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LEDER

Kære læsere
Det var mig en særlig glæde på vores plenarforsamling i september at kunne
tage imod Karl‑Heinz Lambertz, nyvalgt formand for Regionsudvalget. Ud over
det forhold, at vores to udvalg er et skoleeksempel på logistisk samarbejde,
eftersom de har fælles lokaler og er fælles om en række administrative tjenester, har de én ting til fælles, som er så meget desto vigtigere, eftersom EU lider
under det problem, at man er for fjernt fra borgerne. De to rådgivende organer
repræsenterer over for de store EU-institutioner organisationer og institutioner,
der er i direkte kontakt med borgerne, dér hvor disse bor og arbejder, i deres
land, deres region eller sågar deres by eller deres kommune: civilsamfundets
sammenslutninger og de lokale myndigheder. Det er nu, man skal udnytte den
omtanke, hvormed traktaterne skabte disse to institutioner, til gavn for Unionen
og for hver og én af dens borgere. Det er også nu, man skal styrke synergien,
både så man bedre kan formidle borgernes ønsker til de store institutioner, og
så man samtidig kan forstærke borgernes deltagelse i det europæiske integrationsprojekt. Fremtidens EU skal være et EU, der er tættere på borgerne.
Det var mig ligeledes en glæde at have besøg af Jean-Claude Juncker, og jeg
vil gerne takke ham særligt, ikke kun for igen at være kommet for at udveksle
synspunkter med det europæiske civilsamfund, men også for at have gjort dette,
umiddelbart efter at han havde holdt sin tale om Unionens tilstand foran Europa-Parlamentet, hvilket for mig er et bevis på en reel vilje til at sørge for, at borgerne får indflydelse på debatten, og at lytte til, hvad de har på hjerte. Dermed
sendte han et signal til os, medlemmerne af udvalget naturligvis, men kommissionsformanden ved udmærket, at når han henvender sig til os, så begrænser
tilhørerne sig ikke til den sal, hvori vi holder vores plenarforsamling.
Jean-Claude Juncker gentog i EØSU ikke den tale, han allerede havde holdt, men
uddybede visse punkter, og han lyttede til civilsamfundets repræsentanter, som
fortalte ham, hvad der særlig lå dem på sinde. Hvad der står tilbage, er et reelt
håb om, at vi vil se det europæiske integrationsprojekt komme tilbage på sporet
i retning af virkeliggørelsen af dets grundlæggende principper. Én ting er sikker:
vores udvalgs tre grupper, arbejdsgiversammenslutningerne, fagforeningerne
og de øvrige civilsamfundsorganisationer, vil klart være på Kommissionens side,
hver gang denne opfordrer medlemsstaterne til at udvise mere samhørighed,
enhed, solidaritet og effektivitet. De er enige om, at EU har en fremtid, de ønsker
at være med til at forme denne, og de er parate til at føre dette konkret ud i livet.
Georges Dassis,
Formand for EØSU
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Kommissionens formand, Jean-Claude
Juncker, var optimistisk på Europas
vegne på EØSU’s plenarforsamling i september. Han nævnte oprettelsen af 8 millioner nye arbejdspladser, reduktionen af
budgetunderskuddet, mere end 225 mia.
EUR i investeringer som led i Junckerplanen, lanceringen af det europæiske solidaritetskorps og EU’s fremskridt inden
for international handel. Kommissionens
formand delte også nogle af sine bekymringer med EØSU’s medlemmer og anmodede om udvalgets hjælp til at løse disse
problemer: ”Jeg er dybt engageret i den
sociale søjle. Jeg mener, at EU i højere grad
bør tage hensyn til problemer og behov
hos dem, der arbejder. Hvis ikke, vil Europa
blive delt i to. Vinderne, som nyder godt af
fordelene, og dem som, hvad enten det er
rigtigt eller ej, føler, at de er blevet glemt af
EU-projektet.”
”Vi lader Dem ikke i stikken”, svarede
EØSU’s formand, Georges Dassis. ”Uanset
hvilken option der vælges for det fremtidige
Europa, ønsker EØSU en sammenhængende
og konsekvent Europæisk Union. Et EU, der
kan sikre fuldstændig lige vilkår for alle.

