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Tale af Christa Schweng,  

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

 

Konstituerende plenarforsamling, 29. oktober 2020 

Plenarsalen i EP's Paul-Henri Spaak-bygning / telemøde 

 

 

Kære formand David Sassoli,  

Kære formand Charles Michel,  

Kære formand Ursula von der Leyen,  

 

Deres excellencer,  

Kære medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

Kære gæster,  

Kære venner, 

  

At sidde foran en skærm er ikke lige præcis, hvordan vi havde forestillet os denne konstituerende 

plenarforsamling. I spørger måske jer selv, hvorfor jeg som ny formand også deltager på afstand. Tro 

mig, det har ikke været let for mig at beslutte ikke at rejse til Bruxelles. Årsagen til min beslutning er 

enkel: vi kan ikke bede vores kolleger, vores medlemmer og vores ansatte om at begrænse deres sociale 

samspil og ændre deres daglige vaner for at bekæmpe covid-19-pandemien, hvis vi ikke selv går foran 

med et godt eksempel. Det er derfor, jeg har valgt en tilgang med sikkerhed i første række og at deltage 

på afstand, således at jeg ikke bringer nogen i fare. 

 

Jeg vil gerne indlede med en personlig erindring. Jeg blev medlem af udvalget i 1998. Jeg husker endnu 

min første dag og de tanker, jeg gjorde mig dengang. Jeg følte mig lidt fortabt og undrede mig over, 

hvordan alle disse politikker ville virke. Hvordan kunne jeg bidrage til at forbedre EU: jeg forestiller 

mig, at mange af jer, navnlig vores nye medlemmer, kan genkende denne følelse. 22 år senere er min 

motivation den samme som den, jeg havde på min første dag.  

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har en nøglerolle at spille med at sørge for, at det 

organiserede civilsamfunds stemme bliver hørt i EU. Takket være det organiserede civilsamfunds input 
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kan EU's politikker i højere grad afspejle de faktiske forhold i det virkelige liv og få en mere effektiv 

udmøntning på nationalt og lokalt plan.  

 

De konkrete erfaringer, som arbejdsgivere, arbejdstagere, forbrugere, landmænd og ngo'er, har gjort sig, 

er helt centrale, hvis man vil forandre EU til det bedre. Vi fungerer som en bro: det er vigtigt, at vi 

leverer resultater i den henseende, og det er jeg overbevist om, at vi kan.  

 

Lad os være ærlige: omtalen af udvalget i de seneste måneder kunne have været bedre. Vi er nødt til at 

handle omgående for at genskabe både EØSU's og vores egen anseelse og for at genskabe tillid og 

troværdighed, såvel udadtil som internt. Vi behøver et udvalg, der står samlet, og som lever op til de 

højeste etiske og faglige standarder, et udvalg med et fremragende image. Det er derfor, jeg i dag vil 

anmode jer om at give et mandat til det rådgivende udvalg om at styrke udvalgets kodeks for 

medlemmernes adfærd og forretningsordenen. Dette skal gøres hurtigst muligt og under alle 

omstændigheder inden januar 2021. 

 

Mine damer og herrer,  

 

Jeg vil nu præsentere prioriteterne for mit formandskab. Jeg vil gerne takke alle dem, der har ydet et 

værdifuldt input til dette program. Mit motto er Forenet for EU's fremtid, og det vil glæde mig, hvis 

dette program kan blive VORES program, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs program 

for de kommende to et halvt år. 

 

Først og fremmest skal vi tackle de økonomiske og sociale problemer, der er skabt af covid-19. 

Den aktuelle pandemi har afstedkommet den værste recession siden Anden Verdenskrig og forværrer 

ulighederne. Som en altoverskyggende prioritet skal medlemsstaterne og vores samfund genoprettes 

og gøres mere modstandsdygtige. 

 

Vores arbejdsmetoder i denne mandatperiode vil blive præget af covid-19. Indtil en vaccine bliver 

tilgængelig og alment accepteret, vil vores nye normaltilstand være fysisk afstand, brug af mundbind, 

hybridmøder og telemøder og periodevise afbrydelser i vores forretningsaktiviteter.  

 

Mere end nogensinde skal vi forene vores kræfter, udvikle en vision for et stærkere EU efter covid-19 

og gøre vores yderste for, at vores udvalg leverer et kraftfuldt bidrag til EU's genopretning og 

fremtidige modstandskraft.  

 

Hvad er min vision for EU efter covid-19?  

 

Det er et EU, der har økonomisk fremgang, der er socialt inkluderende og miljømæssigt 

bæredygtigt, og som gør det muligt for alle civilsamfundsgrupper at trives og leve i et åbent, 

værdibaseret samfund. 
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Den digitale og den grønne omstilling er fortsat relevante emner, men skal indarbejdes i alle 

politikområder. Bæredygtig udvikling bør være en tankegang og et grundlag for en konkurrencedygtig 

økonomi, hvor ingen lades i stikken. 

 

Jeg kommer fra Arbejdsgivergruppen, så tillad mig at starte med det økonomiske aspekt.  

