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1. Indledning 

 

1.1 Både pandemien og krigen i Ukraine har vist, at det er afgørende, at EU er godt forberedt på en 

uventet udvikling. Dette understreger betydningen af fremsynsaktiviteter med hensyn til at 

opdage eventuelle svage signaler og skitsere forskellige scenarier og dermed skabe et grundlag 

for, at EU's politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter og andre civilsamfundsaktører 

kan forbedre modstandsdygtigheden, tackle risici og udnytte muligheder. EØSU opfordrer til, at 

de strategiske fremsynsaktiviteter fokuserer langt mere på den geopolitiske udvikling, ikke kun i 

Europa, men også uden for Europa1, herunder hvordan denne udvikling påvirker sikkerheden, 

handelen, flygtninge og integrationen af disse i de modtagende samfund. 

 

1.2 Pandemien og krigen har også endnu engang kastet lys over civilsamfundets og dets 

institutioners styrke og vigtighed med hensyn til at bekæmpe konsekvenserne af kriser og 

hjælpe folk. EØSU opfordrer derfor Kommissionen til i højere grad at anerkende 

civilsamfundets og deres institutioners betydning ved at give dem en fremtrædende plads i EU's 

politik. 

 

1.3 EU's globale styrke stammer fra Unionens fælles værdier, der er baseret på demokrati, 

retsstatsprincippet og dens økonomiske og sociale model. Flere på hinanden følgende chok viser 

betydningen af at opbygge en mere modstandsdygtig europæisk økonomi og afbøde forskellige 

krisers afledte virkninger (inflation, stigende energi- og råvarepriser og forsyningsknaphed og 

afbrydelser i forsyningskæder). Europa skal mindske afhængigheden og eksponeringen for 

upålidelige leverandører, men samtidig opbygge koalitioner med ligesindede partnere og 

diversificere forsyningskilderne. 

 

1.4 Ud over energi kommer en betydelig andel af EU's import af metaller, som er afgørende for 

flere strategiske industrier, fra Rusland og Ukraine2. Begge lande er store eksportører af flere 

landbrugsprodukter såsom korn og oliefrø. Afbrydelsen af eksporten fra disse lande har allerede 

ført til enorme globale prisstigninger på landbrugsråvarer. Konsekvenserne mærkes især i 

verdens fattigste lande, og de fattigste er dem, der vil lide mest. I den forbindelse gentager 

EØSU sin opfordring til at fremskynde udviklingen af strategisk og teknologisk autonomi for 

Europa og behovet for at begrænse vores afhængighed af energi, kritiske råstoffer og 

fødevarer3. 

 

1.5 For at undgå drastiske økonomiske og sociale konsekvenser skal EU's energipolitik være 

realistisk og bidrage til at opbygge energiunionen og til at nå klimamålene uden at lægge en 

ekstra byrde på sårbare forbrugere og arbejdstagere og uden at undergrave de europæiske 

virksomheders konkurrenceevne. EU skal arbejde hen imod sine ambitiøse klimamål og 

samtidig sikre stabiliteten og sikkerheden i energiforsyningen til en pris, der er overkommelig 

for virksomheder og borgere. 

 

                                                      
1

  INT/958. 

2
 EØSU's resolution "Krigen i Ukraine og dens økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser". 

3 
 Ibid. 
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1.6 De europæiske samfund blev allerede hårdt ramt af pandemien, og denne krise er endnu et 

massivt chok, som de mest sårbare i vores samfund mærker mest. Solidaritet og social 

konvergens skal også være retningsgivende for de kommende EU-politikker: Reaktionen på 

krigen i Ukraine vil have store omkostninger for alle, og vi skal sørge for, at disse byrder deles 

på en retfærdig måde. Kommissionen kan føre yderligere drøftelser med medlemsstaterne om 

mulige langsigtede værktøjer, dvs. arbejdsløshedsgenforsikringsordninger, til at løse de 

systemiske problemer, der kun forværres af den igangværende krise. Virkningerne af og en 

potentiel yderligere anvendelse af SURE-mekanismen bør også udforskes og drøftes med 

arbejdsmarkedets parter. 

 

1.7 EØSU opfordrer Kommissionen til at prioritere bedre regulering og opfordrer Kommissionen og 

EU's lovgivere til hele tiden at uddybe og fremme alle aspekter af EU's system for bedre 

regulering og systematisk anvende værktøjerne og retningslinjerne for bedre regulering i deres 

arbejde. Med henblik herpå opfordrer EØSU Kommissionen til fortsat at fremme principperne 

og redskaberne for bedre regulering i alle sine tjenestegrene. 

 

1.8 En tilgang med bæredygtig udvikling bør vedtages som et overordnet og integreret mål for alle 

politikker, programmer og foranstaltninger. For at sætte skub i genopretningen efter kriserne bør 

Kommissionen og medlemsstaterne identificere og arbejde for politikker og initiativer, der på en 

og samme tid skaber økonomiske, sociale og miljømæssige fordele, dvs. styrker 

erhvervsklimaet, forbedrer arbejds- og levevilkårene og letter omstillingen til en klimaneutral og 

cirkulær økonomi. 

 

1.9 EU's genopretning og modstandsdygtighed over for kriser hænger uløseligt sammen med 

bæredygtig vækst, social konvergens, et gunstigt erhvervsklima og en positiv udvikling af 

beskæftigelsen og beskæftigelsesvilkårene i overensstemmelse med den europæiske grønne 

pagt, den europæiske søjle for sociale rettigheder og dens handlingsplan og FN's verdensmål for 

bæredygtig udvikling. Alle de politiske foranstaltninger, der træffes, bør målrettes mod at 

fremme bæredygtige virksomheder, iværksætteri og jobskabelse samt bedre arbejds- og 

levevilkår. 

 

1.10 Det er afgørende, at vi trods presserende problemer ikke glemmer grundlæggende EU-formål 

såsom effektiv gennemførelse af det indre marked eller langsigtede behov såsom 

klimaneutralitet inden 2050 og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse for at sikre en god 

fremtid for borgere og virksomheder. Kommissionen bør derfor fortsætte med at lette og 

tilskynde investeringer i forskning og innovation under behørig hensyntagen til de voksende 

behov for at finde løsninger og forbedre modstandsdygtigheden over for geoøkonomiske, 

samfundsmæssige, sundhedsmæssige og miljømæssige risici. 

 

1.11 En stærkere position i verden kræver ikke blot en styrkelse af det indre marked og mindskelse 

den kritiske afhængighed, men også gode resultater inden for eksport. Kommissionen bør 

undersøge, hvordan man kan øge de europæiske virksomheders konkurrenceevne generelt og 

navnlig styrke EU-virksomheders stilling på de globale markeder for teknologier, produkter og 

løsninger som reaktion på globale megatendenser og udfordringer som f.eks. klimaændringerne. 

Også sundhedssektorens kapacitet skal styrkes med bedre forskning og bedre metoder til at 

håndtere det stigende behov for behandling og pleje og mulige fremtidige pandemier. Dette bør 
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omfatte støtte til udvikling og international fremme af europæiske virksomheders og 

innovatorers standarder, eftersom standarder skaber markeder. 

 

1.12 Opnåelsen af en stærkere global rolle for EU kræver et stærkt sammenhold og en fælles indsats 

fra medlemsstaternes side. Kommissionen bør bygge videre på det sammenhold, der er opnået 

under kriserne, og finde metoder til at styrke EU's genopretning og langsigtede 

konkurrenceevne og borgernes velfærd på en måde, der i stigende grad beror på innovation og 

færdigheder snarere end på statsstøtte eller barrierer for handel og samarbejde. I relationerne til 

den øvrige verden bør Unionen fortsat bidrage til udryddelsen af fattigdom og beskyttelse af 

menneskerettighederne. 

 

2. Den europæiske grønne pagt 

 

2.1 EØSU har støttet gennemførelsen af den europæiske grønne pagt og påpeget, at den skal foregå 

på en socialt retfærdig måde, og således at den europæiske fødevaresikkerhed og 

energiforsyningssikkerheden er garanteret på prisoverkommelig vis. Dette gælder bl.a. 