EESC President Georges Dassis giving EC President Jean-Claude Juncker the reports from the national
debates on the future of Europe
EØSU er fast besluttet på at bidrage til dette
mål.” Georges Dassis gav Jean-Claude
Juncker rapporterne fra de nationale
debatter om Europas fremtid, som EØSU
organiserede i 27 medlemsstater tidligere
på året.
Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen, glædede sig over

Kommissionens initiativer vedrørende
den europæiske dagsorden for handel
og den fornyede industrielle strategi.
”Vores mål må være at skabe det mest
attraktive økosystem for investeringer,
virksomhedsdrift og handel. Et økosystem,
som passer til alle virksomheder, hvad
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EØSU’s plenarforsamling giver ordet til ”Forbud mod
glyphosat”-forslagsstillerne
Et par uger inden Kommissionens afstemning om en forlængelse af glyphosat-licensen på 10 år (4. oktober) arrangerede
EØSU et diskussionsforum under sin plenarforsamling onsdag den 20. september.
To af forslagsstillerne til det europæiske
borgerinitiativ (ECI), David Schwartz
fra WeMove.eu og Herman van Bekkem fra Greenpeace, blev opfordret til
at fremlægge deres mål. I borgerinitiativet ”Forbud mod glyphosat” foreslås et
forbud mod glyphosat, en reform af
godkendelsesproceduren for pesticider og obligatoriske EU‑reduktionsmål
for anvendelsen af pesticider.
Forslagsstillerne havde indsamlet mere
end 1,3 mio. underskrifter på fem måneder. De mente, at EU’s mål bør være en
fremtid uden pesticider.
Spørgsmålet om et eventuelt forbud mod
glyphosat har delt den offentlige opinion
i hele Europa, ikke mindst på grund af
konsekvensanalysernes kontroversielle
resultater. De divergerende synspunkter
blev desuden afspejlet under en debat,

Herman van Bekkem (Greenpeace) presenting the European Citizens’ Initiative “Ban glyphosate”
der fandt sted tidligere på året under et
møde i Sektionen for Landbrug, Udvikling
af Landdistrikterne og Miljø (NAT), og i de
forskellige erklæringer fra EØSU’s medlemmer under plenardebatten.
Brendan Burns, formanden for EØSU’s
NAT-sektion, gik lige til sagens kerne:
”Ingen ønsker usunde kemikalier i miljøet
eller i vores fødevarer. Debatten, der blev
afholdt den 5. april på vores sektionsmøde
med ECI-forslagsstillerne og et lige antal
fortalere og modstandere af glyphosat som
talere, viste, at der ikke er konsensus om de
miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af glyphosat”.

www.eesc.europa.eu

EØSU’s formand, Georges Dassis, konkluderede: ”Vi er ikke videnskabsfolk, men
vi må naturligvis acceptere analyserne,
forudsat at der er tale om objektive analyser. Mennesket bør klart prioriteres over
multinationale selskabers interesser, og
1,3 mio. europæere kan ikke ignoreres. EU
har til opgave at imødekomme borgerne
på en løsningsorienteret måde på baggrund af reelle videnskabelige argumenter”. (sma)
l

Tab af biodiversitet udgør
en trussel mod vores
livsgrundlag

Kritisk tænkning og tilhørsfølelse
er afgørende i kampen mod
radikalisering

Høringen The role of civil society in the prevention of radicalization of young people
(civilsamfundets rolle i forebyggelsen af radikalisering af unge) viste imidlertid også, at samfundet
har tendens til først at skride til handling, når der
er sket noget, og at der ikke er en koordineret tværfaglig tilgang.

EØSU råbte vagt i gevær midt i en sommer fyldt
med ekstremt vejr. Adskillige EØSU-forslag til en
forbedret beskyttelse af naturen er indtil videre
blevet mødt med stilhed. ”Vi anmoder igen Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre en hurtig
og konsekvent gennemførelse af biodiversitetsstrategien, i særdeleshed fugle- og habitatdirektivet og
vanddirektivet,” sagde EØSU-medlem Lutz Ribbe
(Gruppen Andre Interesser – DE) om sin udtalelse
om EU’s biodiversitetspolitik.
EØSU efterspørger et øremærket budget for
Natura 2000, og at biodiversitet bliver gjort til et
tværgående anliggende.
Natura-2000-nettet sigter mod at bevare sjældne
og unikke biotoper. I dag er næsten alle Natura-2000-områderne beskyttet, men kun få har
permanent retlig beskyttelse og forvaltningsplaner. ”Dette er bevis på den uarbejdsdygtighed eller

blot uvidenhed, som EU og mange af medlemsstaterne udviser. Vi har forståelse for, at EU står over for
mange udfordringer. Men vi må ikke glemme, at
biodiversitet er vores livsgrundlag, og fortsat udplyndring af vores natur underminerer dette livsgrundlag,” advarede Lutz Ribbe.
Natura‑2000-områder er i øjeblikket næsten udelukkende finansieret af Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, hvilket ofte
fører til interessekonflikt. EØSU opfordrer derfor
til et ekstra budget for Natura 2000.
Biodiversitet skal også indgå i andre politikker,
navnlig i landbrugssektoren, som lægger det største
pres på terrestriske økosystemer. ”Vi håber, at midtvejsevalueringen af de ’miljømæssige fokusområder’
og den kommende reform af den fælles landbrugspolitik også vil fokusere på opfyldelsen af målene for
biodiversitet,” sagde Lutz Ribbe. (sma)
l

