




»   Disse prioriteter for mit formandskab vil sammen 

med de faglige sektioners arbejdsprogrammer 

danne rammerne for EØSU’s aktiviteter. «
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I den græske mytologi var Europa en fønikisk prinsesse. Hos 

Homer var hun Kretas mytologiske dronning. Sagnet fortæller, 

at hun var en ung, smuk pige, som blev bortført af Zeus i 

skikkelse af en tyr, som sprang i havet og kom til det kontinent, 

der så fi k navnet Europa.
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Europa har i århundredernes løb været 

præget af evindelige konfl ikter, hvor et 

mylder af forskellige folkeslag har kæmpet 

imod hinanden, hvor magthavere, herskere 

og imperier har fl yttet grænser, hærget og 

hersket. Dette Europa har på historisk set kort 

tid gennemgået en udvikling fra det forrige 

århundredes to verdenskrige til et bæredygtigt, 

gensidigt samarbejde — det, vi betegner som 

Den Europæiske Union, hvis formål netop er at 

sikre en fremtid med fred i Europa.

En 
Europæisk 
Union
Siden 1950’erne har den europæiske integration 

gjort store fremskridt. Efter århundreders 

modsætninger med krig og stadigt skiftende 

grænser og folkefl ytninger har EU-projektet 

betydet, at vi har kunnet skabe fred, sikkerhed, 

velstand og solidaritet, selv om der stadig er 

meget, der trænger til udvikling.

Gennemførelsen af et fælles indre marked 

og senere en fælles valuta har været nogle 

enestående projekter. To udvidelser med 

tilsammen tolv lande er blevet gennemført 

i løbet at de sidste syv år. Efter fl ere år 

med såvel fremskridt som tilbageskridt har 

Unionen kunnet enes om en ny traktat, som 

slår civilsamfundets rolle fast og indfører 

en permanent formand for Det Europæiske 

Råd samt en højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

»  Vi må holde fast i visionen 
om et fredeligt og velstående 
Europa. «
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Udfordringer 
for EU
Verden har i de seneste år oplevet en dyb, global 

fi nanskrise. Det begyndende opsving er stadig 

forbundet med stor usikkerhed, og der er stadig 

faresignaler om depression, fortsat nedgang og 

afbrudt genopretning. Arbejdsløsheden er uhørt 

stor, selv om situationen varierer i de forskellige 

lande og regioner. Ungdomsarbejdsløsheden 

er særligt ødelæggende. Der fi ndes stadig alt 

for stor fattigdom, selv i Europa. Fokus er fl yttet 

fra katastrofale problemer i den fi nansielle 

sektor til den off entlige økonomis tilstand i 

medlemsstaterne. Store off entlige underskud og 

dermed stor gældsætning har indebåret tunge 

belastninger i form af nedskæringer, lønnedgang 

og andre økonomiske kriseforanstaltninger i fl ere 

medlemsstater.

Det politiske engagement i klimaspørgsmål og 

bæredygtig udvikling har været for nedadgående. 

Den langsigtede udvikling er veget for en mere 

kortsigtet politik. De globale spørgsmål om 

retfærdighed, demokratiudvikling, retten til mad 

og rent vand, får ikke så stor opmærksomhed fra 

verdenssamfundet og får ikke den nødvendige 

støtte.

Millenniummålet om at mindske den 

globale fattigdom udvandes. Efter 

mange års forhandlinger inden for 

Verdenshandelsorganisationen er det endnu 

ikke lykkedes at få fastlagt en ny multilateral 

frihandelsaftale.

Et stærkt, 
socialt 
Europa
Under mit formandskab vil EØSU videreføre 

arbejdet med at styrke og konsolidere EU’s sociale 

dimension, som forbedrer arbejdsvilkårene og 

fremmer den sociale integration. Vi skal fortsætte 

med at bekæmpe fattigdom og udstødelse, som 

jo allerede rammer udsatte grupper hårdt. Den 

nødvendige omstilling til et samfund med lave 

CO
2
-udledninger stiller nye krav også på dette 

område, men vil også medføre efterspørgsel efter 

ny viden og nye kvalifi kationer.
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Civilsamfundet
Ifølge den nye traktat skal civilsamfundet deltage 

i EU’s arbejde, men der er samtidig tydelige tegn 

på, at borgerne langt fra føler sig reelt engageret i 

EU-samarbejdet. De 27 medlemsstater skal i Rådet 

sammen fi nde frem til løsninger og beslutninger, 

og der er risiko for, at det afgørende i sidste ende 

bliver en vurdering af, hvilke nationale fordele og 

ulemper de pågældende beslutninger indebærer. 

