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En vision for et stærkere og mere 
modstandsdygtigt EU efter covid 
 
Den Europæiske Union skal være økonomisk fremgangsrigt, socialt inkluderende og 
miljømæssigt bæredygtigt. Der skal være gode vilkår for, at hele civilsamfundet kan trives og 
leve i åbne, værdibaserede demokratier. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) 
vil have fokus på at fremme aktive bidrag fra civilsamfundets aktører til denne overordnede vision 
for EU og på at forsyne de politiske beslutningstagere med værdifuld ekspertise, der skaber et 
EU, der i højere grad er deltagelsesbaseret med mere virkningsfulde politikker, som er i bedre 
samklang med de økonomiske og sociale realiteter og borgernes virkelighed.

Denne mandatperiode vil blive præget af covid-19 og desværre af en tid med usikkerhed, 
økonomiske trængsler og social nød, hvor virksomhederne kæmper for at overleve og 
arbejdstagerne mister deres job. Indtil der findes en tilgængelig og bredt godkendt vaccine,  
vil vores "nye normal" fortsat være fysisk afstand, mundbind, møder i hybridform eller på afstand 
og forstyrrelse af erhvervsaktiviteter. 

Mere end nogensinde før er vi i den nuværende 
situation nødt til slå kræfterne sammen, 
udvikle en vision for et nyt EU efter covid og gøre 
vores bedste for at sikre, at vores udvalg leverer 
et vægtigt bidrag til Europas genopretning 
og fremtidige modstandsdygtighed. Dette 
skal gå hånd i hånd med genopbygningen af et 
mere forenet, effektivt og velanset EØSU.
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Et Europa, der 
er økonomisk 
fremgangsrigt

Et Europa, der 
er miljømæssigt 
bæredygtigt

Et Europa, 
der er socialt 
inkluderende







Et Europa, der 
er økonomisk 
fremgangsrigt

Den aktuelle pandemi har været årsag til den værste recession siden anden verdenskrig og 
forværrer ulighederne. Frem for alt har medlemsstaterne, virksomhederne, arbejdstagerne 
og samfundene samlet set brug for hjælp til at overleve, komme sig og genopbygge deres 
økonomier. 

Genopretningsplanen Next Generation EU må tilvejebringe de nødvendige økonomiske midler til 
at imødegå de negative økonomiske og sociale konsekvenser af pandemien, men det skal sikres, 
at støtten virkelig når ud til dem i nød, hvad enten det er arbejdsløse eller virksomheder, og især 
SMV'er, som kæmper for at overleve.   

Men penge alene vil ikke få os ud af den nuværende situation. Omstillingen til en økonomi, 
der er mere digital og grøn efter pandemien, skal knyttes sammen med social genopretning.  
Målet om at løfte 20 millioner mennesker ud af fattigdom og social udstødelse inden 2020 er 
åbenlyst ikke blevet nået, så nu er vi nødt til at gøre os dobbelt umage for at få det til at ske. 
Mennesker, der kan arbejde, bør arbejde, mens solidariteten i samfundet bør komme dem,  
der ikke er i stand til at arbejde, til gode. Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal fungere 
som et kompas for social konvergens. 

Genopretning efter pandemien
Ud over store offentlige og private investeringer har vi behov for et velfungerende indre 
marked for at komme hurtigt ud på den anden side af krisen. De tilbageværende hindringer 
skal fjernes, og der skal være garanti for en uafbrudt strøm af varer, kapital, data og personer 
på tværs af grænserne. Samtidig er det også nødvendigt at sikre lige vilkår for fair konkurrence  
i det indre marked. Under pandemien har vi været vidne til national ageren, som, vi troede, hørte 
fortiden til, men Kommissionen har handlet hurtigt og etableret grønne korridorer, der smidiggør 
strømmen af varer og personer. I den nuværende situation skal tilliden mellem medlemsstaterne 
genopbygges.
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Vi har brug for:

• en effektiv genopretningsplan efter covid, der kan sikre offentlige og private investeringer og 
solvensstøtte til bevarelse af virksomheder og arbejdspladser og fremme omstillingen til et 
konkurrencedygtigt, grønt og digitalt Europa 

