommunikationsteknologier, digitale tjenester, elektronik
og robotteknologi. Fysisk arbejde og rutinemæssige opgaver vil miste terræn, mens behovet
for problemløsning og betydningen af kreative
opgaver vil vokse. Det er derfor vigtigt at imødegå
kvalifikationskløften og tilpasse uddannelsessystemerne, så de kan tilfredsstille efterspørgslen efter
nye kvalifikationer. (dm)
l

Brochuren, der indeholder grafer og forskellige
visuelle elementer, giver en forståelse af EØSU’s
virkemåde og findes i seks sprogudgaver: engelsk,
fransk, tysk, spansk, italiensk og polsk. Trykte udgaver kan fås ved henvendelse til EØSU: http://www.
eesc.europa.eu/en/general-contact-form
Brochuren samt rapportens fulde tekst kan fås på
følgende adresser:
Brochure: http://www.eesc.europa.eu/sites/
default/files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.
pdf
Rapportens fulde tekst (kun på engelsk): http://
www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/
docs/aar2016.pdf (jp)
l

Ordfører for udtalelsen Milena Angelova
(Arbejdsgivergruppen – BG) på plenarforsamlingen i juli
Små virksomheder og mikrovirksomheder har ofte
ikke kendskab til de eksisterende støttemekanismer.
Der er endvidere en bred kommunikationskløft
mellem politiske beslutningstagere og SMV’er,
et problem, der uden tøven bør tages op.
EØSU har som aktiv fortaler for europæiske SMV’er
tidligere vedtaget en række udtalelser om, hvordan
disse støttepolitikker kan udformes, f.eks. om status
for ”Small Business Act” (2011), adgang til finansiering, COSME-programmet, SMV’erne og de globale
muligheder (2012) og intelligent lovgivning (2013).
(mq)
l

EU er nødt til at gøre noget ved problemet
med skibsophugning
© Shutterstock

Europa har kapaciteten og den tekniske knowhow til at reparere og vedligeholde skibe og olie- og
gasboreplatforme. Der er stærke forretningsmæssige
argumenter for, at EU bør opretholde en specialiseret
offshore-genanvendelsesindustri og tilmed udvide
den. Kommissionen er nødt til at give EU’s forordning
om ophugning af skibe større gennemslagskraft ved at
indføre et finansielt instrument, der kan skabe et incitament til at få ophugget skibe på EU-godkendte anlæg.
To arrangementer i slutningen af juni, der blev
organiseret af EØSU i samarbejde med tre europaparlamentsmedlemmer for de Grønne, Margrete
Auken (DK), Pascal Durand (FR) og Bart Staes (BE),
understregede behovet for en hurtig indsats fra
Kommissionens side.

skibe sejle under flag fra ikke-EU-lande. Det finansielle instrument, som EØSU foreslår, og som nu
bakkes op af tre europaparlamentsmedlemmer fra
De Grønne, omfatter en særlig afgift for hvert enkelt
skib, som deponeres hos en større finansiel institution. Kapitalen opbygges af skibsrederne, som, hver
gang et af deres fartøjer anløber en EU-havn, betaler
den opkrævede afgift til den fond, som er tilknyttet
det pågældende fartøj. Denne fond finansierer en
sikker og bæredygtig ophugning af skibet.

Selv om EU’s forordning om ophugning af skibe fra
2013 forbyder ”strandværftsmetoden” (ophugning
af skibe på strande) og fastsætter regler for sikker
og bæredygtig ophugning af europæiske skibe og
flydende olie- og gasboreplatforme, forfejler den
sit mål, da international søret gør flagskifte til den
letteste sag i verden.

Repræsentanter for skibsophugningsindustrien og
EU-havne har bekræftet, at de har den fornødne
knowhow til at ophugge skibe i henhold til EU’s lovgivning, og at de er villige til at investere og oprette
bæredygtige arbejdspladser i EU. De europæiske
skibsredere har imidlertid givet udtryk for stærke forbehold, idet de mener, at IMO’s Hongkongkonvention har fastsat standarder, der er tilstrækkelige til at
gøre en ende på den uforsvarlige ophugning af skibe,
som praktiseres af en række af konventionens parter.
Denne opfattelse har de på trods af, at ”værfter”, der
er certificeret i henhold til Hongkongkonventionen,
end ikke lever op til selv de mest basale af kravene.