EU-spørgsmål glimrer som oftest ved deres 

fravær i den nationale politik og i de forskellige 

medlemsstaters valgkampagner. Der er behov 

for et politisk lederskab i medlemsstaterne og på 

EU-niveau, som til stadighed har den europæiske 

integration som mål.

Der er behov for et civilsamfund, som klart kan 

stå frem og forfægte Unionens værdier, skabe 

velvilje i off entligheden for det fælles europæiske 

projekt og deltage i det.

Der er behov for et perspektiv og et engagement 

fra civilsamfundsorganisationernes side. De skal 

tage spørgsmål op og presse på for sikre, at de 

bliver sat på den politiske dagsorden.

Der er behov for mennesker i organisationer 

med vilje til at bruge deres kompetencer og viden, 

deres engagement og interesse.

» Der er derfor behov for

EØSU, som er Unionens eneste 

formelle organ med repræsentanter 

for arbejdsgiverorganisationer, 

lønmodtagerorganisationer og andre 

repræsentanter for det civile samfund, og som 

med hjemmel i traktaten giver mulighed for 

at deltage i og påvirke arbejdet inden for Den 

Europæiske Union. «
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»  Dialog er kunsten at tale — 
ikke til, men med nogen — 
men frem for alt er det at kunne lytte. «
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En ny
traktat
Traktaten om Den Europæiske Union / Afsnit II

Bestemmelser om de demokratiske principper / 

Artikel 11

1. Institutionerne giver på passende måder borgere og 

repræsentative sammenslutninger mulighed for at give 

udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens 

arbejdsområder og for at diskutere dem off entligt.

2. Institutionerne fører en åben, gennemsigtig 

og regelmæssig dialog med de repræsentative 

sammenslutninger og civilsamfundet.

3. Kommissionen foretager brede høringer af de berørte 

parter for at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i 

Unionens handlinger.

4. Et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer 

fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ 

til at opfordre Kommissionen til inden for rammerne 

af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om 

spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse 

er nødvendig til gennemførelse af traktaterne.

De procedurer og betingelser, der er nødvendige 

for fremsættelsen af et sådant initiativ, fastlægges i 

overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde.



9Formandens arbejdsprogram 
og prioriteter for perioden 2010-2013

Vi udvikler et stærkere
europæisk civilsamfund

Lad os skabe 
et bæredygtigt Europa

EØSU har med Lissabontraktaten fået nye 

muligheder og øget ansvar. For første gang slås 

det fast, at institutionerne skal give borgere og 

repræsentative sammenslutninger mulighed for at 

give udtryk for deres opfattelser og føre en åben 

og klar dialog på grundlag af fastsatte regler. En 

dialog indebærer, at man også lytter og ikke kun 

formidler sine egne meninger. Selv om EØSU i sit 

normale virke altid har givet mulighed for dialog 

og åbenhed, indebærer traktaten, at udvalget kan 

udbygge sin egen rolle og også sine relationer 

til andre institutioner. Under mit formandskab 

vil EØSU arbejde aktivt på at gennemføre 

traktaten. EØSU vil også fortsat have en aktiv 

kommunikationsstrategi.

Aktiv gennemførelse af traktatens 

artikel 11

EØSU har oprettet en kontaktgruppe med 

repræsentative EU-organisationer og deres 

netværk. Kontaktgruppen har brug for en ny start, 

og under mit formandskab er det en prioritet at 

give dette samarbejde form og sammen fi nde 

frem til spørgsmål, som der er fælles interesse og 

behov for at drøfte og reagere på.

Ny start for arbejdet i kontaktgruppen 

og for mødestedet med europæiske 

organisationer

Frivilligt arbejde er en aktiv måde for borgerne at 

vise ansvar på, og det styrker europæiske værdier 

som solidaritet og social samhørighed.

Europa bør være et forbillede for ligestilling 

mellem kvinder og mænd, mellem forskellige 

generationer og på integrationsområdet. Det 

er en forudsætning for demokrati og social 

samhørighed. Problemet med en aldrende 

befolkning er både en udfordring og en mulighed 

for Europa.