• en moderne industripolitik, som omfatter 
europæiske digitale løsninger

• gode betingelser for innovation 

• garantier for konkurrencedygtige 
energiomkostninger

• paneuropæiske projekter og investeringer i den 
rette digitale og grønne logistik 

• korrekt gennemførelse og effektiv håndhævelse 
af de eksisterende regler ledsaget af mindre 
bureaukrati, administration og kompleksitet ved 
handel over grænserne, hvilket især er vigtigt for 
SMV'er 

• tilstrækkelig støtte til landdistrikter og bevarelse af 
produktionen af kvalitetsfødevarer i Europa 

• en kapitalmarkeds- og bankunion, hvor der er respekt for de europæiske bankers særlige 
karakteristiska og nøglerolle, virksomhederne og især SMV'erne sikres alternative 
finansieringskilder, husholdningerne kan få mest muligt ud af deres opsparing, og investeringer 
fremmes på tværs af grænserne.

Den digitale og grønne omstilling vil også fremover være højaktuelle emner, som bør 
integreres i hvert eneste politikområde. Bæredygtig udvikling bør blive en måde at tænke på 
og grundlaget for en konkurrencedygtig europæisk økonomi, som ikke lader nogen i stikken. 
Genopretningsbestræbelserne bør ikke få os til blot at genskabe det, der var. Vi er nødt til at 
forbedre politikker og arbejdsmetoder og samtidig høste fordelene ved de igangværende 
omstillinger.

Hvad angår skatter har den aktuelle pandemi vist os, at sikre skatteindtægter er vigtigere for 
medlemsstaterne end nogensinde før, så de kan investere i de mennesker og virksomheder,  
der har størst behov. På den anden side er skattetrykket i euroområdet allerede højt. At finde 
den rette balance kræver, at den administrative byrde for borgere og virksomheder lettes,  
at kampen mod skattesnyd intensiveres, og at samarbejdet med ikke-EU-lande styrkes.  
Den digitale økonomi er vokset hurtigt og har skabt nye udfordringer i forhold til beskatning.  
Der skal findes globale løsninger for at sikre, at alle virksomheder betaler en rimelig andel  
af skatter.
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EU's eksterne dimension
På den globale scene kan EU spille en rolle med hensyn til at fastlægge internationale 
standarder, som afspejler europæiske værdier og interesser. 85 % af verdens fremtidige 
vækst forventes at finde sted uden for EU. 35 millioner europæiske job afhænger af eksport og  

16 millioner job af udenlandske investeringer. 

Pandemien har klart udstillet EU's sårbarhed og afhængighed 
af leverandører uden for EU. Europas erhvervsliv og 
fremtidige velstand afhænger i vid udstrækning af evnen 
til at holde markederne åbne på grundlag af fri og fair 
handel og forudsigelige globale handelsbetingelser.  
Et regelbaseret multilateralt handelssystem og åben, fair, 
inkluderende og forudsigelig international handel må 
fortsat være et grundprincip for Den Europæiske Union.   
Vi er nødt til at garantere EU's åbne og strategiske autonomi 
og forsyningssikkerhed, selv i krisetider, ved at fremme et 
solidt industrigrundlag og modstandsdygtige internationale 
forsyningskæder. Europa skal beskytte de globale 
handelsregler, sikre lige vilkår og finde en balance mellem 
strategisk autonomi og åbenhed over for international 
handel. Skibsfarten er for eksempel en grundpille i den 

internationale handel, da den muliggør import og eksport af varer til rimelige priser i et omfang, 
som ikke er muligt med andre transportmidler. Den er derfor et strategisk aktiv og sætter EU 
i stand til at beskytte sin geopolitiske uafhængighed og øge sin økonomiske og industrielle 
modstandsdygtighed såvel som sin suverænitet.

Vi har derfor brug for: 

• en proaktiv handelspolitik

• et nyt forhold til UK 

• et tæt partnerskab med det vestlige Balkan

• et partnerskab med og støtte til landene i øst i tiden efter 2020 

• handels- og bæredygtighedskapitler i de nye frihandelsaftaler med Vietnam og Singapore 
samt aktiv opfølgning af de frihandelsaftaler, der allerede er indgået

• en stabilitetspagt for Afrika.