Fit for 55-pakken, som vil indvirke forskelligt på sektorer, virksomheder, regioner, 

lokalsamfund og enkeltpersoner i hele Europa. EØSU insisterer på, at aktiv inddragelse af 

arbejdsmarkedets parter og relevante civilsamfundsorganisationer er vigtig både i planlægnings- 

og gennemførelsesfasen. Det er afgørende at støtte borgere og interessentgrupper i deres 

mobilisering med henblik på at deltage aktivt i omstillingen til et kulstoffattigt samfund. 

 

2.2 EØSU bemærker, at initiativer vedrørende den europæiske grønne pagt skal være 

komplementære og gensidigt forstærkende på tværs af områderne klima, energi, transport, 

bygninger, industri, skovbrug og fødevaresystemer for at opnå en konkurrencedygtig, retfærdig, 

klimaneutral og cirkulær EU-økonomi. EØSU opfordrer også til en bedre komplementaritet 

mellem den grønne og den digitale omstilling. 

 

2.3 For at overvåge hvordan omstillingen til økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig vækst 

skrider frem i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt opfordrer EØSU til, at der 

udvikles et sæt passende indikatorer, der rækker "ud over BNP". Der bør udarbejdes en koncis 

resultattavle, der ikke er begrænset til BNP, som kan inkorporeres i resultattavlen for den 

europæiske grønne pagt og europæiske proces for økonomisk styring. Den skal også bruges som 

input til politikudviklingen, forbedre kommunikationen og fremme fastsættelsen af mål. 

 

2.4 EØSU støtter målet med EU-klassificeringssystemet for bæredygtige aktiviteter 

("EU-klassificeringssystemet") om at lede investeringerne i retning af bæredygtige projekter og 

aktiviteter. Med dette for øje har Kommissionen udarbejdet et regelsæt til at fastslå, hvad der 

kan betegnes som miljømæssigt (grønne) investeringer. EØSU opfordrer til, at 

klassificeringssystemet udvikles således, at der tages hensyn til samfundsmæssige behov såsom 

sikkerhed i forsyningen af energi og vigtige råmaterialer og varer, og at der også fokuseres mere 

på sociale bæredygtighedsaspekter såsom arbejdstager- og menneskerettigheder, samtidig med 

at medlemsstaternes kompetencer og forskellige systemer for arbejdsmarkedsrelationer samt 

muligheden for en objektiv vurdering i forbindelse med adgang til finansiering respekteres. 

EØSU har helt fra begyndelsen argumenteret for, at den grønne pagt kun kan og vil blive en 

succes, hvis den også er en social pagt. Hvad angår de sociale aspekter af 
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klassificeringssystemet arbejder EØSU p.t. på en initiativudtalelse om "Et socialt 

klassificeringssystem – Udfordringer og muligheder". Klassificeringssystemet bør også 

anvendes i forbindelse med den europæiske standard for grønne obligationer. EØSU finder det 

vigtigt, at klassificeringssystemer ensrettes på internationalt plan inden for rammerne af den 

internationale platform for bæredygtig finansiering. 

 

2.5 For at tage højde for de sociale og arbejdsmarkedsrelaterede forhold i den europæiske grønne 

pagt opfordrer EØSU Kommissionen til at foreslå yderligere politiske foranstaltninger for at 

styrke den europæiske grønne pagts sociale og arbejdsmarkedsrelaterede dimension, og således 

at den er forenelig med de ambitiøse sociale mål i Portoerklæringen, den europæiske søjle for 

sociale rettigheder og ILO's retningslinjer for en retfærdig omstilling. EØSU opfordrer navnlig 

EU-institutionerne til at kortlægge og analysere de virkninger, som den grønne omstilling vil få 

for beskæftigelsen og færdigheder i forskellige lande, regioner og sektorer, herunder for 

underleverandører og værdikæder i efterfølgende led. EØSU opfordrer også til at sikre, at de 

nationale energi- og klimaplaner indeholder strategier for retfærdig omstilling. Desuden er det 

vigtigt at foregribe og håndtere ændringer på arbejdsmarkedet, herunder gennem målrettet støtte 

som f.eks. forbedring af de nødvendige færdigheder, sikring af social beskyttelse og inddragelse 

af hele det berørte samfund i tilrettelæggelse af omstillingen samt yderligere forslag om at 

mobilisere massive offentlige og private investeringer til støtte for omstillingen og øge 

størrelsen af og anvendelsesområdet for Fonden for Retfærdig Omstilling betydeligt for at 

matche udfordringerne. 

 

2.6 EØSU opfordrer til, at EU's lovgivningsmæssige rammer gør det muligt for EU's virksomheder, 

herunder SMV'er, at blive førende inden for grønne virksomheder og samtidig hindrer risikoen 

for udflytning af produktionen og import med en større negativ miljøpåvirkning. Dette gælder 

især for energiintensive industrier. EØSU efterlyser desuden støtte til SMV'er til at de kan få en 

bedre forståelse af og blive bedre til at håndtere de stadig flere klima- og miljøkrav, som gælder 

for dem direkte eller indirekte. 

 

2.7 EØSU efterlyser også robust innovationsstøtte til industrier med henblik på at udvikle og 

udbrede grønne teknologier, materialer, produkter, produktionsprocesser og forretningsmodeller 

ved f.eks. at fremme programmer om brint, batterier, halvledere, CO2-opsamling og -anvendelse 

og praksis for cirkulær økonomi inden for forskellige områder, f.eks. emballage. 

 

2.8 For at øge EU's globale indflydelse hvad angår modvirkning af klimaændringerne bør EU sikre 

sine industrier konkurrencedygtige betingelser, så de kan udnytte de eksportmuligheder, som 

den globale efterspørgsel efter klimateknologier og -løsninger giver, og dermed øge EU's 

"CO2-håndaftryk".  

 

2.9 Industrialliancer har vist sig at være en vellykket metode til at udvikle storstilede og 

grænseoverskridende industriprojekter på strategiske områder. Disse industrialliancer er 

sammen med vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse afgørende for genopretningen og for 

at fremme europæiske standarder og nøgleteknologier, navnlig inden for områder, hvor 

markedet ikke kan skabe resultater alene, eller hvor det forvrides. 
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2.10 Fremskridtene hen mod en egentlig energiunion bør styrkes for at sikre energiomstillingen til et 

prisoverkommeligt, sikkert, konkurrencedygtigt og bæredygtigt energisystem. I betragtning af 

de aktuelle udfordringer som følge af den russisk-ukrainske krig bør Kommissionen fokusere på 

foranstaltninger, der skaber flest resultater i forhold til alle målene for energiunionen og 

samtidig bidrager til de akutte udfordringer og de langsigtede mål. 

 

2.11 Situationen i Ukraine har ført til REPowerEU-meddelelsen4, som efter anmodning fra Det 

Europæiske Råd efterfulgtes af REPowerEU-planen med forslag5, som, hvis den gennemføres 

korrekt, kan fremskynde EU's energiuafhængighed og bæredygtighed betydeligt. Målet om at 

blive uafhængig af russisk gas og andre fossile brændstoffer kræver både hurtig diversificering 

af leverandører og energikilder, øget solidaritet og langsigtede foranstaltninger, der fremmer 

omstillingen til kulstofneutralitet, under hensyntagen til de forskellige medlemsstaters og 

regioners karakteristika og de tilgængelige alternative kilder. For at sikre at processen lykkes, 

skal der imidlertid mobiliseres tilstrækkelige private og offentlige investeringer og gøres fuld 

brug af bl.a. genopretnings- og resiliensfaciliteten og de samhørighedspolitiske fonde. Som det 

allerede er påpeget6, er reduceringen af efterspørgslen efter russisk gas med to tredjedele inden 

udgangen af 2022 en udfordrende opgave, som vil kræve diversificering – på den ene side og 

overvejende på kort sigt ved hjælp af LNG og biometan og på den anden side gennem 

energieffektivitet og udbredelse af vedvarende energikilder. Låsning af infrastruktur, som i 

fremtiden vil sætte grænser for realistiske alternativer, bør undgås, og investeringerne bør så 

vidt muligt fokuseres på vedvarende energikilder og støtteinfrastruktur. Arbejdsmarkedets parter 

og civilsamfundet skal inddrages tæt i disse politiske forslag for at sikre, at de accepteres af 

samfundet, er bæredygtige og bliver en succes. For at øge indsatsen over for eksterne kriser vil 

der endvidere være behov for en permanent koordineringsstruktur i Rådet for Den Europæiske 

Union. 