EØSU opfordrer Kommissionen til i højere
grad at fremme EU’s sukkerindustri
Når produktionskvoter for roesukker udløber
i oktober, vil den europæiske sukkerindustri
befinde sig i en helt ny situation. Hvorvidt denne
nye udfordring bliver en succeshistorie afhænger
i høj grad af, hvordan EU støtter op om Europas
roesukkerproducenter og sukkerroedyrkere.
Lige før ophævelsen af produktionskvoter for sukkerroer den 1. oktober 2017 har Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) vedtaget
en initiativudtalelse om Industrielle ændringer
i EU’s roesukkerindustri. Ophøret af produktionskvoter for roesukker vil åbne op for ubegrænset eksport af sukker for EU’s sukkerindustri. ”Dette
er en kæmpe mulighed for EU’s sukkerproducenter,
men for at drage fuld nytte af liberaliseringen har
de brug for Kommissionens fulde støtte”, siger
EØSU-medlem José Manuel Roche Ramo (Gruppen Andre Interesser – ES), ordfører for EØSU’s
udtalelse. Det er EØSU’s vurdering, at EU ville gøre

klogt i at være mere forsigtig med handelsliberalisering i forbindelse med forhandlinger om nye
frihandelsaftaler. ”Kommissionen bør under sine frihandelsforhandlinger behandle sukker som en følsom vare og opretholde EU’s toldafgifter på sukker.”
Medordfører Estelle Brentnall (CCMI-delegeret –
BE) understregede roesukkerindustriens vigtige
bidrag til jobskabelse og til økonomisk aktivitet
i landdistrikterne, og hun opfordrede til, at man
i den fælles landbrugspolitik indfører markedsværktøjer, der støtter den fortsatte sukkerproduktion i EU’s medlemsstater.
Med en årlig produktion på ca. 17,2 millioner ton
er EU verdens førende producent af roesukker. Sukkerproducenter køber omkring 107 millioner ton
sukkerroer om året fra 137.000 europæiske sukkerroedyrkere. EU’s sukkerindustri skaber 28.000 direkte
og 150.000 indirekte arbejdspladser. (sma)
l

Udstationerede arbejdstagere: det er på
høje tid at revidere direktivet
EØSU’s formand Georges Dassis har sammen
med formanden for det franske økonomiske,
sociale og miljøpolitiske udvalg, Patrick Bernasconi, underskrevet en erklæring, der kraftigt opfordrer til en gennemgribende revision
af EU’s lovgivning om udstationering af
arbejdstagere for at bekæmpe social dumping.
EU skal altid sigte mod en opadgående harmonisering og konvergens af arbejds- og levevilkår,
siger de, og opfordrer kraftigt de medlemsstater,
der modsætter sig reformer, til at opgive deres
modstand. De to formænd opfordrer såvel de
europæiske lovgivere til at sikre den midlertidige karakter af udstationering som medlemsstaterne til at indsamle tilgængelige data for at
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bekæmpe svig og unfair konkurrence, der begås
af virksomheder, der er etableret med det ene
formål at udnytte lønforskellene mellem medlemsstaterne i EU. De opfordrer også til praktiske foranstaltninger for at sikre, at arbejdstagere
tilslutter sig en social sikringsordning forud for
deres udstationering, og at der indføres et europæisk kort for udstationerede arbejdstagere for
at forenkle kontroller og procedurer. De insisterer også på, at direktivet finder anvendelse
i transportsektoren.
Hele erklæringen kan læses her: http://www.eesc.
europa.eu/en/news-media/news/posted-workers-its-high-time-revise-directive (dm/pa) l

Jessica Soors, der er chef for tjenesten med ansvar
for afradikalisering i den belgiske by Vilvoorde, som
har det højeste antal fremmedkrigere i Europa, var
en af talerne ved høringen. Hendes vigtigste råd
til lokalsamfundene var, at de skal være klar til at
håndtere radikalisering – noget hendes egen by
ikke var, da unge borgere begyndte at rejse ud for
at kæmpe i konflikter i fremmede lande.
Jessica Moors sagde, at foranstaltninger mod radikalisering ikke bør træffes i forbindelse med enkelte
sager eller som retshåndhævelsesmiddel, men bør
starte med forebyggelse allerede i skolen.
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At fokusere på social inklusion af unge, støtte dem
i at udvikle en identitetsfølelse og lære dem at
tænke kritisk er nogle af de vigtigste elementer, når
det drejer sig om effektivt at forebygge ungdomsradikalisering, viste en høring, som EØSU afholdt
i september.