Som en del af det globale civilsamfund vil EØSU fortsætte sit aktive engagement i udvidelses- og 
naboskabspolitikkerne. 
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Vi skal sikre, at midlerne fra genopretningsplanen 
Next Generation EU når ud til dem i nød, hvad enten 
det er arbejdsløse eller virksomheder, og især SMV'er, 
som kæmper for at overleve.

Christa Schweng, 
formand for EØSU







Økonomiske, sociale og samfundsmæssige fremskridt hænger uløseligt sammen. De 20 principper 
i den europæiske søjle for sociale rettigheder udgør et kompas for social konvergens og for en 
fair og bæredygtig genopretning. Handlingsplanen for søjlens gennemførelse, som skal foreligge 
i 2021, vil være styrende for medlemsstaternes bestræbelser på området. 

Som et led i omstillingen til at blive grønnere og mere digitale må vi sikre, at ingen lades  
i stikken, og at socialpolitikkerne tager ordentligt hånd om konsekvenserne af omstillingen. 
Dertil kommer, at pandemien har været årsag til alvorlige forstyrrelser og hurtige omskiftelser på 
arbejdsmarkedet. Trods høj arbejdsløshed, som er blevet forværret siden udbruddet af covid-19, 
har arbejdsgiverne i nogle medlemsstater stadig svært ved at finde arbejdstagere med de 
færdigheder, deres virksomheder har brug for. Samtidig har højt kvalificerede unge vanskeligt 
ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. At få uddannelse og behovene på arbejdsmarkedet  
til at gå op er en vedvarende udfordring.

Velegnede aktive arbejdsmarkedspolitikker og veludstyrede offentlige arbejds-
løshedsformidlinger, som med gode resultater evner at matche udbud og efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet med livslang læring kan medvirke til at afhjælpe denne situation. Vi er nødt til 
at forme vor tids politikker i et langsigtet perspektiv. At beskytte arbejdspladser og indtægter 
for alle arbejdstagere er en prioritet, idet der skal være særlig fokus på og støtte til sårbare 
grupper såsom atypiske arbejdstagere, børn, der lever i fattigdom, personer med handicap,  
beboerne i marginaliserede områder og mennesker med migrantbaggrund eller fra etniske 
mindretal.

Et Europa, 
der er socialt 
inkluderende
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Uddannelse
At udstyre borgerne med de nødvendige færdigheder til at kunne deltage aktivt i samfundet 
og på et arbejdsmarked i forandring må være en prioritet. Vi har behov for avancerede, 
fremtidsorienterede og relevante uddannelsessystemer, herunder vekseluddannelsessystemer 
for at:

• give de unge gode grundlæggende kompetencer, som også 
vil sætte dem i stand til at erhverve yderligere specifikke 
færdigheder og gribe fremtidens muligheder, fremme livslang 
læring for alle, især på en baggrund af digitalisering og grønnere 
samfund 

• bevare traditionelle, gamle færdigheder, som bliver vigtigere for 
at kunne vedligeholde indbyggede driftsaktiver og velstanden 
(også relevant for den cirkulære økonomi) og samtidig bidrage 
til en gunstig geografisk fordeling af arbejde og arbejdspladser

• fremme (re)integrationen på arbejdsmarkedet for eksempel ved 
at give arbejdsløse mulighed for oplæring på arbejdspladsen og 
samtidig mindske arbejdsgiverens arbejdskraftomkostninger.

Migration
De underliggende årsager til migration såsom konflikter, ulighed, klimaændringer forsvinder ikke 
fra den ene dag til den anden. Europa har derfor brug for en transparent og godt administreret 
migrations- og asylstrategi. Den nye pagt om migration og asyl indeholder 10 konkrete 
lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige initiativer. Beskyttelse af dem, som søger 
tilflugt i EU, under overholdelse af international ret og med garanti for deres og deres familiers 
rettigheder og livsudsigter bør være de styrende principper. Civilsamfundsorganisationerne 