 

2.12 Yderligere integration af EU's energimarked kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til at 

forbedre prisoverkommeligheden og energiforsyningssikkerheden. Til dette formål er der behov 

for tilstrækkelig sammenkoblingskapacitet7, og der skal etableres den nødvendige infrastruktur, 

navnlig på energiøer (som f.eks. Den Iberiske Halvø8). For at fremme EU's konkurrencefordel 

inden for vedvarende energi og for at sikre, at udbredelsen af vedvarende energikilder ikke 

bringer forsyningssikkerheden i fare, bør der udarbejdes en realistisk køreplan for udvikling og 

etablering af en effektiv infrastruktur til vedvarende energi, herunder lagerkapacitet og 

tilstrækkelig sammenkobling af transmissionsnet, der gør det muligt at eksportere den 

overskydende produktion til andre medlemsstater. For hurtigt at udbrede infrastrukturen til ren 

energi er medlemsstaterne nødt til at udstede tilladelser hurtigere. 

 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_22_1511 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_da 

6
  TEN/778, REPowerEU: En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser. 

7
  Sammenkobling er allerede et af EU's mål (mindst 15 % inden 2030, men nogle lande er langt fra dette) 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_da. 

8
 Dokument fra Kommissionen vedrørende "energiøer": https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/MEMO_18_4622. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_da
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_da
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/MEMO_18_4622
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2.13 For at fremme lige konkurrencevilkår bør EU arbejde for global CO2-prissætning. 

CO2-beskatning bør udvikles og strømlines med henblik på at afspejle klimapåvirkningen på en 

symmetrisk måde og medregne foranstaltninger til at binde kulstof fra atmosfæren. Endvidere 

bør EØSU forfølge sit mål om udfasning af støtte til energikilder, der er skadelige for klimaet 

og miljøet, og samtidig sikre, at omstillingen til en klimaneutral økonomi sker på retfærdig vis. 

 

2.14 Den aktuelle stigning i energipriserne udgør en stor trussel, både i form af øget energifattigdom 

og af tab af konkurrenceevne hos de virksomheder, der anvender energien. EØSU opfordrer til 

foranstaltninger, der effektivt afbøder virkningen af de øgede energipriser og forebygger 

energifattigdom, herunder blandt EU's husholdninger. Midlertidige og godt målrettede 

foranstaltninger til at begrænse virkningerne af stigningen i energipriserne er også nødvendige 

for at hjælpe SMV'er og energiintensive industrier med at overleve krisen. 

 

2.15 Som led i langsigtede overvejelser om, hvordan energimarkedet reagerer på chok, er det vigtigt 

at tage fat på de underliggende årsager til energiprisstigningerne (p.t. prisen på gas), som 

påpeget af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder (ACER) på grundlag af dets nylige vurdering9 af det aktuelle 

elmarkeds udformning og prissætningssystem. Man kunne endvidere overveje at gennemgå de 

markeder, hvor energiforsyningskoncentrationen er høj, og den normale drift derfor kan 

forstyrres. 

 

2.16 Borgerne og forbrugerne bør være i centrum for energiomstillingen gennem støtte til 

energifællesskaber og lokalt ejerskab og ved at gøre energiforbrugere til producent-forbrugere. 

EØSU efterlyser gennemsigtige informations-, hørings- og oplysningskampagner for at fremme 

borgernes engagement i energiomstillingen. 

 

2.17 EØSU opfordrer også til øget opmærksomhed på omstillingsproblemer på vejen mod et 

kulstofneutralt samfund, navnlig med hensyn til industrier, som af forskellige tekniske og/eller 

økonomiske årsager har brug for tid til at tilpasse sig for at kunne opretholde 

konkurrencedygtigheden på markedet. 

 

2.18 EØSU bifalder ajourføringen af TEN-T-forordningen, så den er i bedre overensstemmelse med 

de aktuelle mål og behov. Der skal lægges særlig vægt på at identificere prioriteter og fastlægge 

et netværk, der forbinder alle hovedstæder, større byer, havne, lufthavne og terminaler i 

medlemsstaterne, baseret på europæiske korridorer. Korridorerne bør i det omfang, det er 

hensigtsmæssigt, omfatte "søbroer" eller regelmæssige ro-ro-søforbindelser mellem 

korridorhavnene. Af hensyn til den territoriale samhørighed mener EØSU, at den regionale, 

bymæssige og lokale dimension skal sættes i bedre sammenhæng med hovednetkorridorerne. 

Manglende overensstemmelse mellem de tekniske TEN-T-krav og kravene til militær mobilitet 

skal også afdækkes for at transportinfrastrukturen kan få en dobbelt anvendelse. 

 

                                                      
9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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2.19 I lyset af de forholdsvis lange gennemførelsestider for TEN-T-projekter støtter EØSU en 

EU-ramme af lovgivning og finansiering for at sikre stabiliteten af korridorerne og projekterne 

på mellemlang og lang sigt, indtil det europæiske net er færdigt. EØSU opfordrer også til, at der 

hurtigt vedtages nationale planer for almindelig og ekstraordinær finansiering til 

vedligeholdelse af TEN-T-infrastrukturer og en plan for overvågning af hovednettet på EU-plan. 

 

2.20 I betragtning af luftfartens afgørende rolle for EU opfordrer EØSU til en omfattende og effektiv 

tilgang til at fremme genopretningen og væksten af bæredygtig luftfart. 

 

2.21 For at bidrage til bestræbelserne på at nedbringe emissionerne fra vejtransport efterlyser EØSU 

gunstige lovgivningsmæssige betingelser for anvendelse af større og tungere 

godstransportkøretøjer og vogntog i og mellem de berørte medlemsstater. Kommissionen bør 

overveje de fremtidige og særlige udfordringer for fragttransport og den forventede mangel på 

lastbilchauffører i de kommende år, hvilket kan henføres til både manglende generationsskifte 

og vanskelige arbejdsforhold. I denne forbindelse er det vigtigt at udvikle multimodal fragt for 

at gøre jernbanefragt mere attraktivt som en del af en komplet logistikkæde og samtidig 

forbedre arbejdsvilkårene for transportarbejdere. 

 

2.22 EØSU glæder sig over udviklingen af EU's ramme for mobilitet i byerne og opfordrer til, at 

bytransport, navnlig offentlig transport, gøres mere inklusiv og således fremmer lige muligheder 

for borgerne. 

 

2.23 For at fremme bæredygtig og intelligent mobilitet slår EØSU til lyd for et stærkt initiativ fra 

Kommissionens side til at iværksætte store digitale transportprojekter, som er afgørende for 

f.eks. effektiv multimodalitet og optimering af kapacitetsudnyttelsen. 

 

2.24 Da energi- og transportsystemer og de digitale systemer bliver stadig mere forbundne, er der 

behov for integrerede transport- og energinet og digitale net. For at forbedre synergierne og øge 

den samlede infrastrukturs modstandsdygtighed opfordrer EØSU til en gennemgang af de store 

flaskehalse og sårbarheder i sammenkoblingerne af disse systemer ud fra et nutidigt såvel som 

et langsigtet perspektiv. 

 

2.25 EØSU opfordrer også til at øge energi- og transportnettets og det digitale nets 

modstandsdygtighed over for klimaændringerne, naturkatastrofer og menneskeskabte 

katastrofer for at skabe og bevare infrastrukturens værdi på lang sigt. Alt i alt opfordrer EØSU 

til, at der træffes foranstaltninger til at forbedre tilpasningen til klimaændringerne og 

virkningerne heraf. 

 

2.26 For at sikre fødevaresystemernes bæredygtighed og de europæiske producenters 

konkurrenceevne opfordrer EØSU til at fremme åben strategisk autonomi, og i den forbindelse 

forbedre proteinautonomien, sikre gensidighed i handelsstandarderne (økonomiske, sociale og 

miljømæssige), fremme forskning, udbrede digitaliseringen, udvikle innovative teknologier og 

frø og fremme rimelige priser, der omfatter højere inputomkostninger og omkostninger til øget 

bæredygtighed. 
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2.27 Den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik bør yde et væsentligt bidrag til mere 

bæredygtige og modstandsdygtige fødevaresystemer. Der skal sikres en struktureret og bred 

deltagelse fra civilsamfundet i gennemførelsen af jord til bord-strategien. Forslaget til en 

lovramme for bæredygtige fødevaresystemer bør indeholde klare mål, indikatorer og en robust 

overvågningsmekanisme og resultattavle. 