I en udtalelse fra 2016 af ordfører Martin Siecker
(Arbejdstagergruppen – NL) og medordfører Richard
Adams (CCMI-delegeret – UK) har EØSU gjort sig til
fortaler for at lade forordningen om skibsophugning
omfatte et økonomisk incitament, der kan være en
effektiv metode til at forhindre skibsrederne i at lade

Ophugning af skibe på strande i Sydøstasien er ifølge
ILO det farligste job i verden. I løbet af de seneste 30
år er størstedelen af de udtjente skibe blev ophugget
på disse strande af arbejdere uden sikkerhedsudstyr.
De demonterer skibene i tidevandszonen med store
miljømæssige konsekvenser til følge. (sma)
l

EØSU efterlyser en langsigtet handlingsplan
for den sociale økonomi inden 2018

Civilsamfundsdagene 2017
Den 26. og 27. juni var
EØSU vært for Civilsamfundsdagene 2017.
Udvalgets storstilede arrangement for civilsamfundsorganisationer fra hele Europa
gav en lang række input fra
civilsamfundet til den debat,
som Kommissionen satte
gang i med sin Hvidbog om
Europas fremtid. Der blev på
det kraftigste opfordret til at
puste nyt liv i relanceringen
Federica Mogherini and Georges Dassis at the Civil Society Days
af EU med udgangspunkt
i vores grundlæggende værdier og give klart udtryk for civilsamfundsorganisatiohan henledte opmærksomheden på den stigende
nernes ønske om at skabe fremskridt på dette område.
populisme.
Der blev vedtaget en række centrale krav og tilsagn
fra civilsamfundets side (jf. http://bit.ly/2vWVffV), som
Federica Mogherini, EU’s højtstående repræsentant
blev fremlagt for EU’s beslutningstagende institutiofor udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, underner. De fokuserede på fire vanskelige områder, nemstregede betydningen af deltagelsesdemokratiet.
lig populisme, den teknologiske revolution og dens
Hun dvælede ved civilsamfundets rolle i migrationskonsekvenser for arbejde og demokrati, styrkelse af
krisen og foreslog, at EØSU udarbejdede en udtacivilsamfundsorganisationernes indflydelse og social
lelse om omkostningerne ved manglende migration,
og territorial samhørighed.
”fordi”, sagde hun, ”det er mit indtryk, at visse dele af
vores økonomier omgående ville kollapse, hvis alle
I sin åbningstale opfordrede EØSU’s formand
migranter forsvandt fra den ene dag til den anden”.
Georges Dassis civilsamfundets organisationer til
EØSU’s formand Georges Dassis tog omgående idéen
at spille en ledende rolle i disse vanskelige tider, og
op. (mr)
l

Debatten om Europas fremtid:
EØSU efterlyser fælles fodslag og fælles mål
Når EU lægger sin fremtidige kurs, bør man
stræbe efter fælles fodslag og fælles mål i tråd med
den tilgang, som drev EU’s grundlæggere, og som
siden har karakteriseret alle væsentlige skridt fremad.
I sin resolution om Kommissionens hvidbog om
Europas fremtid sagde EØSU, at udvalget ikke
mente, at dette fælles fodslag og de fælles mål kunne
nås ved at vælge mellem de fem fremlagte scenarier.
I stedet bør Kommissionen søge svar ved at studere
eksemplerne fra EU’s 60-årige historie.
Resolutionen, som blev vedtaget på EØSU’s plenarforsamling i juli, var reaktionen på en anmodning,
som Kommissionens formand Jean-Claude Juncker
havde fremsat i april, og var EØSU’s første bidrag til
den EU-omspændende debat om Europas fremtid.
Endvidere havde udvalget gennemført nationale
debatter med civilsamfundsrepræsentanter i 27 medlemsstater. Konklusionerne af disse vil danne input til
en udtalelse om dette emne senere i år.
Udvalget påpegede, at EU behøver omfattende strategier og en sammenhængende tilgang. En egentlig
debat om fremtiden bør også fokusere på en bedre
fordeling af den politiske magt. Den traditionelle
sondring mellem det nationale niveau og EU-niveauet skal ophøre.