spiller en vigtig rolle i integrationen af 
migranter, men de skal støttes og tilføres den 
rette finansiering. Videreformidling af deres 
bedste praksis på EU-niveau, hvilket EØSU 
kan facilitere, fremmer den gensidige læring 
mellem medlemsstaterne. 
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En europæisk sundhedsunion
En af de vigtigste erfaringer fra coronaviruskrisen er, at sundhedssystemerne i næsten alle 
europæiske lande skal styrkes, primært med fokus på forebyggelse. Praktisk samarbejde  
i sundhedssektoren mellem medlemsstaterne, koordineret af Kommissionen, er et vigtigt aspekt 

af solidaritet og fremtidig modstandsdygtighed. Der er bl.a. blevet 
samarbejdet om indkøb og levering af medicinsk udstyr og tjenester 
med henblik på beskyttelse, redning, behandling og pleje under for 
eksempel RescEU-programmet for civilbeskyttelse. Udviklingen af 
effektive behandlinger og en vaccine mod covid-19 samt fælles 
standarder og koordinerede testsystemer bør iværksættes på  
EU-niveau. EU-institutionerne bør have de nødvendige 
kompetencer og den nødvendige bemyndigelse til at koordinere 
forsyningen og distributionen af livsvigtigt medicinsk udstyr og 
værnemidler i det indre marked.

Grundlæggende rettigheder  
og retsstatsprincippet
Den Europæiske Union er grundlagt på fælles europæiske værdier, som ikke er til 
forhandling under nogen omstændigheder: respekt for den menneskelige værdighed og 
menneskerettighederne, frihed, demokrati, lighed og retsstatsprincippet. Selv i krisetider,  
hvor visse ekstraordinære og tidsbegrænsede foranstaltninger er nødvendige, må disse 
foranstaltninger ikke være i strid med retsstatsprincippet og ikke bringe demokratiet, magtens 
deling eller EU-borgernes grundlæggende rettigheder i fare. Det er heller ikke acceptabelt,  
at råderummet for civilsamfundsorganisationerne svinder i nogle medlemsstater. 
Retsstatsprincippet er fundamentet for EU's funktion,  
men det er mere end det: sammen med de grundlæggende 
rettigheder er det det, der gør EU til en model for en social 
markedsøkonomi, som skal forsvares. 

Respekt for mangfoldighed er et af EU's grundlæggende 
principper. Dette gælder for rigdommen på kulturer 
og naturlige miljøer i de forskellige lande. Respekt for 
mangfoldighed gælder også for køn, handicap, race, 
seksuel orientering, alder, religion og tro og ethvert andet 
personligt træk. 
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Jeg er fuldt og fast overbevist om, at økonomiske, 
sociale og samfundsmæssige fremskridt hænger 
uløseligt sammen. Efterhånden som Europa 
omstiller sig til en grøn og digital økonomi,  
må vi sikre, at ingen lades i stikken.

Christa Schweng, 
formand for EØSU







Den grønne omstilling vil sammen med digitaliseringen være drivkraften for  
genopretningsplanen for Europa. Den økologiske omstilling vil bidrage til at modernisere 
industrien og skabe nye job af høj kvalitet og flere beskæftigelsesmuligheder. 

Men ambitiøse klimaforanstaltninger udgør ofte betydelige udfordringer for virksomhederne. 
Det er derfor i den nuværende situation med økonomisk nedgang helt afgørende at sikre 
den bedst mulige støtte, så genopretningen bliver en realitet, og samtidig skabe grundlag for 
innovation og investeringer i klima- og miljøbeskyttelse. Virksomhederne har brug for realistiske 
mål, planlægning, sikkerhed og fleksibilitet, når der vedtages nye foranstaltninger for at modvirke 
klimaændringerne, så de kan forblive konkurrencedygtige og levere job.  

I bestræbelserne for at gøre økonomien grønnere må virksomhederne betragtes som en 
del af løsningen og opmuntres til at spille en aktiv rolle i omstillingen til en kulstoffattig og 
ressourceeffektiv økonomi. Ledetråden for virksomheder bør være "retfærdig omstilling".  
En "bæredygtig virksomhed" med en stærk "arbejdstagerstemme" og garanti for informations- og 
høringsrettigheder er en vigtig aktør. Hvis arbejdstagere og samarbejdsudvalg får mulighed for 
aktivt at bidrage til gennemførelsen af virksomhedernes politikker i tråd med tankegangen om 
"bæredygtige virksomheder for en retfærdig omstilling", skabes der gode udsigter til anstændige 
arbejdsvilkår i sunde miljøer og regioner, der er attraktive at bo i. 