 

3. Et Europa klar til den digitale tidsalder 

 

3.1 Pandemien og krigen i Ukraine har understreget den afgørende betydning af digitale teknologier 

og behovet for, at EU øger sin digitale suverænitet. EØSU har hilst det digitale kompas og vejen 

til det digitale årti velkommen og opfordrer til en effektiv indførelse af forvaltningsmekanismen 

og fremme af en hurtig gennemførelse af målene. Pandemien har også kastet lys over de 

udfordringer, som den digitale omstilling kan udgøre, og EØSU opfordrer til at styrke den 

sociale dialog på europæisk, nationalt og industrielt niveau for at sikre, at denne omstilling også 

er retfærdig. 

  

3.2 EØSU opfatter samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne som afgørende for at 

evaluere fremskridt og vurdere de nødvendige foranstaltninger for at nå målene, herunder 

gennem projekter, der involverer flere lande. EØSU opfordrer også til, at rapporten om status 

over det digitale årti bidrager til udveksling af viden og god praksis mellem medlemsstaterne.   

 

3.3 EØSU har understreget behovet for, at den digitale omstilling foregår på en bæredygtig, 

menneskecentreret og inklusiv måde, der fungerer for alle, uden at gøre den eksisterende 

digitale kløft større eller skabe nye uligheder, og at den sikrer rimelige arbejdsvilkår, balance 

mellem arbejdsliv og privatliv samt sundhed og sikkerhed for arbejdstagerne. I den forbindelse 

er det også vigtigt at foregribe og håndtere ændringer på arbejdsmarkedet via social dialog på 

forskellige niveauer og ved at forbedre de nødvendige færdigheder og sikre ordentlige 

arbejdsvilkår, herunder ved hjemmearbejde og platformsarbejde, idet der på EU-niveau bør 

foretages en evaluering af den såkaldte "ret til at være offline". 

 

3.4 Investeringer i digital infrastruktur, som sikrer bedre adgang, og udviklingen af det indre 

marked for data er afgørende og nødvendige katalysatorer for ordentlig digital udvikling i alle 

EU's regioner. EØSU opfordrer til en effektiv gennemførelse af foranstaltninger, der fremmer 

den frie udveksling af data og samtidig sikrer, at data, privatlivets fred og intellektuel 

ejendomsret er ordentligt beskyttet. 

 

3.5 EU bør fortsætte fremskridtene hen imod oprettelsen af et sikkert og uafhængigt rumbaseret 

konnektivitetssystem til levering af garanterede og modstandsdygtige 

satellitkommunikationstjenester, hvilket vil øge tilgængeligheden af højhastighedsbredbånd og 

gnidningsløs konnektivitet i hele Europa. 

 

3.6 EØSU finder det vigtigt at fortsætte udviklingen af intelligente transportsystemer i retning af et 

fælles europæisk mobilitetsdataområde, hvilket betyder øget effektivitet og bedre 

forudsætninger for forbedrede arbejdsvilkår samt problemfri multimodalitet. 
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3.7 EØSU finder det rimeligt at benytte sig af stærke europæiske markedsdeltagere til at 

gennemføre digitale finansielle tjenesteydelser. EØSU mener, at der er behov for en hurtig 

indsats for at gøre kryptosektoren gennemsigtig og beskytte slutbrugerne af digital finansiering, 

sikre den finansielle stabilitet, beskytte EU's finansielle sektors integritet og sikre lige vilkår for 

de forskellige aktører i det økonomiske og finansielle system samt for at føre kryptosektoren i 

retning mod mere bæredygtige og mindre energiintensive mekanismer. 

 

3.8 Da færdigheder og kompetencer er vigtige katalysatorer for den digitale omstilling, opfordrer 

EØSU til løbende udvikling af metoder til både at øge antallet af talenter på højt niveau og 

styrke borgernes og arbejdstagernes færdigheder og kompetencer for bedre at kunne udnytte de 

muligheder, som digitaliseringen giver, og håndtere risiciene i forbindelse hermed. 

 

3.9 For at styrke EU's ekspertise inden for digitalisering har europæiske virksomheder brug for 

gunstige betingelser for innovation, investeringer og drift sammenlignet med udenlandske 

konkurrenter. I betragtning af at kooperativer er særligt velegnede til at støtte inklusiv deltagelse 

i forvaltningen af digitale platforme, opfordrer EØSU indtrængende til at iværksætte initiativer, 

der fremmer udviklingen af digitale samarbejdsplatforme. 

 

3.10 Samtidig med at innovative virksomheder fremmes, skal det sikres, at alle virksomheder, 

herunder mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder og socialøkonomiske 

virksomheder, er i stand til at engagere sig i og udnytte fremskridtene. EØSU mener, at det er 

vigtigt at fremme anvendelsen af kunstig intelligens og andre avancerede teknologier, men det 

skal også anerkendes, at en hel del SMV'er oplever udfordringer med at implementere selv 

basale digitale teknologier.  

 

3.11 Det er stadig vigtigere for alle aktører, herunder i hele værdikæder, at være tilstrækkelig 

opmærksomme på cybersikkerhed, og kriserne har i stadig højere grad understreget 

cybersikkerhedens betydning for en velfungerende økonomi og et velfungerende samfund og for 

opretholdelsen af internationale forbindelser. Dette kræver en styrket indsats fra 

medlemsstaternes side, herunder samarbejde, der faciliteres af Kommissionen. Det bliver også 

stadigt vigtigere at bekæmpe desinformation og samtidig sikre, at dette ikke bruges som påskud 

for at begrænse de offentlige frihedsrettigheder, navnlig ytringsfriheden. 

 

3.12 EØSU opfordrer til, at der mobiliseres både offentlig og privat finansiering for at fremme 

investeringer i forskning og innovation, uddannelse og teknisk infrastruktur. Lovrammen er en 

anden overordnet faktor af betydning for den digitale udvikling. EØSU mener, at det er vigtigt 

at sikre, at ny lovgivning fremmer innovation og investeringer og lige vilkår på en måde, der er 

forenelig med menneskerettighederne og miljø- og klimamålene.  

 

3.13 Da digitaliseringen fortsat er en vigtig drivkraft for den globale økonomiske vækst, mener 

EØSU, at politikker vedrørende beskatning af den digitaliserede økonomi bør søge at fremme, 

ikke hindre, økonomisk vækst og grænseoverskridende handel og investeringer. 

 

3.14 Det er også vigtigt med regelbaserede og lige vilkår for digitale aktiviteter på internationalt 

plan, og det indre marked er et springbræt for, at EU kan blive en indflydelsesrig og stærk 

global aktør. EØSU opfordrer til, at der gøres brug af en lang række værktøjer, der spænder fra 
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diplomatisk indsats til innovationssamarbejde og handelsaftaler, til at fremme en 

menneskecentreret tilgang til digitale teknologier og tilliden til dem. At være en global 

standardsætter kræver også global konkurrenceevne, som bygger på et solidt samarbejde 

mellem medlemsstaterne.  

 

4. En økonomi, der tjener alle 

 

4.1 Den aktuelle socioøkonomiske udvikling ledsages af en høj grad af usikkerhed som følge af den 

stadig igangværende covid-19-pandemi og forværres yderligere af krigen i Ukraine og de 

voksende geopolitiske spændinger med Rusland. Det er afgørende, at medlemsstaterne styrker 

og koordinerer deres økonomiske, sundhedsmæssige og sociale politikker effektivt, reelt 

håndterer makroøkonomiske ubalancer og sikrer sunde offentlige finanser. Samtidig skal de 

også forbedre kvaliteten og sammensætningen af deres offentlige investeringer for at stille de 

nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed for den socioøkologiske omstilling af 

økonomien, herunder ved at tilskynde til private investeringer, med henblik på at sikre et højt 

beskæftigelsesniveau, job af høj kvalitet, trivsel og tilstrækkelig indkomst og samtidig sikre, at 

dette ikke mindsker folks motivation til at være aktive på arbejdsmarkedet. 

 

4.2 EU bør fokusere på at skabe en konkurrencefordel for EU's industri og job, da dette er 

afgørende for velstanden, og på kampen mod ulighed og fattigdom i genopretningsprocessen. 