EØSU’s 2. europæiske dag for socialøkonomiske virksomheder samlede mere end 130 repræsentanter for den sociale økonomi, der opfordrede
de politiske beslutningstagere til at gøre mere for
at skabe forudsætningerne for, at den sociale
økonomi kan udvikle sig.
I sin åbningstale efterlyste EØSU’s næstformand
Michael Smyth en langsigtet køreplan for den
sociale økonomi som led i Kommissionens arbejdsprogram for 2018.
I forbindelse med arrangementet blev der præsenteret fire casestudier af innovative europæiske nystartede virksomheder i den sociale økonomi:
●● PermaFunghi (Bruxelles), et byprojekt, der går
ud på at dyrke svampe i kaffegrums og samtidig
skabe varige jobs til lavtuddannede.
●● Solidarity Salt (Grækenland) har til formål at give
flygtningekvinder selvstændighed og udvikle
lokaløkonomien. Gourmet havsalt udvindes fra
græske saltpander (salinas) og pakkes i håndsyede poser.
●● HopHopFood (Paris) har til formål at udgøre et
forum for personer, der befinder sig i en sårbar
fødevaresituation og samtidig reducere madspild ved hjælp af en digital platform.

●● 6zero1 (Luxembourg) er en socialøkonomisk
virksomhedskuvøse, der støtter iværksættere
ved hjælp af uddannelse, finansiering og rådgivning, så de kan udvikle økonomisk levedygtige
aktiviteter.
Disse succeshistorier gav anledning til workshops
som:
●● understregede behovet for at beskytte de socialøkonomiske virksomheder ved at skabe lige
konkurrencevilkår og sætte en stopper for, at
almindelige virksomheder misbruger konceptet
(workshop om nye økonomiske modeller),
●● opfordrede til bedre EU-migrationspolitikker
for at lette hurtig adgang til arbejdsmarkedet og inddrage medierne i udvekslingen af
positive historier (workshop om integration af
migranter),
●● efterlyste et projekt på EU- og lokalt plan for at
formidle god praksis for pro bono-aktiviteter
for den sociale økonomi gennem inddragelse
af virksomheder (workshop om territorial
samhørighed).
Udvalget har arbejdet med den sociale økonomi i mere
end 10 år og har skabt synergier med EU’s institutioner
for at fremme denne dagsorden. (mr)
l

EØSU erkender, at differentieret integration i visse
tilfælde kan være nødvendig, og at forstærket samarbejde mellem visse medlemsstater på bestemte
områder kan bidrage til at overvinde blokeringer og
skabe en positiv dynamik i EU’s integrationsproces.
Udvalget understreger imidlertid på det kraftigste,
at konvergensen i EU skal fremmes, og at fragtmentering og splittelse skal undgås.
EØSU har foreslået, at Europa-Parlamentet – bistået
af de nationale parlamenter – skal spille en central
rolle i udformningen af Europas fremtidige kurs.
Udvalget går ind for dybere integration, gradvis
overgang til en politisk union med en stærk social
dimension, uddybning af ØMU’en og mere sammenhængende styring. (ll)
l

Tyrkiet opfordres til at ophæve
undtagelsestilstand så hurtigt som muligt

De igangværende forhandlinger om tiltrædelse,
visumliberalisering og toldunion kan kun fortsætte
under overholdelse af de borgerlige rettigheder,
udtaler organisationer fra både EU og Tyrkiet
Ved åbningen af det 36. møde i det blandede rådgivende udvalg EU/Tyrkiet bød EØSU’s formand
Georges Dassis den tyrkiske minister for EU-anliggender Ömer Çelik velkommen med ordene:
”På trods af de eksisterende spændinger er dialog en
absolut nødvendighed – især i disse svære tider”. Han
udtrykte dermed sin bekymring over situationen
i Tyrkiet. ”EØSU udtrykker sin solidaritet med og fulde
støtte til de organisationer i det tyrkiske civilsamfund,
der forsvarer demokratiet. Vi håber atter at se et fuldstændig demokratisk Tyrkiet”, afsluttede Georges