Aktiv deltagelse i arbejdet med det 

europæiske år for frivilligt arbejde 2011

Aktiv deltagelse i arbejdet med det 

europæiske år for aktiv aldring 2012

Mangfoldighed 
og kultur
EU er ungt, det skal vokse og se sin 

mangfoldighed som en mulighed, fi nde en 

balance mellem sine forskellige nationale særtræk 

og fi nde frem til fælles regler til alles bedste. 

Det europæiske samfundsfællesskab skal tillade 

større ligestilling mellem indbyggerne, mellem 

generationerne, mellem kvinder og mænd, 

mellem forskellige former for religionsudøvelse 

og mellem forskellige kulturelle særtræk. 

Dette er en nødvendig forudsætning for en 

stærk social samhørighed, som bygger på det 

enkelte menneskes frihed og respekt for de 

andre. Kulturen i alle dens former afspejler 

mangfoldigheden, giver os et perspektiv, sætter 

spørgsmålstegn og udfordrer, og den kan give os 

nye dimensioner i vores syn på os selv og vores 

omverden. Europas mangfoldighed genspejles i 

kulturen. Musikken i alle dens former bygger bro 

over alle sproglige hindringer.
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»  Fotosyntesen er drivkraften i alle 
biologiske processer på jorden. Ingen 
proces opfundet af mennesker kan lige 
så effektivt omdanne luftens indhold 
af kulstofatomer til biologisk materiale 
gennem solens energi, som bindes af 
planternes fotosyntese. Dette er livets 
vigtige kredsløb. Det er den grønne 
celle, som står for vækst i ordets 
egentlige forstand. «
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Bæredygtig 
udvikling
Bæredygtig udvikling er en strategi med det 

overordnede mål at tilgodese de aktuelle 

behov uden at sætte kommende generationers 

muligheder for at opfylde deres behov på spil, 

og den omfatter miljømæssig, økonomisk og 

social bæredygtighed. EU’s 2006-strategi for 

bæredygtig udvikling er en overordnet strategi, 

som påvirker alle politikområder. Inden FN’s 

konference til opfølgning af den globale strategi 

Rio +20 i 2012 bør EØSU udforme sin holdning 

med sit Observatorium for Bæredygtig Udvikling 

som koordinator. EØSU skal tage initiativ til at 

samle de europæiske organisationer om en række 

fælles holdninger, som kan komme til at udgøre 

civilsamfundets bidrag.

Fokus på strategien for bæredygtig 

udvikling inden Rio +20

Samling af europæiske organisationer og 

netværk til et fælles bidrag til Rio +20

Forsøg på at nå frem til fælles holdninger 

og erklæringer med EØSU’s internationale 

kontakter
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EØSU har af Kommissionen fået til opgave at 

spille en aktiv rolle i gennemførelsen af Europa 

2020, som er en EU-strategi for intelligent og 

bæredygtig vækst på lang sigt, men også en 

strategi, der skal sikre økonomisk genopretning 

og reduceret arbejdsløshed. Udvalget vil arbejde 

på opfyldelsen af de fem hovedmål, som blev 

opstillet af Det Europæiske Råd i juni 2010. 

Civilsamfundets organisationer har mulighed for 

at foreslå nye og innovative metoder og søge 

en fælles forståelse på områder som social og 

økonomisk samhørighed, bæredygtig udvikling, 

innovation, forskning, energieff ektivitet, små og 

mellemstore virksomheders potentiale og det 

indre marked i nye globale sammenhænge.

For at uddybe sit engagement i reformprocessen 

har EØSU omdannet Observatoriet for 

Lissabonstrategien til en »Styregruppe for 

Europa 2020«, som skal videreføre observatoriets 

vellykkede arbejde. Den nye styregruppe 

skal medvirke til koordineringen af Europa 

2020-relaterede opgaver i de forskellige faglige 

sektioner og yderligere styrke samarbejdet 

med nationale økonomiske og sociale råd og 

lignende organisationer i medlemsstaterne. 

Dette vil bidrage til strategiens udvikling og vil 

fungere som en platform for udveksling af gode 

arbejdsmetoder, benchmarking og netværk 

mellem alle aktører.