Den europæiske søjle for sociale rettigheder bør som vejledende instrument for EU's 

socialpolitik også stå i centrum for genopretningsstrategien for at sikre, at den økonomiske og 

sociale genopretning går hånd i hånd. EU bør være særligt fokuseret på at hjælpe sårbare 

grupper gennem aktive og inklusive politikker, der ledsages af væsentlige og understøttende 

sociale tjenester.  

 

4.2.1 På grundlag af deres konjunkturbetingede succes skal både NextGenerationEU og 

genopretnings- og resiliensfaciliteten vurderes som effektive redskaber, der kan anvendes som 

reaktion på den krise, der nu er udløst af krigen, som sandsynligvis vil få dramatiske 

konsekvenser for den europæiske økonomi. Disse redskaber supplerer de eksisterende 

strukturelle mekanismer til at fremme økonomisk vækst og opadgående konvergens, beskytte 

levevilkårene og sikre social fred og stabilitet i EU. 

 

4.3 EU og de nationale regeringer bør træffe foranstaltninger til at begrænse konsekvenserne af 

krigen i Ukraine både for at minimere stigningen i priserne og energiomkostningerne for 

familier og virksomheder og for at støtte økonomien og beskæftigelsen gennem justering af de 

eksisterende nødforanstaltninger. For at hjælpe virksomhederne med at håndtere kriserne og 

være i stand til at skabe og fastholde arbejdspladser bør Kommissionen løbende overvåge 

virkningerne af pandemien og krigen for alle virksomheder i EU, uanset størrelse, og være 

indstillet på at træffe de nødvendige midlertidige støtteforanstaltninger og samtidig sikre 

rimelige konkurrencevilkår. 

 

4.4 EØSU støtter udtrykkeligt målsætningen om at omlægge investeringer, så de bidrager til EU's 

omstilling til en bæredygtig økonomi. I denne forbindelse er det nødvendigt at være på vagt 

over for vildledende "grøn- eller bæredygtighedsvaskning". Udvalget forventer, at 
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Kommissionen aktivt inddrager arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i udformningen og 

gennemførelsen af den bæredygtige finansiering. 

 

4.5 EU's medlemsstater skal have et passende finanspolitisk råderum til at imødegå de negative 

økonomiske og sociale konsekvenser af krigen i Ukraine. Dette øger yderligere behovet for en 

revision af EU's ramme for økonomisk styring. Medlemsstaterne bør dog konsolidere deres 

offentlige finanser i perioder med god vækst, da dette vil gøre det muligt at reagere under 

recessioner. Også på denne baggrund gentager EØSU sin advarsel mod for tidlig deaktivering af 

den generelle undtagelsesklausul. 

 

4.5.1 Desuden efterlyser EØSU en revideret, velstandsorienteret ramme for økonomisk styring med 

en ny balance, hvor der lægges lige stor vægt på en række centrale politiske mål såsom 

bæredygtig og inklusiv vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde, en konkurrencedygtig 

social markedsøkonomi og stabile offentlige finanser. En konkurrencedygtig europæisk 

økonomi, der også er socialt og miljømæssigt bæredygtig, er en forudsætning for at kunne øge 

alle europæeres velstand. 

 

4.5.2 Desuden vil økonomier, hvor de nationale finanspolitikker anerkender behovet for at opbygge 

indtægtsreserver i væksttider, samtidig med at der foretages de investeringer, der er nødvendige 

for fremtidig velstand, være bedre til at modstå de negative virkninger af en økonomisk 

afmatning. 

 

4.5.3 Korrekt håndhævelse af stabilitets- og vækstpagten, som efter afslutningen af den igangværende 

revision vil være ændret med forhåbentlig forenklede regler og mindre procyklikalitet og 

afspejle konteksten efter pandemien, vil være afgørende for at kunne hjælpe medlemsstaterne 

med at gøre deres offentlige finanser mere holdbare og styrke investeringstilliden. Enhver 

fremtidig finanspolitisk ramme skal a) fremme bæredygtige offentlige finanser, som gør det 

muligt at øge de offentlige investeringer, b) muliggøre en mere konjunkturudjævnende politik 

og c) give mulighed for større fleksibilitet og landespecifik differentiering for så vidt angår 

gældssanering og samtidig garantere de offentlige finansers holdbarhed. Mere specifikt er et af 

EØSU's vigtigste forslag til en revision af de finanspolitiske rammer at indføre en gylden regel 

for offentlige investeringer uden at bringe den finanspolitiske og finansielle stabilitet på 

mellemlang sigt og euroens værdi i fare og kombinere den med en udgiftsregel. 

 

4.5.4 Både de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet skal bevare deres fremtrædende rolle i 

EU's fremtidige ramme for økonomisk styring for at styrke Unionens demokratiske 

ansvarlighed. EØSU bemærkede idéen om at oprette en arbejdsløshedsordning, der oprindeligt 

var en af Kommissionens politiske prioriteter. I lyset af covid-19-krisens virkninger og den 

nuværende krig i Ukraine kan Kommissionen føre yderligere drøftelser med medlemsstaterne 

og arbejdsmarkedets parter om mulige langsigtede værktøjer, 

dvs. arbejdsløshedsgenforsikringsordninger, til at løse systemiske problemer.  
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4.6 SURE10-mekanismen har spillet en grundlæggende rolle med hensyn til at afbøde virkningen af 

pandemien og har vist sig at være et effektivt redskab. På baggrund heraf opfordrer EØSU til, at 

muligheden for yderligere anvendelse af denne mekanisme vurderes. 

 

4.7 Uddybningen af Den Økonomiske og Monetære Union går hånd i hånd med en styrkelse af den 

økonomiske styring, herunder fuldførelse af bank- og kapitalmarkedsunionen og styrkelse af det 

europæiske semesters rolle med hensyn til at øge væksten, samhørigheden, inklusionen, 

konkurrenceevnen og konvergensen. 

 

4.8 EØSU mener, at Den Europæiske Union i lyset af de udfordringer, som krigen medfører, og 

navnlig det stigende behov for at bruge flere midler på såvel forsvar som energi, kan etablere 

nye mekanismer for egne indtægter. 

 

4.9 Fragmenteringen af kapitalmarkederne i medlemsstaterne skaber ikke tilstrækkelige muligheder 

for, at virksomhederne kan få lettere adgang til finansielle ressourcer på det indre 

kapitalmarked. Der er derfor behov for yderligere fremskridt med hensyn til fuldførelsen af 

kapitalmarkedsunionen. Ved uddybningen af kapitalmarkedsunionen og af bankunionen bør der 

lægges vægt på at styrke finansieringskanalerne og fremme den private sektors bidrag til 

investeringsindsatsen. I den forbindelse opfordrer EØSU til, at der findes den rette balance 

mellem risikodeling og risikoreduktion, og udvalget glæder sig navnlig over bestræbelserne på 

at styrke overvågningen af systemiske risici som følge af klimakrisen. Det er desuden vigtigt at 

tage hensyn til risici for den sociale bæredygtighed, som bringer den sociale samhørighed i fare 

som følge af de stadigt større forskelle i fordelingen. Reguleringen af de finansielle markeder 

bør også prioritere effektivitet frem for kompleksitet og sikre et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau. 

 

4.10 Alle interessenter bør inddrages i udviklingen og gennemførelsen af foranstaltninger til at 

forbedre den finansielle forståelse, effektiviteten af beskyttelsesreglerne og reduceringen af 

informationsasymmetrierne mellem udbydere af finansielle tjenesteydelser og borgerne. 

 

4.11 Det fulde potentiale af EU's indre marked bør udnyttes. Der kan sikres økonomiske gevinster 

gennem en bedre og mere effektiv anvendelse og håndhævelse af den eksisterende lovgivning 

og ved at udvide den. Yderligere fjernelse af hindringer for den frie bevægelighed for varer og 

tjenesteydelser skaber fordele for alle – kunder, arbejdstagere og virksomheder. Et 

velfungerende indre marked afhænger også af sikkerheden og kvaliteten af varer og 

tjenesteydelser. 

 

4.12 EØSU finder det bekymrende, at der i EU forekommer illoyal skattekonkurrence, hvilket 

fremmer skatteunddragelse. Udvalget mener, at en velfungerende monetær union kræver en 

sammenhængende finanspolitik og ensartede finanspolitiske regler i medlemslandene EØSU har 

også foreslået, at der lanceres en europæisk pagt for effektivt at bekæmpe skattesvig, 

skatteunddragelse, skatteundgåelse og hvidvask af penge. 