Her hvor vi står over for pandemiens anden bølge, behøver vores virksomheder, arbejdstagere og 

borgere støtte for at kunne overleve, genfinde kræfterne og genopbygge vores økonomier. Next 

Generation EU-genopretningsplanen skal sørge for de midler, der er nødvendige, for at man kan tage 

kampen op mod pandemiens negative økonomiske og sociale konsekvenser. Vi skal sikre, at denne støtte 

når ud til dem, der behøver den – det være sig arbejdsløse eller virksomheder, navnlig SMV'er, der 

kæmper for at overleve.  

 

Imidlertid vil penge alene ikke løse den nuværende situation: omstillingen til en mere digital og grønnere 

økonomi efter pandemien skal også kobles til en social genopretning.  

 

Målsætningen om inden 2020 at få 20 millioner mennesker ud af fattigdom og social eksklusion er 

tydeligvis ikke blevet opfyldt, så vi skal nu lægge endnu flere kræfter i at sørge for, at det lykkes. Dem, 

der er i stand til at arbejde, skal arbejde, og dem, der ikke er i stand til at arbejde, skal nyde godt af 

solidaritet fra samfundets side. 

 

Ud over betydelige offentlige og private investeringer har vi brug for et effektivt indre marked, så vi 

hurtigt kan komme ud af krisen. De udestående forhindringer skal fjernes, så det kan sikres, at varer, 

tjenesteydelser, kapital, data og mennesker flyder frit over grænserne. Samtidig skal vi sikre, at der er 

lige konkurrencevilkår, således at der sikres fair konkurrence på det indre marked. 

 

EU har en central rolle at spille globalt. Vi skal forme internationale standarder, så de afspejler 

europæiske værdier og interesser. 85 % af verdens kommende vækst forventes at finde sted uden for 

EU. 35 millioner job i EU afhænger af eksport, og 16 millioner job af udenlandske investeringer.  

 

Med den nuværende pandemi har vi alle været vidne til EU's sårbarhed og afhængighed af leverandører 

uden for EU. Vores virksomheder og fremtidige velfærd vil afhænge af vores evne til at opretholde åbne 

markeder med fair handel og forudsigelige globale handelsvilkår. 

EØSU vil som en del af det globale civilsamfund fortsat aktivt virke for udvidelser og 

naboskabspolitikker. 

 

Mine damer og herrer, 

 

Covid-19 har vendt op og ned på vores arbejdsmarkeder. Sikring af beskæftigelse og indkomst for alle 

på arbejdsmarkedet – hvad enten de er selvstændige eller ansatte – er en prioritet, og vi skal tilpasse de 

nuværende politikker, med en langsigtet tilgang for så vidt angår uddannelse og færdigheder i 

baghovedet. Vi skal have særlig opmærksomhed på sårbare grupper, som f.eks. atypiske arbejdstagere, 
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børn i fattigdom, personer med handicap og folk med migrantbaggrund eller fra en etnisk minoritet, for 

blot at nævne nogle. 

 

Digitalisering og kunstig intelligens har en enorm indflydelse på, hvordan vi lever, arbejder, lærer og 

interagerer. Den digitale omstilling skal være retfærdig, bæredygtig og socialt acceptabel. Vi skal sætte 

borgerne i centrum af digitaliseringen.  

 

Det er min faste overbevisning, at økonomiske, sociale og samfundsmæssige fremskridt hænger 

indbyrdes sammen. De tyve principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder udgør et kompas 

for social konvergens og en fair og bæredygtig genopretning. I takt med at EU skifter i retning af en 

grøn og digital økonomi, skal vi sikre, at ingen lades i stikken, og at social- og arbejdsmarkedspolitikken 

reagerer hensigtsmæssigt på konsekvenserne af omstillingen.  

 

At beskytte dem, der søger tilflugt i EU, at sikre deres rettigheder og at bibringe dem et håb for fremtiden 

bør også være et af EU's styrende principper. Civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle for 

integrationen af migranter, men de skal støttes med en passende finansiering.  

 

Og når vi taler om europæiske værdier: Jeg mener, at vores fælles europæiske værdier ikke er til 

forhandling under nogen omstændigheder: vi skal respektere den menneskelige værdighed og 

menneskerettighederne, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten, selv i krisetider, hvor er behov for 

visse ekstraordinære og strengt midlertidige foranstaltninger. Retsstaten er en hjørnesten i EU's 

virkemåde, men det er endda mere end det: sammen med de grundlæggende rettigheder er det EU's 

ansigt som en model for social markedsøkonomi, som vi skal forsvare.  

 

En af de vigtigste erfaringer fra covid-19-krisen er, at sundhedssystemerne i næsten alle europæiske 

lande skal styrkes, primært med fokus på forebyggelse. Etableringen af en EU-sundhedsunion, der 

indebærer praktisk samarbejde mellem medlemsstaternes sundhedssektorer, koordineret af 

Kommissionen, er et vigtigt aspekt af solidaritet og fremtidig modstandsdygtighed. Der bør på EU-

niveau udvikles en effektiv behandling af og vaccine mod covid-19 samt fælles standarder og et 

koordineret system for testning.  