Et Europa, der 
er miljømæssigt 
bæredygtigt 
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Mennesker i centrum for digitaliseringen  
Digitalisering og kunstig intelligens har enorm indflydelse på, hvordan vi lever, arbejder, lærer 
og interagerer. Den digitale omstilling skal være retfærdig, bæredygtig og socialt acceptabel. Vi skal 
have en europæisk tilgang til digitaliseringen, hvor mennesket er i centrum, og vi skal gribe de 
muligheder, digitaliseringen tilbyder. Samtidig bør vi skabe et egentligt europæisk dataområde, 
hvor vores data beskyttes, og der er garanti for 
privatlivets fred og selvbestemmelse. Europæisk 
teknologisk suverænitet bør ikke defineres på en 
måde, der udelukker eller er i konflikt med andre, 
da vi har brug for og fordel af globalt samarbejde. 
EU-lovgivningen skal være på omdrejningshøjde 
med de teknologiske fremskridt, og investeringer 
i fremtidige færdigheder og teknologier er af 
allerstørste vigtighed. 

Virksomhederne må betragtes som en del af løsningen  
i omstillingen til en grøn økonomi. Det er helt afgørende  
at sikre den bedst mulige støtte, så genopretningen  
i EU bliver en realitet, og samtidig skabe grundlag for 
innovation og investeringer i klima- og miljøbeskyttelse.

Christa Schweng, 
formand for EØSU



Konferencen om Europas fremtid er en unik mulighed for samfundet i Den Europæiske Union. 
Virksomheder, arbejdstagere, landbrugere, forbrugere og NGO'er vil kunne give deres mening til 
kende om, hvordan de fremtidige EU-politikker skal se ud, hvilket vil give dem en følelse af ejerskab 
af deres Europæiske Union. Mennesker med forskellige baggrunde og fra alle samfundslag får 
mulighed for at deltage i en mere struktureret debat med det formål at forbedre EU's virkemåde.

EØSU har siden etableringen i 1958 været engageret i deltagelsesdemokratiet og får her 
mulighed for at vise sin merværdi og fungere som en facilitator, da vores medlemmer kommer 
fra organisationer, der repræsenterer alle dele af samfundet, og er aktive på stedet i alle 
medlemsstater.

Konferencen bør bruges til at udvikle de forskellige dimensioner af brobygning mellem:

• civilsamfundets aktører
• civilsamfundet og politikere
• aktører i det virkelige liv og organisationer
• nationale aktører og EU-aktører.

De overordnede temaer kunne navnlig handle om den vision for Europa, vi gerne vil realisere, 
dilemmaet mellem national suverænitet og behovet for at finde fælles europæiske løsninger, 
national identitet og kulturel mangfoldighed.
  
Udvalget vedtog tilbage i 2017 en resolution om Europas fremtid. Dette var en reaktion på 
Kommissionens hvidbog fra samme år, hvori der blev skitseret fem mulige scenarier for,  
hvordan EU27 kunne udvikle sig frem mod 2025. Vi var stolte over, at EØSU's resolution var det 
"første bidrag til den EU-omspændende debat om Europas fremtid". Vi ønsker at levere et vægtigt 
og værdifuldt bidrag til konferencen om Europas fremtid.  
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EØSU har siden etableringen i 1958 været engageret 
i deltagelsesdemokratiet og får nu igen mulighed for 
at vise sin merværdi og fungere som en facilitator, 
da vores medlemmer kommer fra organisationer,  
der repræsenterer alle dele af samfundet og har 
stærke rødder i alle medlemsstater.

Christa Schweng, 
formand for EØSU



Det er af allerstørste betydning, at EØSU genopretter sit omdømme og genvinder tilliden og 
troværdigheden både udadtil i de andre EU-institutioners og offentlighedens øjne og indadtil 
blandt medlemmerne og de ansatte. Et EØSU, der er forenet, opfylder de højeste etiske og 
faglige standarder og har det bedste omdømme udadtil, vil gøre medlemmerne og de ansatte 
stolte af at arbejde for vores institution.
 