 

                                                      
10

 Det europæiske instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE). 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 13/20 

4.13 Alt for meget bureaukrati skaber unødvendige omkostninger for økonomien og samfundet. 

Fremtidens EU bør ikke fokusere på mikroforvaltning, men bør være styret af princippet om 

bedre regulering. Dette bør dog ikke ske på bekostning af høje standarder for forbruger-, social-, 

arbejdsmarkeds- og miljøbeskyttelse, der er faste bestanddele i den sociale markedsøkonomi. På 

europæisk niveau kunne arbejdsmarkedets parter få øgede muligheder for at løse problemer, 

f.eks. med henblik på at finde en balance mellem forskellige interesser. 

 

4.14 Iværksætteri er en nøglekompetence til at forbedre konkurrenceevnen, innovationen og trivslen 

og til udvikling af en social og grøn økonomi og er blevet endnu vigtigere som led i 

genopretningen efter pandemien. Fremme af iværksætteruddannelse med henblik på at udvikle 

iværksætterfærdigheder kan være en måde at nedbringe arbejdsløsheden på, navnlig blandt 

unge. Alle former for iværksætteri og inden for alle sektorer (herunder turisme, industri, 

platformsøkonomi, social økonomi og liberale erhverv) er afgørende for økonomisk vækst, 

innovation, beskæftigelse og social inklusion. Det er vigtigt at kortlægge og reagere på de 

vanskeligheder, som SMV'er (især meget små virksomheder, som ofte er familieforetagender) 

står over for på det indre marked, navnlig i forbindelse med den grønne og den digitale 

omstilling. EØSU opfordrer Kommissionen til at iværksætte de konkrete foranstaltninger i sit 

arbejdsprogram, der skal fjerne de hindringer for det indre marked, der allerede er konstateret11. 

 

4.15 EØSU støtter vedtagelsen af en kombination af økonomiske politikker, der gør effektiv brug af 

de disponible nationale offentlige og private ressourcer, herunder de finansielle ressourcer, der 

skabes inden for rammerne af NextGenerationEU og genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den 

konstaterede mangel på inddragelse af civilsamfundsorganisationer har været og er stadig en 

bekymring for EØSU. Det organiserede civilsamfund ønsker mere formelle procedurer, der 

skaber mulighed for reel udveksling i forbindelse med gennemførelsen og evalueringen af de 

nationale genopretnings- og resiliensplaner. Partnerskabsprincippet bør tjene som en model for 

en effektiv mekanisme for inddragelse af civilsamfundet.  

 

4.16 EØSU støtter Kommissionens lovgivningsforslag vedrørende virksomhedsbeskatning og glæder 

sig over, at de er på linje med de globale drøftelser, der foregår inden for den inklusive ramme 

på OECD-niveau, og som har til formål at nå global konsensus. 

 

4.17 Udvalget støtter enhver indsats, der sigter mod at reducere efterlevelsesomkostningerne for 

europæiske virksomheder og skattemyndigheder i forbindelse med indførelsen af det nye 

skattesystem. Europæiske virksomheder må ikke stilles ringere i konkurrencen. Den fulde 

gennemførelse af søjle 2 i den globale skatteaftale vil være kompleks og kræve lang tid og en 

betydelig indsats af både virksomheder og skattemyndigheder. En ensartet vedtagelse og 

gennemførelse i EU og andre handelsblokke på samme tid af internationalt vedtagne regler er af 

afgørende interesse for EU og dets medlemsstater. 

 

4.18 Socialt iværksætteri fortjener særlig opmærksomhed i betragtning af den rolle, som denne form 

for iværksætteri kan spille for at overvinde krisen. Gennemførelsen af handlingsplanen for den 

sociale økonomi vil spille en central rolle i styrkelsen af denne sektor. Definitionen af et 

                                                      
11 

 Se f.eks. "Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers", COMMISSION STAFF WORKING 

DOCUMENT, SWD(2020) 54 final, Bruxelles, 10.3.2020. 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 14/20 

specifikt økosystem for den sociale økonomi i den nye industristrategi skal føre til konkrete 

tiltag for at gøre den sociale økonomi grøn, digital og modstandsdygtig.  

 

4.19 Efter pandemien er der et øget behov for at fremme læringsmobilitet af kvalitet for alle og 

anerkendelse af læringsresultater, og EØSU arbejder derfor for, at der inden 2025 etableres et 

ægte europæisk uddannelsesområde for læring i Europa. Dette opnås gennem finansiering og 

frem for alt gennem tværsektorielt samarbejde på uddannelsesområdet. 

 

4.20 En moderne forbrugerpolitik skal sikre forbrugerne de rettigheder og den beskyttelse, de har 

brug for. Det indre marked gør det nemmere for forbrugere og virksomheder i EU at købe og 

sælge varer og tjenester på tværs af landegrænser både online og offline. Dette kræver tillid og 

tiltro til markedet, målrettet lovgivning og effektiv håndhævelse. Oplysning og uddannelse af 

forbrugerne skal også hjælpe dem med at træffe mere ansvarlige valg. 

 

4.21 Der skal være flere og bedre muligheder for at deltage i frivilligt arbejde. Potentialet for 

frivilligt engagement for mennesker i alle aldre og fra alle baggrunde bør undersøges og 

gennemføres inden for innovative og fleksible rammer, der åbner op for nye muligheder. 2025 

bør af EU gøres til det europæiske år for frivillige. Det vil være en passende hyldest til de 

frivilliges indsats og betydning under covid-19-krisen og krigen i Ukraine. Det vil fremhæve 

deres betydning for sundheden og trivslen i Europa og deres rolle i genopretningen og Europas 

fremtid. 

 

4.22 Liberale erhverv er en vigtig social og økonomisk faktor i alle medlemsstater og er ansvarlige 

for vigtige offentlige tjenester inden for sundhed, retsvæsen, sikkerhed, sprog og kunst. Det er 

derfor nødvendigt, at der gennemføres en specifik analyse af konsekvenserne af 

lovgivningsforslag for liberale erhverv før og efter vedtagelsen af EU-lovgivning. I den 

forbindelse skal EU-lovgiveren navnlig tage hensyn til de negative virkninger af den 

bureaukratiske byrde for liberale erhverv. 

 

5. Et stærkere Europa i verden 

 

5.1 EØSU opfordrer til et åbent, retfærdigt, inkluderende og forudsigeligt internationalt 

handelsmiljø med fuld opbakning til demokrati og retsstatsprincippet, fred og stabilitet, social 

og miljømæssig bæredygtighed og en åben, retfærdig og regelbaseret verdensorden for handel. 

Europa skal beskytte de globale handelsregler, sikre lige vilkår og finde balancen mellem 

strategisk autonomi og åbenhed over for international handel ved at fremme et stærkt 

industrigrundlag og modstandsdygtige internationale forsyningskæder. 

 

5.2 Både udviklingen i Kina i de senere år og den igangværende russiske aggression gør det dog 

klart, at øget international handel ikke nødvendigvis bidrager til at styrke de demokratiske 

processer. EU må derfor fremme grundlæggende værdier såsom respekt for 

menneskerettighederne, retsstaten og mediefrihed i sin handelspolitik. 

 

5.3 EØSU finder det vigtigt fortsat at tage hånd om EU's kritiske afhængighed af tredjelande. Dette 

gælder især energi, råmaterialer, fødevarer, sundhedsprodukter, infrastruktur og teknologier. Det 

gælder også for den industrielle dimension af sikkerheds-, forsvars- og rumpolitikken. EU skal 
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især tage sin mangel på industriel kapacitet og afhængighed af upålidelige partnere op til 

revision. 

 

5.4 Samtidig kræver styrkelsen af EU's åbne strategiske autonomi og en stærkere global rolle 

samarbejde med partnere på forskellige områder, herunder inden for handel. EØSU opfordrer 

til, at forhandlingerne om bilaterale handelsaftaler afsluttes og at, der udvikles et multilateralt 

samarbejde inden for WTO. En styrkelse af forbindelserne med partnerne i Latinamerika på 

grundlag af moderniserede aftaler vil også være en god lejlighed for EU til at styrke sin 

position. 