Et meget målrettet arbejde i 

Styregruppen for Europa 2020 i 

samarbejde med nationale råd og 

lignende organisationer

En intelligent 
Europa 
2020-strategi
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Grønne 
virksomheder 
og iværksætterkultur 
Iværksætterånd udgør grundlaget for 

beskæftigelse og grøn økonomisk vækst. Skal fl ere 

ønske at starte og drive egen virksomhed, er der 

brug for incitamenter og regelforenklinger. Det 

er endnu ikke lykkedes EU at opnå enighed om 

fælles regler for patenter på europæisk niveau eller 

for europæiske virksomheder, sammenslutninger 

eller gensidige selskaber. Rapporten, som den 

tidligere EU-kommissær Mario Monti udarbejdede 

på Kommissionens anmodning, viser, at det indre 

marked i vidt omfang stadig ikke er gennemført. 

Virksomhederne må i stadig større udstrækning 

fokusere på bæredygtighed og socialt ansvar. EU 

må udvikle og gennemføre sit program for små og 

mellemstore virksomheder.  

»Small Business Act« skal udvikles til et 

retligt bindende instrument 

Fokus på regelforenkling, især for små og 

mellemstore virksomheder
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Social 
økonomi
Det er vigtigt, at man også inden for 

markedsøkonomiens rammer tager hensyn til 

mange forskellige virksomhedsformer. Inden 

for socialøkonomien fi ndes virksomhedsformer, 

som i mange henseender er mere bæredygtige 

end traditionelle børsnoterede selskaber, f.eks. 

andelsselskaber, selskaber, der i svensk ret 

benævnes »ekonomiska föreningar«, gensidige 

selskaber og foreninger. 

Ikke-kommercielle initiativer kan anvendes som 

et middel til inddragelse i samfundet, men også 

involvere andre perspektiver. Sådanne tiltag kan 

desuden danne modvægt mod en rendyrket 

markedsmodel med henblik på at opfylde sociale 

mål. EØSU’s sonderinger af socialøkonomien i 

medlemsstaterne giver et godt billede af, hvordan 

disse virksomhedsformer ser ud. 

Hensyntagen til de forskellige 

virksomhedsformer inden for 

socialøkonomien 

Hensyntagen til kooperativernes 

internationale år 2012

De 
fi nansielle 
overslag for 
2014-2020
Den fi nansielle krise og dens efterdønninger 

har vist, at de europæiske økonomier er tæt 

forbundne. Medlemsstaternes løsninger på fælles 

problemer bør derfor i vidt omfang også være 

fælles. Herudover er det nødvendigt med en 

målrettet indsats for at mindske statsgælden i 

mange lande på en socialt acceptabel måde.

Europa står over for store udfordringer, som 

også kan anvendes til at komme ud af krisen 

med vækst. Gennem investeringer i bl.a. 

innovation, ny teknologi (ikke mindst på miljø- 

og energiområdet) og infrastruktur samt med 

intelligente skatteincitamenter kan EU opnå en 

langsigtet bæredygtig vækst. Dette kan også give 

EU stor fremgang på de internationale markeder.

Diskussionen om de kommende fi nansielle 

overslag vil lægge beslag på meget tid og energi 

såvel i medlemsstaterne som i civilsamfundet 

og hos arbejdsmarkedets parter. Under mit 

formandskab skal vi bidrage konstruktivt til 

diskussionen om, hvordan et budget for den 

kommende periode kan se ud — et budget, der 

kan medvirke til at overvinde de udfordringer, som 

EU står over for.
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De naturressourcer, der ligger til grund for 

landbrug, skovbrug og fi skeri, skal udnyttes 

uden at udtømmes. Den fælles landbrugspolitik 

er en vigtig del af EU-samarbejdet. Under mit 

formandskab vil betingelserne for, hvordan 

politikken skal udvikles frem til og under den 

kommende budgetperiode, blive diskuteret 

og besluttet. Politikken bør bygge videre på 

principperne om et fælles marked, fælles 

fi nansiering og fælles støttesystemer. Den 

fælles landbrugspolitik bør fokusere på 

forbedret fødevaresikkerhed i EU og på at sikre 

landmændene en stabil indkomst fra markedet. 

Arbejdet med at skabe øget gennemsigtighed i 

fødevarekæden hvad angår priser og kontrakter, 

må fortsætte. Koblingen mellem historisk 

produktion og støtte bør opgives til fordel for en 

mere ensartet støtte i hele EU. 