Andre talere sagde, at skolerne i højere grad bør
lægge vægt på undervisning i sociale og civile kompetencer og fokusere mere på mangfoldighed og
aktivt medborgerskab. Desuden er en bedre forståelse af komplekst indhold og tidlig udvikling af
kritisk tænkning et af de mest virkningsfulde våben
mod radikaliseringens tiltrækningskraft.
Blandt talerne var repræsentanter for Kommissionen samt uddannelseseksperter og repræsentanter
for organisationer, der arbejder med formel eller
ikkeformel uddannelse af unge.
EØSU er ved at udarbejde en udtalelse om emnet,
som forventes vedtaget i december. (ll)
l

Velkommen
til EØSU’s
nye
hjemmeside!
EØSU’s nye hjemmeside blev
lanceret i august 2017. Siden
er nu fuldstændig responsiv,
hvilket vil sige, at den kan
tilgås via alle computere og
mobile enheder. For at gøre
hjemmesiden mere brugervenlig har vi set på sprogdækningen. Man kan nu navigere
på hjemmesiden og læse alle
generelle præsentationer
om udvalgets aktiviteter og
organer på 23 sprog. Sidernes
struktur og indhold er blevet
fornyet, forenklet og opdateret, så der nu er hurtigere og lettere adgang til EØSU’s arbejde. (kf)
Se mere på http://www.eesc.europa.eu/!

l

Nye arbejdsformer – muligheder og udfordringer
Et af fokuspunkterne for EØSU’s plenarforsamling i september var nye arbejdsformer. I den
vedtagne udtalelse om færdigheder og nye
arbejdsformer (ordfører: Ulrich Samm, Arbejdsgivergruppen – DE) peger EØSU på fremkomsten
af et stort antal atypiske arbejdsformer, såsom deltidsbeskæftigelse, arbejde med flere opdragsgivere
og ”crowdworking” med arbejdstagere, der tilbyder
deres færdigheder på internetplatforme i form af
netværk af højt kvalificerede og specialiserede
fagfolk. Alle aktører bør samordne deres indsats
for at sikre en bedre håndtering af de tilhørende
sociale risici – social sikring og fattigdomsbekæmpelse skal gives høj prioritet. EØSU anerkender, at
automatisering og robotter får stigende betydning
for arbejdet. Det kan få positiv betydning for økonomien i det aldrende samfund, men det kan også
påvirke arbejdet. Den sociale dialog om dette bør
derfor finde sted på et tidligt stadie. Fremover vil
livslang læring og erhvervsrettet uddannelse blive
en nødvendighed for alle. I denne forbindelse skal
det sikres, at samtlige arbejdstagere har adgang
til traditionelle virksomhedsbaserede uddannelsesordninger. De langsigtede udfordringer
tackles derimod bedst gennem det almindelige
uddannelsessystem.

I sin udtalelse om arbejdsmarkedsparternes og
de øvrige civilsamfundsorganisationers rolle
i lyset af de nye arbejdsformer (ordfører: Franca
Salis-Madinier, Arbejdstagergruppen – FR) understreger EØSU, at i en tid med vidtrækkende ændringer for arbejdstagerne er de centrale målsætninger
og principper om social dialog og kollektive overenskomstforhandlinger fortsat relevante. Deres
rolle er ikke at modsætte sig forandringer, men
at styre disse, således at man kan drage de fulde
fordele, samtidig med at det sikres, at de grundlæggende arbejdstagerrettigheder stadig respekteres. Der er behov for deltagelsesbaseret ledelse,
fastlæggelse af fælles spilleregler, tilpasning af den
sociale dialog og for at finde frem til innovative svar.
Digitaliseringen har vidtgående konsekvenser for
arbejdet – den kan give nogle arbejdstagere muligheder for autonomi og en bedre balance mellem
arbejds- og privatliv, men den kan også udgøre en
sundhedsrisiko, hvis den håndteres forkert. I Europa
har der allerede været gode eksempler på, hvordan
man kan håndtere den digitale tidsalders krav og
udfordringer. (sg)
l

De politiske ledere i EU, Latinamerika og
Caribien bør værdsætte civilsamfundet
På sin plenarforsamling i september vedtog
EØSU en udtalelse om Den nye kontekst for
de strategiske forbindelser mellem EU og
CELAC og civilsamfundets rolle (ordfører:
Mário Soares, Arbejdstagergruppen – PT).
I udtalelsen efterlyser EØSU et stærkere partnerskab mellem EU og CELAC baseret på en
global rammeaftale, som omfatter handlingsprincipper for politisk dialog, samarbejde og
bæredygtig udvikling. Hvis forhandlinger af
nogen art mellem EU, Latinamerika og Caribien
skal lykkes, er det imidlertid afgørende at føre
en struktureret dialog med det organiserede
civilsamfund. Særligt hvad angår frihandelsaftaler bør det organiserede civilsamfund reelt
inddrages i alle faser af forhandlingerne, deres
gennemførelse og evaluering.