 

5.5 EØSU fremhæver civilsamfundets vigtige rolle i handel og understreger behovet for at styrke 

samarbejdet med civilsamfundet lige fra udformning af handelsredskaber og -aftaler 

(frihandelsaftaler, økonomiske partnerskabsaftaler og investeringsaftaler) til overvågning af 

dem. Dette vil bidrage til at opfylde målene i EU's nye handelsstrategi og sikre, at de indgåede 

handelsaftaler bidrager til en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling for både 

EU og de partnerlande, der forhandles med. 

 

5.6 Det er også nødvendigt med samarbejde inden for transport, det digitale område og energi, hvor 

der har åbnet sig nye muligheder for f.eks. samarbejde mellem EU og USA. For varer og 

passagerer skal hovednetkorridorerne forbindes bedre med resten af verden. EØSU opfordrer til, 

at der oprettes et forum, der skal bane vej for integrationen af TEN-T-nettet med resten af 

verden, herunder nabolandene.  

 

5.7 EØSU mener, at EU har brug for en mere proaktiv og effektiv tilgang til at varetage de 

europæiske industriers interesser ved at skabe lige konkurrencevilkår og bekæmpe illoyal 

handelspraksis ved hjælp af eksisterende handelslovgivning, navnlig antidumping- og 

antisubsidielovgivningen.  

 

5.8 Udvalget mener, at det er nødvendigt at styrke euroens internationale rolle som et vigtigt 

redskab til at styrke Europas globale position og ser gerne et stærkere fokus på årsagerne til 

euroens svækkede internationale rolle og fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union. 

 

5.9 EØSU opfordrer Kommissionen til at intensivere indsatsen for at bringe EU's tilgang til handel 

og bæredygtig udvikling af både arbejdsmæssige og miljømæssige forpligtelser ind i WTO. 

Dette bør også omfatte yderligere overvejelser om den strukturerede inddragelse af alle dele af 

civilsamfundet i WTO-processerne, da der ikke kan opnås reel bæredygtighed uden inddragelse 

af civilsamfundet. 

 

5.10 EU-civilbeskyttelsesmekanismen har ikke længere den tilstrækkelige kapacitet og er ikke 

længere vidtfavnende nok til at reagere på katastrofer, der knytter sig til klimaændringerne og 

de forskellige risici, som opstår i og uden for EU. Ud over sit veletablerede virke i forbindelse 

med naturkatastrofer skal mekanismen tackle risici som pandemier, alvorlige industrielle risici, 

omfattende havforurening, konsekvenser af cyberangreb på elnet og drikkevandsforsyningen og 

alle væsentlige infrastrukturer og håndtere humanitære kriser i forbindelse med immigration. 

 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 16/20 

5.11 Forbindelsen mellem beskyttelsen af civilbefolkningen på kort sigt og den langsigtede 

forvaltning af humanitær bistand skal håndteres og koordineres bedre. Med henblik herpå mener 

EØSU, at der bør ses nærmere på behovet for at oprette et europæisk agentur for 

civilbeskyttelse og humanitær bistand som en praktisk mekanisme for en stærkere 

udenrigspolitisk indsats. 

 

5.12 EØSU bemærker, at der i mange partnerlande stadig ikke er en inklusiv og deltagelsesbaseret 

dialog og politikudformning, og at den civile og sociale dialog gradvist indskrænkes til trods for 

den støtte, som Kommissionen yder. EØSU foreslår, at Kommissionen i samarbejde med EØSU 

opretter et pilotprojekt med titlen "Resultattavlen for det civile rum" med henblik på, at en 

række partnerlande hvert år kan måle status for den civile og sociale dialog, begyndende med 

landene på Vestbalkan eller Euromed-landene. 

 

6. Fremme af vores europæiske levevis 

 

6.1 I næsten alle europæiske lande skal sundhedssystemerne styrkes med fokus på forebyggelse og 

sikring af adgang for alle til offentlige kvalitetssundhedsstrukturer, grundlæggende 

sundhedsydelser, herunder vacciner, og langtidspleje. Mental sundhed kræver en hurtig 

strategisk indsats. 

 

6.2 EØSU minder om, at det er afgørende at støtte et stærkt og koordineret europæisk 

sundhedsøkosystem for at bidrage til EU's industrielle strategiske autonomi, teknologiske 

suverænitet og en bedre livskvalitet for EU's borgere. Der bør gennemføres en 

bottom-up-kortlægning og -analyse for at vurdere den nøjagtige karakter af de kortlagte 

afhængighedsforhold og afhjælpe sårbarheder og mangel på strategiske materialer. 

 

6.3 Migration er fortsat en prioritet på grund af dens indvirkning på EU's demografi, økonomi og 

politikker (beskæftigelses-, social-, arbejdsmarkeds- og integrationspolitikker, grænsekontrol, 

bekæmpelse af racisme, fremmedhad, populisme og diskrimination). Der skal lægges sidste 

hånd på udformningen af EU's pagt for migration og asyl og det fælles europæiske asylsystem 

på grundlag af en reel balance mellem solidaritet og ansvar og EU's og medlemsstaternes 

forpligtelser i henhold til folkeretten. 

 

6.4 Den flygtningekrise, der udfolder sig som følge af krigen mod Ukraine, understreger dette 

områdes afgørende betydning og er den korrekte måde at reagere på fra EU's side: Ud over at 

give flygtninge øjeblikkelig beskyttelse og indføre midlertidige opholds- og arbejdstilladelser 

skal der træffes hasteforanstaltninger med henblik på integration i medlemsstaternes samfund og 

arbejdsmarkeder, og der skal stilles passende midler til rådighed for både regeringer og lokale 

civilsamfundsorganisationer. 

 

6.5 2022 er det europæiske ungdomsår, der har til formål at anerkende de ofre og udfordringer, der 

har været for de unge under covid-19-pandemien og fortsat er, og give dem mulighed for at 

deltage på alle niveauer med særligt fokus på grønne spørgsmål, inklusion, digitalisering og 

integration af unge i alle politikker i EU. Det er afgørende, at der bliver sat et konkret aftryk fra 

året, og at unge i øvrigt hvert år er i fokus for initiativer på EU-plan. Kommissionen bør derfor 

fortsætte sit arbejde med opfølgningen på året i 2023 og derefter. 
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7. Nyt skub i europæisk demokrati 

 

7.1 Der er behov for foranstaltninger til at forbedre den civile dialog med og mellem interessenter 

og grupper i samfundet, så de føler ejerskab af og reelt deltager i politikker, der direkte påvirker 

dem, og borgernes rolle i skabelsen af Europas fremtid fremmes. 

 

7.2 Der er nogle eksisterende kanaler, der er vigtige for borgernes engagement på europæisk plan, 

f.eks. det europæiske borgerinitiativ. Disse kanaler er imidlertid ikke tilstrækkelige til en 

meningsfuld inddragelse af EU-borgerne, og der er behov for, at deltagelsesværktøjerne 

(herunder e-deltagelse) gøres mere inklusive, anvendes på en struktureret måde, er tilgængelige 

for alle og især er mere effektive. 

 

7.3 I den sammenhæng bør EØSU's institutionelle rolle og dets rådgivende funktion som den 

etablerede repræsentant for det organiserede civilsamfund styrkes som led i 

EU-politikudformningen, men også som formidler og garant for aktiviteter, der knytter sig til 

deltagelsesdemokrati, såsom en struktureret dialog med civilsamfundsorganisationer og 

borgerpaneler. Et levende civilsamfund er afgørende for EU's demokratiske liv. 

 

7.4 EØSU anbefaler, at EU's beslutningstagere udformer sammenhængende (interne og eksterne) 

EU-strategier for civilsamfundet, herunder politikker baseret på: bedre anerkendelse af dialogen 

med sektorer og civilsamfundet, herunder gennem en dedikeret søjle i handlingsplanen for 

europæisk demokrati, den årlige vurdering af retsstatsprincippet og en europæisk 

civilsamfundsstrategi, der muliggør juridiske rammer og etablering af lige vilkår på europæisk 

plan, adgang til offentlig finansiering, overvågnings- og beskyttelsesmekanismer på EU-plan. 