 

Sidst, men ikke mindst skal vi have et EU, der er miljømæssigt bæredygtigt. 

Vi ved, at en kulstofneutral omstilling vil modernisere industrien og skabe nye job af høj kvalitet samt 

flere jobmuligheder. Men ambitiøse klimabeskyttelsestiltag udgør ofte en betydelig udfordring for de 

berørte virksomheder. I den nuværende økonomiske lavkonjunktur er det vigtigt, at der ydes bedst mulig 

støtte til at skabe genopretning, samtidig med at man fremmer innovation og investeringer i klima- og 

miljøbeskyttelse. Virksomhederne skal ses som en del af løsningen, når det drejer sig om at gøre 

økonomien grøn. De skal tilskyndes til at deltage aktivt i udformningen af omstillingen til en 

kulstoffattig, ressourceeffektiv økonomi. I denne henseende skal virksomhederne have realistiske mål, 

planlægning, sikkerhed og fleksibilitet, når der vedtages nye foranstaltninger til at afbøde 

klimaforandringerne.  
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Man kan ikke diskutere mottoet for mit formandskab, "Forenet for EU's fremtid", uden at tale 

om konferencen om Europas fremtid. 

 

Denne konference bliver en enestående mulighed for samfundet i EU. Virksomheder, arbejdstagere, 

landmænd, forbrugere og ngo'er får mulighed for at komme til orde i forbindelse med udformningen af 

de fremtidige EU-politikker. De får ejerskab til deres Europæiske Union. Folk med forskellig baggrund 

og fra alle samfundslag får mulighed for at indgå i en struktureret debat, der har til formål at forbedre 

den måde, EU arbejder på. 

 

EØSU har siden sin fødsel i 1958 engageret sig i deltagelsesdemokrati, og udvalget vil nu igen få 

mulighed for at vise sin merværdi og virke som en formidler, eftersom vores medlemmer kommer fra 

organisationer, der repræsenterer alle dele af samfundet, og som er dybt rodfæstede i alle medlemsstater. 

 

Blandt de centrale emner er visionen for EU, dilemmaet mellem national suverænitet og behovet for at 

finde fælles europæiske løsninger, national identitet og kulturel mangfoldighed. 

Jeg er stolt over, at en EØSU-resolution, der blev vedtaget i 2017, var det første bidrag til den EU-

omspændende debat om Europas fremtid. Men vi stopper ikke her. Jeg er overbevist om, at vi vil levere 

et betydeligt og værdifuldt bidrag til konferencen om Europas fremtid.   

 

I har hørt ordet FORENET i mit motto. 

 

Vores vigtigste opgave er at sørge for, at det organiserede civilsamfunds stemme bliver hørt på EU-

niveau. For at gøre dette skal vi finde fælles gods mellem alle grupperne: vi er ikke i EØSU blot for at 

præsentere arbejdsgivernes eller arbejdstagernes eller ngo'ernes synspunkter. Vores merværdi er den 

fællesnævner, som vi overbringer til EU-institutionerne og medlemsstaterne. Samtidig ved vi, at der er 

røde linjer, som ikke kan overskrides, og som fortjener at blive gensidigt respekteret af alle grupperne. 

Det er ikke særinteressen, der giver udvalget legitimitet. Det er en fælles forståelse af, at vi kommer fra 

forskellige lande med forskellige baggrunde, men at vores opgave er at arbejdet sammen, forenet, for 

Den Europæiske Unions fælles interesse. Dette er, hvad der adskiller os fra lobbyister. Dette er vores 

egentlige merværdi.  

 

Vores succes og gennemslagskraft i EU's politiske beslutningsproces vil afhænge af kvaliteten og 

rettidigheden af vores arbejde samt af vores proaktive tilgang. Vi forventer, at hver ordfører og hvert 

medlem følger op på udtalelserne, indgår i tæt dialog med Europa-Parlamentets ordførere, Rådet og 

Kommissionen og kommunikerer med relevante aktører i forbindelse med hele udtalelsens 

tilblivelsesproces.  

 

Vi kan heldigvis regne med en engageret støtte fra udvalgets personale i alle afdelingerne, som vi 

ønsker at samarbejde med som et team, forenet, i gensidig respekt, tillid og anerkendelse. 
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Kære formænd, ærede gæster, kære kolleger og venner,  

 

Vi står over for enorme udfordringer, men denne mandatperiode vil samtidig give os en anledning til 

at hjælpe EU med at få økonomisk fremgang og blive socialt inkluderende og miljømæssigt bæredygtig. 

Vi kan bibringe EU's politikker en betydelig merværdi og bidrage til, at de bliver mere 

deltagelsesorienterede, effektive og afpassede efter europæernes behov.  

 

Vi agter at skabe resultater i forhold til denne målsætning. Sammen vil vi lykkes. 

  

Forenet for EU's fremtid! 