EØSU opfordrer alle politiske ledere i EU, Latinamerika og Caribien til at anerkende og værdsætte civilsamfundets deltagelse. Dette vil sikre,
at det størst mulige antal borgere inddrages
i beslutningsprocessen. EØSU har gentagne
gange påpeget, at manglen på bred adgang til
oplysninger udgør et af de vigtigste problemer
i forbindelse med overvågningen af forbindelserne mellem EU og CELAC. Den manglende
gennemsigtighed forhindrer også civilsamfundet i at udarbejde forslag i god tid. Det er
vigtigt at opstille klare regler og procedurer for
adgang til og formidling af disse oplysninger.
Ifølge EØSU bør der også være tilstrækkelige
ressourcer til at sikre civilsamfundets deltagelse
i forhandlingerne og i en formel og åben dialog
med myndighederne. (sg)
l

Den europæiske energiunion skal
være en social gevinst
Bekymring over de sociale omkostninger ved
energiomstillingen var et gennemgående
tema i alle paneldiskussioner under den
europæiske energidialog, som EØSU afholdt
i Bruxelles den 7. september. Arrangementet
fokuserede på Kommissionens Ren energi til
alle europæere-pakke og holdningerne til
denne hos en bred vifte af interessenter fra
civilsamfundet, der drøftede forslagene med
EU’s institutioner og markedsaktører.
Alle aktører hilste pakken velkommen som en
række meget positive foranstaltninger, der for
første gang samler energi- og klimatiltag i et sammenhængende program. Pakken om ren energi
gav ikke desto mindre anledning til visse alvorlige
bekymringer med hensyn til den sociale dimension, navnlig den måde, hvorpå den behandler det
højaktuelle spørgsmål om energifattigdom.
Interessenterne fra civilsamfundet spurgte, om det
er realistisk at forvente, at mennesker, der lever fra
hånden til munden, vil investere i solpaneler, solcelleudstyr eller energieffektive apparater, når de er
nødt til at vælge mellem at købe mad og opvarme
deres hjem? De bør ikke tvinges til at foretage investeringer, som de ikke kan eller ikke er parate til
at gøre, og det bør heller ikke forventes, at denne
gruppe skal subsidiere investeringer foretaget af de
mere velstående. Sociale takster bør ikke forbydes,
men kan være nødvendige for at beskytte sårbare
forbrugere, påpegede civilsamfundets interessenter.

Pierre Jean Coulon, President of the Section for
Transport, Energy, Infrastructure and the Information
Society (TEN) with Georges Dassis, EESC President
Der blev ligeledes givet udtryk for bekymring
vedrørende energiomstillingens konsekvenser for
beskæftigelsen og behovet for at beskytte regioner, som er afhængige af fossile brændstoffer
såsom kul og skifergas, fra omstillingens negative
følgevirkninger.
Idet hovedparten af midlerne vil skulle komme
fra privat kapital, var alle enige om, at et stabilt
investeringsklima til fremme af langsigtede engagementer er af allerstørste betydning. Fraværet af
finanspolitiske incitamenter blev fremhævet som
det manglende element i energiunionen. Prisincitamenter blev fremhævet som det mest effektive
værktøj til at øge bevidstheden og få folk til at
være kreative i forsøget på at spare omkostninger
og reducere energiforbruget. (dm)
l
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enten de befinder sig i industri- eller servicesektoren,
og hvad enten de er lokale eller globale.” Han tilføjede,
at arbejdet med at forstærke den monetære union
og udvikle styringen af denne samt indsatsen for at
fuldføre EU’s indre marked skal fortsætte.
Gabriele Bischoff, formand for Arbejdstagergruppen, delte Jean-Claude Junckers bekymring over de
voksende forskelle i Europa: ”Vi værdsætter i høj grad
Deres fokus på sammenhold og er dybt bekymrede
over kløfterne i Europa. Der vil ikke være nogen fremtid
for Europa uden en stærk social dimension og solidaritet. Derfor har vi brug for en konkret social dagsorden
med en køreplan for gennemførelsen af en europæisk
søjle for sociale rettigheder.” Hun fremhævede, at der
ikke kan være tale om andenrangsarbejdstagere

i EU og understregede, at det er nødvendigt at revidere udstationeringsdirektivet.
Luca Jahier, formand for Gruppen Andre Interesser, takkede Kommissionens formand for at have
påtaget sig den meget ambitiøse opgave at puste
nyt liv i EU-projektet og styrke en fælles vision for
Europa. ”EU er et værdifællesskab, og i dag har vi
brug for et mere ambitiøst og demokratisk EU, der
ser frem mod tiden efter Brexit. Lad os sammen støtte
ideen om et borgerkonvent i 2018. Lad os sætte kultur
og bæredygtig udvikling i centrum for EU’s prioriteter og politikker.” Han understregede desuden, at
2018, som det europæiske år for kulturarv, giver
anledning til at mobilisere positive kræfter i opbygningen af fremtidens Europa. (sg)
l