De europæiske landdistrikters værdi skal forsvares, 

og der skal tages hånd om potentialet for 

vedvarende vækst. Derfor bør der lægges større 

vægt på den fælles landbrugspolitiks anden 

søjle, så midler til udvikling af landdistrikter kan 

anvendes både til at styrke landdistrikterne og til 

at klare udfordringerne på miljø- og klimaområdet.

Landbrugsproduktionen i EU skal også ses i lyset af 

de krav, som den globale fødevareforsyning stiller.

Afholdelse af en konference om den 

fælles landbrugspolitiks fremtid 

med temaet »Hvem vinder og hvem 

taber ved en revision af den fælles 

landbrugspolitik?«

Den fælles 
landbrugspolitik 
til 2014
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Alle politiske områder skal sigte mod 

bæredygtighed og vækst. Stærke 

forbrugerorganisationer kan spille en 

betydningsfuld rolle ved at påvirke forbruget 

(både det private og det off entlige) i retning af 

mere sikre og miljøvenlige varer og tjenester. En 

sådan påvirkning kan virke så meget desto mere 

eff ektivt og hurtigt, som forbrugerreaktioner kan 

have umiddelbar indfl ydelse på produktionen. 

Forbrugerrettigheder udgør en vigtig del af en 

velfungerende markedsøkonomi, og dette er et 

område, hvor EØSU længe har været aktivt — 

og med held.

Under mit formandskab vil EØSU fortsætte 

med at afholde de europæiske forbrugerdage 

sammen med Kommissionen og Rådets siddende 

formandskab. Dette er et godt redskab til at bringe 

forbrugerrettigheder frem i rampelyset.

Afholdelse af den europæiske 

forbrugerdag hvert år

Forbrugerpolitik
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»  For jeg var sulten, og I gav mig noget at 
spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget 
at drikke, jeg var fremmed, og I tog 
imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig 
tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg 
var i fængsel, og I besøgte mig. «
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EØSU og 
omverdenen
Europa er som et træ i vækst, men det lever ikke 

adskilt fra resten af verden. Sideløbende med en 

indre dynamisk proces er EU vokset til en union 

med 27 medlemsstater. EØSU indgår i forskellige 

former for samarbejde med civilsamfundets 

organisationer i lande og regioner uden for Den 

Europæiske Union — Euromed, Brasilien, Indien, 

Kina med fl ere. EØSU har også til opgave og et 

ansvar for at deltage i arbejdet med at optage nye 

medlemslande, såsom Tyrkiet og Balkanlande. 

EØSU har et ansvar for at konsolidere disse 

partnerskaber.

EØSU skal fortsat være aktivt 

i relationerne med omverdenen 

og det organiserede civilsamfund

Udvikling 
og bistand 
EU og medlemslandene spiller gennem deres 

udviklings- og bistandsprogrammer en afgørende 

rolle for den globale kamp mod fattigdom og sult. 

EØSU skal deltage i analysen af EU’s politikområder 

og arbejde for en bedre samordning mellem disse 

politikområder og udviklingspolitikken. Det er 

nødvendigt med større eff ektivitet i bistanden. 

EØSU skal gøre en indsats for, at selv små aktører 

på området får adgang til støtte. Der er behov 

for at støtte civilsamfundets organisationer og 

arbejdsmarkedets parter gennem lettere adgang 

til fi nansiering, og der er brug for en forenkling af 

de fi nansielle regler.

Handel spiller en afgørende rolle for såvel den 

globale udvikling som Den Europæiske Unions 

egen økonomiske udvikling. En multilateral 

aftale forhandlet inden for rammerne af WTO er 

at foretrække frem for bilaterale handelsaftaler. 

EU’s handelspolitik bør tilpasses med henblik på 

at fremme udvikling i multilaterale, bilaterale og 

regionale sammenhænge.nhænge.
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Bekæmpelse 
af fattigdom 
og sult
Fødevarekrisen rammer hårdere nu, hvor 

fi nanskrisen føjes til allerede eksisterende 

problemer. FAO vurderer, at antallet af 

underernærede i verden er steget til over 1 

milliard, og målet om at halvere antallet af 

sultende inden år 2015 er rykket længere væk.

Det er meget vigtigt, at det internationale 

samfund nu holder fast ved sine løfter om, at 

målet om at halvere antallet af sultende i verden 

inden år 2015 vil blive indfriet. 