 

7.5 Det er vigtigt at fokusere på opfølgningen på forslagene fra konferencen om Europas fremtid for 

at opfylde borgernes krav. EØSU forventer, at alle EU-institutioner engagerer sig med en 

konstruktiv og ambitiøs tilgang i overensstemmelse med deres rolle og kompetencer i alle faser 

af opfølgningen, herunder med lovgivningsforslag. EØSU er klar til at påtage sig sit ansvar og 

sikre en korrekt opfølgning på konferencens resultater, og hvis der arrangeres et konvent, bør 

EØSU spille en fremtrædende rolle. 

 

7.6  EØSU er overbevist om, at EU – for at genopbygge tilliden til udvidelse og styrke de måder, 

hvorpå EU rækker ud til sine naturlige allierede i regionen – tydeligt bør inkludere Vestbalkan i 

de aktiviteter, der har til formål at gennemføre resultaterne fra konferencen om Europas fremtid. 

 

7.7 Krigen i Ukraine har flyttet europæisk fælles handling og integration i nøglesektorer som 

forsvar og udenrigspolitik i et omfang, der var svært at forestille sig for et par måneder siden. 

EØSU glæder sig over tilsagnet i Versailleserklæringen om at gøre mere brug af den europæiske 

fredsfacilitet og understreger, at EU bør bevæge sig mod en stærkere politisk integration, hvilket 

kan understøtte en fælles udenrigspolitik. Udvalget opfordrer medlemsstaterne til straks at 

påbegynde arbejdet med at gennemføre et reelt fælles og effektivt forsvarssystem, der i 

væsentlig grad vil styrke Europas evne til at forsvare sig12. En afgørelse, der træffes på EU-plan 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf (s. 34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf
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i denne forbindelse, bør involvere Europa-Parlamentet som direkte repræsentant for borgerne i 

overensstemmelse med traktaterne.  

 

7.8 Europa-Parlamentet, EØSU, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne skal 

inddrages i beredskabsplanerne for at imødegå de økonomiske konsekvenser af krigen. Navnlig 

i udformningen af de forskellige elementer i RepowerEU-strategien. 

 

7.9 EØSU understreger behovet for at løfte udfordringerne forbundet med unges aktive deltagelse i 

samfundet og i de politiske beslutningsprocesser, eftersom børn og unge er den generation, der 

skal betale den enorme offentlige gæld, som landene nu opbygger for at håndtere 

konsekvenserne af pandemien, og leve med konsekvenserne af de skridt, der nu tages for at 

tackle klimaændringerne og den nye sikkerhedssituation i Europa. Der er også behov for en 

koordineret europæisk tilgang baseret på stærke politiske og retlige rammer for at bryde den 

onde cirkel af ulighed, der går i arv fra generation til generation. Opnåelsen af det fastsatte 

ambitiøse mål om at løfte så mange børn og unge som muligt ud af fattigdom bør overvåges 

nøje. 

  

7.10 EØSU understreger, at ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet bør indgå i 

alle aspekter af EU's lovgivning og gennemførelse, navnlig fordi pandemien og den afmatning, 

den har skabt, har øget skævhederne mellem kønnene. 

 

7.11 Ingen reaktion på ekstraordinære omstændigheder må være i strid med retsstatsprincippet eller 

bringe demokratiet, magtens tredeling eller EU-borgernes grundlæggende rettigheder i fare. De 

nye EU-instrumenter til beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder og 

retsstatsprincippet, f.eks. planen for revision af retsstatsprincippet og mekanismen til at gøre 

EU-finansiering betinget af grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, skal gennemføres. 

Dette skal især overvejes i forbindelse med følsomme midlertidige beslutninger såsom forbud 

mod visse radio- og/eller TV-selskaber, begrænsning af personers frie bevægelighed eller 

enhver anden beslutning, der træffes under både pandemien og krigen. 

 

7.12 EØSU har anbefalet, at der vedtages et europæisk charter om land- og byrettigheder og -ansvar, 

og opfordrer til, at der etableres en forvaltningsmodel for landdistriktspagten, der omfatter 

lokale myndigheder samt private og almennyttige lokale virksomheder, der arbejder med lokale 

demokratiske strukturer og arbejdsmarkedsstrukturer for at sikre, at de lokale stemmer høres, og 

at den langsigtede vision kan gennemføres med succes. 

 

7.13 Med hensyn til den europæiske grønne pagt opfordrer EØSU til, at der etableres stærke 

forvaltningsstrukturer for at inddrage alle interessenter i udformningen af foranstaltninger 

knyttet til den europæiske grønne pagt, herunder: 

 

- oprette en interessentplatform for den europæiske klimapagt bestående af klimaaktører på 

alle niveauer 

- oprette et EU-forum for klimafinansiering for at lette adgangen til finansiering og fjerne 

hindringer 

- sikre en korrekt inddragelse af de eksisterende strukturer for den sociale dialog i Europa 
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- tilskynde medlemsstaterne til at inddrage regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 

civilsamfundsorganisationer i udarbejdelsen af nationale og regionale planer for retfærdig 

omstilling 

- inddrage unge mere strukturelt i beslutningsprocessen om bæredygtighed og medtagelse af 

en ungdomsdelegeret i den officielle EU-delegation til COP-møder 

- forbinde "Fit for 55"-pakken strukturelt med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 

- fortsætte med at bygge videre på succesen med det fælles arbejde mellem Kommissionen og 

EØSU om den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi. 

 

7.14 EU-institutionerne bør også anerkende civilsamfundets grundlæggende rolle i at udbrede en 

kultur af grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet og fremme dets deltagelse i en 

hensigtsmæssigt kommunikation om EU's værdier og principper. Civilsamfundets rolle i 

gennemgangen af retsstatsprincippet skal derfor styrkes, bl.a. med et interessentforum. 

 

7.15 EØSU anser det desuden for afgørende at sikre, at repræsentanter for civilsamfundet, herunder 

arbejdsmarkedets parter, forbrugerorganisationer og andre berørte interessenter, deltager i 

udformningen, gennemførelsen og overvågningen af det politiske program for det digitale årti 

og de dertil knyttede nationale køreplaner. 

 

7.16 EØSU opfordrer Kommissionen til fortsat at prioritere bedre regulering og opfordrer 

Kommissionen, herunder alle dens tjenestegrene, og EU-lovgiverne til konstant at udvide og 

forbedre alle aspekter af EU's system for bedre regulering og systematisk anvende værktøjerne 

og retningslinjerne for bedre regulering i deres arbejde. 

 

7.17 EØSU understreger, at Kommissionen som standard bør underbygge ethvert lovgivningsforslag 

med en fuldt udviklet konsekvensanalyse. Kommissionen bør også foretage passende 

konsekvensanalyser af alle kommende strategier med henblik på at fastslå virkningerne på et 

tidligt tidspunkt og foregribe den samlede virkning af de enkelte initiativer bedre. 

 

7.18 EØSU understreger, at instrumenterne til bedre regulering skal forblive politikneutrale og 

holdes klart adskilt fra den politiske beslutningstagning, som er en opgave for de udpegede og 

retmæssige politiske organer. 

 

I forbindelse med den offentlige høring om Kommissionens forslag skal det omhyggeligt sikres, 

at der er en balance i inputtene fra forskellige interessenter. Dette kræver en revision af metoden 

for bedre at nå ud til civilsamfundsorganisationer på EU-plan og nationalt plan. EØSU 

understreger, at onlineprocedurer skal suppleres af en struktureret dialog med 

civilsamfundsorganisationer i alle faser af den politiske beslutningsproces, herunder 

gennemførelses- og evalueringsfasen. 

 

7.19 EØSU opfordrer Kommissionen og navnlig Det Fælles Forskningscenter til fuldt ud at inddrage 

EØSU i sin fremsynscyklus og støtte det i screeningen af eksisterende fremsynsaktiviteter, der 

gennemføres af civilsamfundsorganisationer, fagforeninger og erhvervssammenslutninger. 

 

7.20 Udvalget opfordrer også til en fortsat styrkelse af samarbejdet i forbindelse med det 

efterfølgende evalueringsarbejde vedrørende forskellige initiativer. 
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7.21 Både pandemien og den nuværende krig i Ukraine har vist, at der er behov for yderligere tiltag 

på nationalt og europæisk plan for at beskytte frie og pluralistiske medier og uafhængig 

kvalitetsjournalistik. 

 

Bruxelles, den 14. juli 2022 

 

 

 

Christa Schweng 
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