EØSU er den første EU-institution, som har
taget stilling til FKSSG
EU ønsker at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning og bidrage til vækst, konkurrenceevne og
rimelighed i det indre marked. De relancerede forslag fra Kommissionen om et fælles konsolideret
selskabsskattegrundlag (FKSSG) er rettet mod
dette mål. EØSU var den første EU-institution, som
tog stilling til disse forslag.
I sin udtalelse om FKSSG (ordfører: Michael McLoughlin, Gruppen Andre Interesser – IE) tilslutter udvalget sig forslagenes målsætninger og opstillingen
af ét fælles regelværk for beskatning af selskabers
overskud i EU og henførelsen af indkomst til det
sted, hvor værdien skabes. Udvalget mener, at et
FKSSG kan skabe fordele for alle, hvis det sikrer
enkelhed og forudsigelighed i selskabsbeskatningen og mindsker skattemæssige hindringer og
kompleksitet.
Ikke desto mindre anbefaler EØSU, at alt sættes ind
på at realisere FKSSG gennem konsensus under
hensyntagen til de følsomme spørgsmål vedrørende

nærhed og statslig suverænitet. Det opfordrer de
berørte parter til at arbejde for en hurtig gennemførelse af de foreslåede faser. EØSU henleder også
opmærksomheden på behovet for at imødegå
udfordringerne i den digitale økonomi og foreslår,
at det overvejes at medtage intellektuel ejendomsret i fordelingsformlen. Udvalget mener, at det kan
blive nødvendigt at ændre faktoren ”omsætning
efter bestemmelsessted” for at sikre en retfærdig
gennemførelse og foreslår, at der foretages en detaljeret konsekvensanalyse af FKSSG.
I en særskilt udtalelse – Et skattesystem til
fremme af fair konkurrence og vækst (ordfører:
Petru Sorin Dandea, Arbejdstagergruppen – RO) –
opfordrer EØSU medlemsstaterne til at intensivere
indsatsen for at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning og skatteundgåelse. Udvalget anbefaler,
at medlemsstaterne gennemfører skattereformer
og undgår at anvende forhåndstilsagn, som ikke
er berettigede i transaktionernes økonomiske substans.(jk)
l

Mere end 100 ansøgninger til
EØSU’s civilsamfundspris 2017

EØSU-medlem Thierry Libaert viser mulige
løsninger på planlagt forældelse
EØSU-medlem Thierry Libaert (Gruppen Andre Interesser – FR) har netop udgivet en bog om planlagt
forældelse med titlen Déprogrammer l’obsolescence (Omprogrammering af planlagt forældelse).
Ifølge bogen føler forbrugerne ofte, at de ikke har
nogen indflydelse på et produkts levetid, og at de
er fanget i et ”brug og smid væk”-samfund. Thierry
Libaert gør rede for, hvordan vi på nationalt, europæisk og internationalt plan kan komme planlagt
forældelse til livs ved at omlægge de offentlige
udgifter, forlænge produktgarantier og mærke
produkter med deres levetid. At bekæmpe planlagt
forældelse er ifølge Thierry Libaert først og fremmest et spørgsmål om politisk vilje og en radikal
holdningsændring. Planlagt forældelse kan undgås.
Thierry Libaert har stået i spidsen for EØSU’s pionerarbejde inden for planlagt forældelse, som
ligger til grund for Europa-Parlamentets nylige
beslutning om emnet.
For yderligere oplysninger se: http://www.tlibaert.
info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm) l

I år er der modtaget 111 ansøgninger til civilsamfundsprisen fra hele Den Europæiske Union.

bekæmpes, og hvordan integrationen af nyankomne på arbejdsmarkedet kan fremmes.

Prisen belønner ”innovative projekter til fremme
af kvalitetsbeskæftigelse og iværksætteri for
fremtidens arbejde” og hædrer initiativer, der
tager sigte på at skabe bæredygtige job og fremme
iværksætteri, navnlig for underrepræsenterede og
ugunstigt stillede befolkningsgrupper.

Den overordnede målsætning med prisen er at
belønne civilsamfundsorganisationers og/eller
enkeltpersoners bidrag, som i væsentlig grad har
medvirket til at fremme den europæiske integration.