Dassis. Ömer Çelik udtalte: ”Vi er engagerede
i EU-processen, og målet er at blive fuldgyldigt medlem
af EU – vi er ikke interesserede i andre former for samarbejde”. Det blandede rådgivende udvalg gentog sin
fordømmelse af kupforsøget, men understregede
samtidig, at retten til en retfærdig rettergang og procedure skal respekteres, og at alle foranstaltninger,
der træffes, skal bidrage til at styrke demokratiet, de
borgerlige rettigheder og den sociale samhørighed
yderligere under overholdelse af de grundlæggende rettigheder, retsvæsenets uafhængighed og
retsstatsprincippet. Udvalget udtrykte desuden stor
bekymring over anholdelserne og masseafskedigelserne af offentligt ansatte. Det blandede rådgivende
udvalg består af repræsentanter for det organiserede
civilsamfund i EU og Tyrkiet. (ks)
l
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EØSU’s næstformand Gonçalo Lobo Xavier i juryen for den
europæiske hovedstad for frivilligt arbejde 2019
Gonçalo Lobo Xavier, EØSU’s næstformand med ansvar for kommunikation, er –
for andet år i træk – blevet inviteret til at
være med i den jury, som skal udpege den
europæiske hovedstad for frivilligt arbejde
2019. Den 30. juni blev tre kandidater

ved EØSU’s gruppe Andre
Interesser
I forbindelse med det estiske EU-formandskab organiserede EØSU’s gruppe
Andre Interesser et ekstraordinært møde
i Tallinn, Estlands hovedstad, den 12. september 2017.
Konferencen ”Intelligente løsninger for
bæredygtige og inklusive samfund” fokuserede på fremme af e-tjenester, e-forvaltning, byudvikling og e-løsninger. På
konferencen blev deres rolle med hensyn
til fremme af innovation og skabelse af et
bæredygtigt og inklusivt EU undersøgt
nærmere – et centralt element i det aktuelle arbejdsprogram under det estiske
formandskab.
Over 100 lokale aktører fra civilsamfundet
og eksperter deltog i konferencen. Den

Indrek Saar (estisk minister for kultur), Arnold Rüütel (tidligere præsident i Estland),
Luca Jahier (formand for Gruppen Andre Interesser, EØSU)
blev åbnet af Luca Jahier, formand for
gruppen Andre Interesser, og hovedtalerne var Indrek Saar, den estiske minister for kultur og Arnold Rüütel, tidligere
præsident i Estland.

Workshop 1 fokuserede på:
●● udvikling af e-sundhedstjenester
●● e-løsninger og hjælpeteknologier for
dårligt stillede grupper
●● fordelene ved et inklusivt samfund.

Konferencen var opdelt i to parallelle
workshops, hvilket gav mulighed for at
fokusere på intelligente teknologier, der
fremmer en afbalanceret social udvikling
på den ene side og intelligente løsninger for et bæredygtigt landbrug på den
anden.

Workshop 2 fokuserede på:
●● innovation og bæredygtighed
i landbruget
●● EØSU’s syn på bæredygtigt landbrug
og innovation
●● enkle e-løsninger for intelligent landbrug. (cl)
l

Den digitale revolution påvirker
vores arbejdstilrettelæggelse og
kvalifikationsbehov og kræver
tilpasning fra virksomhedernes side
ved Arbejdsgivergruppen
i EØSU
Fremtidens arbejdsmarked får
brug for arbejdstagere med både
digitale kompetencer, iværksætterfærdigheder og kreativ sans. Digitaliseringen har medført en mere
fleksibel arbejdstilrettelæggelse,
hvilket har indvirkning på hvornår,
hvor og hvordan opgaver bliver løst.
Dette er blot nogle af hovedkonklusionerne i den nyligt offentliggjorte
undersøgelse ”Impact of digitalisation
and the on-demand economy on labour
markets and the consequences for
employment and industrial relations”.

De seneste attentater i Bruxelles, Paris,
Turku og Barcelona, hvor mange mennesker blev dræbt og endnu flere alvorligt
såret, har endnu en gang vist, at Europa
er mål for vold og barbariske handlinger.
Terroristerne forsøger at rette et direkte
angreb mod vores demokratiske system
og vores frihedsrettigheder, mod vores fredelige sameksistens og vores værdier, som
indebærer respekt for mangfoldigheden.