EØSU skal sammen med FAO organisere en 

konference om global fødevaresikkerhed i 

løbet af foråret 2011. Målet er at sætte fokus på 

de foranstaltninger, som bl.a. Verdensbanken 

har peget på, f.eks. investeringer i landbrug 

og udvikling af landdistrikter i udviklingslande 

samt en friere regional og international handel. 

EØSU skal søge at indgå en aftale og etablere 

arbejdsrelationer med FAO med samarbejdet 

mellem EØSU og ILO som forbillede.

Afholdelse af en konference om global 

fødevaresikkerhed

Oprettelse af relationer til FAO

Menneske-
rettigheder
Politikkerne på sikkerhedsområdet og det 

retslige område bør beskytte frihedsværdierne. 

Udgangspunktet for disse politikker bør 

være beskyttelsen af de grundlæggende 

rettigheder, der er sikret ved den europæiske 

menneskerettighedskonvention og EU’s charter 

for grundlæggende rettigheder. EU’s politikker 

og lovgivning om indvandring og grænsekontrol 

skal fuldt ud respektere menneskerettighederne 

og sætte alle menneskers frihed og sikkerhed i 

centrum for deres bestræbelser.
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Mit formandskab vil blive præget af åbenhed, 

samarbejde og troværdighed. Jeg har i sinde at 

arbejde tæt sammen med næstformændene 

for EØSU, formændene for de tre grupper og 

formændene for de faglige sektioner og CCMI, 

således at EØSU også fremover kan vedblive 

med at være en troværdig og eff ektiv rådgivende 

institution, der repræsenterer civilsamfundet og 

har legitimiteten i orden. 

Uanset indholdet i arbejdsprogrammet for den 

næste formandskabsperiode på to et halvt år er vi 

godt klar over, at virkeligheden i verden omkring 

os ikke altid kan forudsiges. Det er derfor vigtigt, at 

EØSU er i stand til at orientere sig hurtigere og er 

parat til at omprioritere og udvise smidighed såvel 

i de interne processer som i de beslutninger, som 

kræves truff et.

EØSU har længe stræbt efter at eff ektivisere 

sit arbejde. Der er også blevet truff et en række 

foranstaltninger med henblik på en mere 

systematisk opfølgning af udvalgets udtalelser, 

men der kan gøres endnu mere. EØSU’s 

Præsidium bør med regelmæssige mellemrum 

modtage sammenfattende rapporter fra de faglige 

sektioner med opfølgning af det arbejde, der er 

udført. 

EØSU skal høres af Rådet og Kommissionen, 

men i den nye traktat fastsættes det tillige, at 

Europa-Parlamentet skal rådføre sig med udvalget. 

Vi må fi nde metoder til løbende at prioritere 

vores arbejde og styrke kvaliteten samt til i visse 

situationer at kunne reagere hurtigere.

EØSU må sammen med Europa-Parlamentet og 

Rådet fastlægge frister for dette arbejde. Hvis 

EØSU vil styrke sine muligheder for at påvirke 

Parlamentet, bør udvalget lægge sine holdninger 

fast inden førstebehandlingen i Parlamentets 

udvalg. Vi bør undersøge mulighederne for 

at indgå en samarbejdsaftale med Europa-

Parlamentet i stil med den samarbejdsprotokol, 

som EØSU har indgået med Europa-

Kommissionen.

Under mit formandskab vil EØSU fortsætte med at 

drøfte, hvordan et sikkert og retfærdigt system til 

godtgørelse af medlemmernes rejseudgifter m.m. 

skal udformes.

EØSU skal have en moderne forvaltning og 

en eff ektiv administrativ struktur med en 

velfungerende budgetlægning, som giver 

medlemmerne den bedst mulige støtte til at nå 

deres politiske mål, og som sikrer, at udvalget 

opfylder sine institutionelle forpligtelser og 

samarbejder med de andre institutioner. EØSU 

skal være kendetegnet ved et godt samarbejde 

mellem medlemmer og personale.

Prioritering, kvalitet og mere eff ektive 

arbejdsmetoder i forbindelse med 

afgivelsen af udtalelser 

Kortlægning af mulighederne for 

forenklinger og eff ektiviseringer i EØSU

Samarbejde med Europa-Parlamentet
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