Civilsamfundsprisen, der nu uddeles for niende gang,
retter hvert år søgelyset mod et nyt vigtigt aspekt af
EØSU’s arbejde. En af EØSU’s største bekymringer
gennem det seneste år har været den europæiske
beskæftigelsesstrategi og spørgsmålet om, hvordan
de mest bekymrende former for arbejdsløshed, f.eks.
ungdomsarbejdsløshed og langtidsledighed, kan

EØSU vil nu indlede arbejdet med at evaluere
ansøgningerne med henblik på at offentliggøre
vinderne den 7. december 2017 på udvalgets
plenarforsamling.
Yderligere oplysninger om civilsamfundsprisen findes online på
http://bit.ly/2yKlZRY (mr)
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Som led i det estiske formandskab
for Rådet for Den Europæiske Union
afholder EØSU’s arbejdsgivergruppe
en konference den 25. oktober i Tallinn
om fordelene ved det digitale samfund.
Digital innovation og teknologi forandrer
vores samfund ved at åbne nye muligheder for virksomheder, myndigheder og
borgere på utallige områder, herunder
industri, sundhedsvæsnet, sociale medier,
elektroniske tjenester, datalagring og

meget mere. Digitaliseringer bevæger sig
hurtigt. Er EU’s indre marked klar til den
digitale tidsalder? Europæerne er nødt til
at overveje, hvordan EU kan drage fordel
af den digitale revolution for at forblive
konkurrencedygtig og skabe flere arbejdspladser. Estland er som førende inden for
IKT og digitale tjenester det perfekte sted
at rejse disse spørgsmål.
Formålet med dette arrangement er at
drøfte og undersøge de muligheder,

Det bedste fra Estlands vilde natur kan ses i EØSU
7. november – 8. december 2017

der ligger i det digitale samfund –
navnlig i forbindelse med det digitale
indre marked – såvel som udvikling af
digitale offentlige tjenester, som er et
prioriteret emne under det estiske formandskab. (lj)
l

For en bedre fremtid
af Arbejdstagergruppen i EØSU
Hvordan bliver digitaliseringen en succeshistorie? Hvad bør der gøres for at
sikre, at den digitale innovation skaber
anstændige job og forbedrer arbejdsvilkårene? Disse spørgsmål var på
dagsordenen, da Arbejdstagergruppen
den 6. oktober holdt møde i Tallinn om
digitalisering og indvirkningen heraf på
arbejdstagere.
Timingen kunne ikke have været bedre,
da Estland anses for at være det mest
avancerede EU-land inden for digitalisering. Estland er meget åben over for
IKT-innovation og indstillet på hurtigt at
omsætte nye idéer til praksis.
Efter en velkomsttale ved Gabriele Bischoff, formand for Arbejdstagergruppen,
og en tale ved Eiki Nestor, formand for

det estiske parlament, som fremlagde
det estiske formandskabs europæiske
semester, kiggede medlemmerne nærmere på den digitale 2020-dagsorden
for Estland, som i mange kredse anses
for at være et foregangseksempel, når
det drejer sig om at fremme den digitale
udvikling i økonomien og samfundet.
Om eftermiddagen drøftede medlemmerne de muligheder og udfordringer,
som digitalisering og innovation medfører for arbejdstagere og arbejdsmarkedet, med talere fra Trade Union Advisory
Council (TUAC), industriALL European
Trade Union, den estiske myndighed
med ansvar for informationssystemer
og Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS). Som det fremgik af debatten, påvirker udviklingen af
et digitalt samfund alle aspekter af vores
liv, men navnlig arbejdsvilkår, lønninger
og de sociale sikringsordninger. Der var
generel enighed om, at Europa er nødt
til at holde trit med den teknologiske

Den seneste tids udvikling inden for
den sociale økonomi i EU
af Gruppen Andre Interesser i EØSU
EØSU offentliggjorde for nylig en undersøgelse om ”Recent Evolutions of the
Social Economy in the European Union”
(Den seneste tids udvikling inden for den
sociale økonomi i den Europæiske Union).
Undersøgelsen, som er bestilt på initiativ af
kategorien ”Socialøkonomi”, der forvaltes
af gruppen Andre Interesser, var den tredje
af sin art efter lignende undersøgelser foretaget i 2008 og 2012.
Undersøgelsen blev foretaget af International Centre of Research and Information on
the Public, Social and Cooperative Economy
(CIRIEC) og er ikke blot en opdatering af de
foregående undersøgelser. Den fokuserer tillige på tre områder: den sociale økonomi
og nye begreber/bevægelser, offentlige
politikker i ordets bredere betydning,
som i de senere år er blevet udarbejdet
på EU-niveau og i medlemsstaterne med
henblik på at forbedre vilkårene for den
socialøkonomiske sektor, og endelig
størrelsen af den sociale økonomi i de
enkelte EU-medlemsstater.
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Konkret sætter undersøgelsen os i stand til
at måle fremskridt ved hjælp af pålidelige
og sammenlignelige data. Det står klart, at
den sociale økonomi har klaret sig stort set
helskindet igennem den økonomiske og
finansielle krise. I dag giver sektoren lønnet
beskæftigelse til 6,3 % af den erhvervsaktive befolkning i EU-28 sammenlignet med
6,5 % i 2012.
Undersøgelsen er desuden en anledning
til at minde os selv om, hvad den sociale
økonomi bidrager med til vores samfund
i dag. Den sociale økonomi bygger på en
model, som adskiller sig fra virksomheder,
der drives med gevinst for øje. Den indtager imidlertid en vigtig plads i markedsøkonomien, idet den arbejder både med
den og parallelt med den. Ved at sikre,
at økonomisk effektivitet tjener sociale
behov, skaber den sociale økonomi ægte
indbyrdes afhængighed mellem økonomiske og sociale spørgsmål, i stedet for at den
ene underordnes den anden.
Endelig illustrerer og forsvarer den sociale
økonomi de værdier, som EU blev bygget