Det er vores europæiske samfund
nødt til at komme med et fælles svar
på. I forhold til denne tragedie bør de
politiske partier, fagforeningerne, virksomhederne og civilsamfundet tale med
én stemme og give klart udtryk for, at
angrebene og truslerne ikke skræmmer
os og ikke skal få lov til at nedbryde vores
demokratiske system og ødelægge
vores sameksistens.
Samtidig bør vi vende os bort fra dem,
som forsøger at udnytte situationen til
politiske formål og benytte sig af disse

EØSU har for tredje gang deltaget i ”Deutsche Welle Global Media
Forum” (GMF). Arrangementet havde
fokus på identitet og diversitet og fandt
sted i Bonn fra den 19. til den 21. juni.

Den 20. september 2017 kl. 18.30
vises den sidste film i forbindelse med
60-årsdagen for underskrivelsen af Romtraktaten i VMA 3. Det er en BBC-produktion om den irske missionær fra
det 6. århundrede, Sankt Columbanus,
der rejste fra land til land for at grundlægge klostre og dermed kortlagde

I undersøgelsen ses der nærmere på
digitaliseringens indvirkning på beskæftigelse, virksomheder og arbejdsmarkedsforhold, for så vidt angår skabelse,
omdannelse eller nedlæggelse af
arbejdspladser, arbejdstagernes og
arbejdsgivernes ændrede roller og
ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet.
I modsætning til tidligere undersøgelser
på området, hvor man i højere grad har
vurderet perspektiverne for de ansatte
eller arbejdstagere, der tilbyder deres
arbejdskraft via onlineplatforme, lægges der i denne undersøgelse særlig
vægt på de aspekter, der har betydning
for arbejdsgivere, sektorer og virksomheder af alle størrelser.

”Deutsche Welle Global Media Forum”
EØSU-medlemmerne deltog i en række
paneler og bidrog med civilsamfundets
synspunkter. Arrangementet havde deltagelse af ca. 600 journalister og 1.500
andre deltagere.

Visning af filmen ”Cérbh é Colombanus”
Europa, før det overhovedet fandtes
som sådan. Irlands tidligere præsident
Mary McAleese har rejst i Irland, Frankrig, Østrig, Schweiz og Italien og er
kommet til den konklusion, at europæerne, som nu ofte er splittede, kunne få
meget ud af at være mere åbne over for
mangfoldighed.

Et forskerhold fra Centre for European
Policy Studies (CEPS) har udarbejdet
undersøgelsen for Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg efter
anmodning fra Arbejdsgivergruppen.
Dokumentet kan downloades her. (lj)l

Mod radikalisme og terrorisme –
lad os forsvare vores demokratiske
værdier!
af Arbejdstagergruppen
i EØSU

nomineret: Augsburg (Tyskland), Cascais
(Portugal) og Košice (Slovakiet) Den endelige vinder offentliggøres den 1. eller 2.
december 2017. For yderligere oplysninger henvises til http://www.cev.be/
european-volunteering-capital-2019/.

”Good food”-mærke til EØSU’s kantine
Den fælles EØSU/RU-kantine har for
nylig fået tildelt Bruxelles’ miljøagenturs
”Good Food”-mærke for kvaliteten af den
mad, der serveres, samt for kantinens
omhyggelige behandling af køkkenaffald. I miljøagenturets nyhedsbrev er

drab til at gå efter migranter og flygtninge
og opfordre til fremmedhad og racisme.
Lad os stå sammen om at forsvare vores
demokratiske værdier og gå imod radikalisme og terrorisme, som vi på det kraftigste tager afstand fra!

der blevet offentliggjort et interview med
Silvia Staffa, som har ansvaret for EØSU’s
miljø- og cateringtjenester, og Catherine
Van Ranst, som har ansvaret for bæredygtige fødevareprojekter i RU. Interviewet
kan læses her: http://bit.ly/2uF7YFl

EØSU’s praktikanter fra forårsperioden 2017 fik på EØSU’s plenarforsamling i juli mulighed for at præsentere
resultaterne af deres rapport ”The EU in
the media and social media: A youth
perspective”. Formålet med rapporten
var at udarbejde anbefalinger til EØSU’s
medlemmer og EU-institutionerne om,
hvordan EU kan forbedre sin strategi for
medier og sociale medier med henblik på
i højere grad at nå den unge generation.
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