Der vil med det samme blive iværksat alle nødvendige anstrengelser, foranstaltninger og tiltag for 
i fuld gennemsigtighed og på konsekvent vis at:

• revidere og styrke EØSU's forretningsorden og adfærdskodeks under hensyntagen til Europa-
Parlamentets anbefalinger og rapporterne fra OLAF og Den Europæiske Ombudsmand og 
dermed sikre anstændige arbejdsvilkår for de ansatte og medlemmerne, herunder i forhold 
til deres helbred 

• genskabe tilliden og samhørigheden mellem de tre grupper, medlemmerne og de ansatte,  
så vi arbejder sammen som et team med opnåelse af konsensus som målet.

Udvalgets vigtigste rolle er at sikre, at det organiserede civilsamfund bliver hørt på EU-niveau.  
For at vi kan løfte vores opgave, er vi nødt til at understrege vigtigheden af fælles fodslag mellem 
EØSU's tre grupper: vi er ikke i EØSU blot for at fremføre arbejdsgiveres, arbejdstageres eller 
NGO'ers synspunkter. Vores merværdi ligger i, at vi finder en fællesnævner, som vi præsenterer for 
EU-institutionerne og medlemsstaterne, samtidig med at der er nogle røde linjer, som vi ikke kan 
overtræde, og som alle grupper viser gensidig respekt for. Enkeltinteresser er ikke berettigelsen 
for vores institution – det er den fælles forståelse for, at vi har forskellige nationaliteter med 
forskellige baggrunde, men at vores opgave og vores forpligtelse er at arbejde for det fælles 
europæiske gode.

Genskabelse af 
tilliden internt 
i EØSU og 
genoprettelse 
af udvalgets 
omdømme udadtil  

Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg
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EØSU er den eneste forbindelse mellem EU's politiske myndighed og det organiserede 
civilsamfund. Tættere inddragelse af civilsamfundet og aktører fra det virkelige liv i drøftelserne 
på nationalt niveau og EU-niveau tilfører merværdi til den politiske beslutningstagning og 
gør den mere demokratisk og virkningsfuld og i højere grad afstemt efter borgernes behov.

Vi vil arbejde med vores vigtigste værktøj, vores udtalelser, for at forbedre den måde,  
vi udarbejder dem på og formidler dem til EU-institutionerne. Tæt samarbejde med Kommissionen 
selv inden offentliggørelsen af nye forslag og hurtig udarbejdelse af udtalelser vil sikre, at vores 
synspunkter høres i rette tid. Alle medlemmer opfordres til at anlægge en proaktiv og systematisk 
tilgang til opfølgningen på vores udtalelser. Vi vil etablere en struktureret dialog med Europa-
Parlamentets ordførere og Rådet og kommunikere med relevante interessenter. 

EØSU kan også via sine politikevalueringer anskueliggøre, hvordan EU-lovgivningen 
og -programmer gennemføres i praksis og opfattes af civilsamfundsorganisationerne  
i medlemsstaterne. Vi kan overvåge gennemførelsen af EU-politikker og påvise, om EU lever op til 
sine løfter, og pege på mulige uhensigtsmæssige politikker og procedurer og samtidig formulere 
anbefalinger til forbedringer. 

EØSU kan endvidere spille en vigtig rolle som en pålidelig partner i processerne omkring det 
europæiske semester som kanal for civilsamfundets synspunkter. Dette kan medvirke til at øge 
synligheden af EØSU på nationalt niveau.

Forenkling af procedurerne ved at gøre bedst mulig brug af digitaliseringens muligheder og øget 
gennemsigtighed må også være på vores dagsorden. 

På grundlag af dette program vil den næste mandatperiode give os muligheden for at hjælpe EU 
med at blive økonomisk fremgangsrigt, socialt inkluderende og miljømæssigt bæredygtigt. Vi vil 
gøre alt for at løfte denne udfordring.

Sammen vil det lykkes.

Forenet for  
EU's fremtid! 
#United4FutureEU
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#United4FutureEU

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/instagram

www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin
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