Koordinering:

udvikling og udnytte sit potentiale fuldt
ud i begge retninger, dvs. både når det
gælder rimelige arbejdsvilkår og investeringer i en digital fremtid. Adskillige
talere understregede, at overgangen til
den digitale tidsalder skal være retfærdig,
og at vi nøje må vurdere indvirkningen
på arbejdsmarkedet og -standarderne
samt økonomien, skattesystemerne og
de sociale sikringsordninger. De fordele
i form af fleksibilitet, som et digitaliseret
arbejdsmiljø medfører, bør ikke forringe
de sociale standarder og arbejdsvilkårene, og udfordringen består derfor i at
tilskynde til innovation og levere positive resultater med henblik på at opnå
en bæredygtig og konkurrencedygtig
social markedsøkonomi. (mg)
l
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Digitalisering og innovation:
muligheder og udfordringer

Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union

På anmodning fra de estiske medlemmer af EØSU afholder udvalget den
anden og sidste udstilling under det
estiske EU-formandskab under titlen
Estonian Wilderness. I denne fotoudstilling kan du stifte bekendtskab med
Estlands vilde natur: landskaber, flora,
fugle og store pattedyr. Med landskaber, som er ligeså forskellige som de
dyr og planter, der findes der, har Estland meget at tilbyde naturelskere. Her
er øde strande, smukke søer og floder,
dybe skove og mystiske sumpe. De
gemmer på et pulserende liv af alt fra
fugle til sæler og bjørne. (jp)
l

Udstillingen ”Ever closer Union” – Romtraktaternes
betydning for nutidens Europa 1957-2017
For at markere 60-årsdagen for denne
skelsættende begivenhed har Den
Europæiske Unions Historiske Arkiver
arrangeret en udstilling om traktaterne
og deres betydning.
Udstillingen er resultatet af et partnerskab mellem Den Europæiske Unions
Historiske Arkiver, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet
og Kommissionen med bidrag fra Den
Europæiske Investeringsbank, det italienske formandskab for Ministerrådet,
det italienske udenrigsministerium og
det italienske nyhedsbureau ANSA.
Udstillingen illustrerer blandt andet,
hvordan traktaterne har rødder i de
sociale, kulturelle og økonomiske
fænomener, der udspillede sig i Europa
efter Anden Verdenskrig. Herudover
vises den europæiske integrationsproces’ langsigtede effekt på borgernes
dagligdag. (jp)

Yderligere oplysninger: http://www.
eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/
events/ever-closer-union
l

EØSU info bliver digital
STUDY

European Economic and Social Committee

på (EUF-traktatens artikel 3). Den er både
en mulighed og et redskab for borgerdeltagelse, ansvar og ejerskab af vores bæredygtige fremtid. Endvidere udgør den et
vidtrækkende instrument til at sætte EU
i stand til at komme nærmere på sine
forpligtelser ifølge 2030‑dagsordenen for
bæredygtig udvikling.
Link til undersøgelsen: http://www.
eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-social-economy-study (cl)
l

En ny onlineversion af EØSU’s nyhedsbrev vil blive lanceret i december 2017.
Det første nummer vil være til rådighed
på engelsk, fransk og tysk, mens alle de
øvrige sprogudgaver vil blive distribueret i det traditionelle pdf-format. Fra
januar 2018 vil kun den nye version
blive offentliggjort på alle sprog.
Den nye, fuldt digitale version vil
være i HTML-format og blive sendt
til læserne pr. e-mail. Den vil kunne
benyttes på forskellige apparater,
herunder mobiltelefoner og tablets,
og der kan søges på 23 EU-sprog.
Læserne vil kunne udveksle artikler på
de sociale medier, kommentere dem

og dele deres bemærkninger. Der vil
også være en ”print‑on‑demand”‑version til rådighed. Abonnenter på den
nuværende papirudgave, der er interesserede i at modtage det nye webbaserede nyhedsbrev, bedes henvende
sig til eescinfo@eesc.europa.eu og
angive, hvilken sprogversion de ønsker
at modtage. (dm)
l

EØSU info på 23 sprog: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Agata Berdys (ab)
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