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Tres års europæisk fællesskab – Lad os sammen forme 
fremtiden

Den 13. marts 2017 arrangerer Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
i anledning af årsdagen for undertegnelsen af traktaterne en konference i Rom på højt 
niveau med titlen: ”Tres års europæisk fællesskab – Lad os sammen forme fremtiden!”.

Vores hensigt er naturligvis at benytte traktatjubilæet som anledning til over for pressen 
og borgerne at fremhæve alt det positive, som Den Europæiske Union gennem tiden 
har bibragt vores befolkninger. Men hensigten er især at sætte fi ngeren på det, der i dag 
bekymrer civilsamfundet og civilsamfundsorganisationerne i vores lande, idet der vil 
blive lagt vægt på de tiltag, der bør træff es, og den rolle, som deltagelsesdemokratiet 
bør spille, hvis man vil genskabe borgernes tillid til Unionen og til deres institutioner, 
hvad enten de er nationale eller europæiske.

Konferencen omfatter tre dele: den sociale dimension, den økonomiske dimension og 
indvandrings- og integrationspolitikker.

Det europæiske integrationsprojekt er reelt i fare. Der sås tvivl om selve EU’s eksistens, 
navnlig blandt nationalistiske og populistiske kræfter, skønt det ikke er særlig længe 
siden, at stort set ingen i medlemsstaterne betvivlede EU’s nytte, og praktisk talt alle 
borgerne i de stater, der endnu ikke var medlemmer, ønskede at indtræde i EU. EU 
fremstod som en sikker havn for fred, demokrati, fremskridt, velstand og trivsel, for 
borgerne såvel som for virksomhederne. Man var stadigvæk bevidst om, hvad natio-
nalisme og fremmedhad havde ført med sig af rædsler, og hvilken skade grænser og 
mure havde forvoldt både på friheden og økonomien. Det er vigtigt at minde om dette.

Vi skal også af hensyn til fremtiden formulere og forsvare de tiltag, som det nu er 
nødvendigt at tage, og den ånd, hvori de skal udvikles. Europa skal have en sand social 
dimension, og ethvert socialt tilbageskridt eller enhver forøgelse af uligheden må afvi-
ses, hvis man ønsker, at borgerne igen skal have tillid til EU. Økonomien skal kickstartes 
ud af det aktuelle dødvande i stedet for at blive holdt nede af sparepolitikken, og man 
skal tage sig sammen til at håndtere migrationsstrømmene på retfærdig, velfunderet 
og solidarisk vis, om ikke andet så fordi mange af EU’s fj ender fi nder næring til deres 
ildevarslende propaganda i den situation, vi nu befi nder os i.

Foran os ligger således store udfordringer, løsninger at udtænke og ideer at forsvare, 
men vi er repræsentanter for vores landes civilsamfundsorganisationer. Selv når tiderne 
er vanskelige – og især når de er vanskelige – har vi pligt til at handle og give vores 
meninger til kende. Vi besidder evnen til at undersøge og udtænke, og vi har styrken 
til off entligt at vise, hvad vi gør på vegne af dem, der er en del af vores organisationer.

Georges Dassis
Formand for EØSU
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Den europæiske søjle for 
sociale rettigheder skal være 
et positivt projekt for alle
Forandringerne i arbejdsuniverset bør anvendes til at fremme inklusiv 
og bæredygtig økonomisk vækst samt anstændigt arbejde til alle.

På plenarforsamlingen i januar ved-
tog EØSU en udtalelse om udkastet til en 
europæisk søjle for sociale rettigheder, 
som Kommissionen har foreslået med 
henblik på at skabe ”en stærkere og mere 
fair økonomisk og monetær union” og 
et ”AAA socialt Europa”. Debatten fandt 
sted i overværelse af Marianne Thyssen, 
EU-kommissær for beskæftigelse, sociale 
anliggender, arbejdsmarkedsforhold, 
kompetencer og arbejdskraftens mobili-
tet, og Maria João Rodrigues, Europa-Par-
lamentets ordfører for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder.

Udtalelsen beskriver udvalgets første 
idéer og forslag til, hvordan man kan 
tackle nogle af de store udfordringer, 
som Europa står overfor i dag. Udvalget 
understreger, at den europæiske søjle for 
sociale rettigheder skal være et positivt 
projekt for alle – med politikker, der frem-
mer beskæftigelse, sociale fremskridt og 
produktivitet som underliggende fakto-
rer for bæredygtig vækst, samt nationale 
velfærdssystemer og arbejdsmarkeder, 
der kan tilpasse sig, så de passer til frem-
tidens behov. EØSU er overbevist om, at 
fremtidens arbejde bør være en central 
prioritet i debatterne om søjlen for at 
sikre, at den er retfærdig og inklusiv og 
fører til sociale fremskridt. I modsætning 
til Kommissionens oprindelige forslag om 
at begrænse anvendelsesområdet for søj-
len til eurozonen alene mener EØSU, at 
den bør gælde for alle medlemsstater, 
selv om udvalget erkender, at der kan 
være behov for særlige instrumenter/
mekanismer i eurozonen.

Udtalelsen, som var bestilt af Kommis-
sionens formand, Jean-Claude Jun-
ker, og er resultatet af flere måneders 
arbejde, er blevet udarbejdet med tre 
ordførere: Jacek Krawczyk, formand for 
EØSU’s Arbejdsgivergruppe, Gabriele 

Bischoff , formand for EØSU’s Arbejdsta-
gergruppe, og Luca Jahier, formand for 
EØSU’s gruppe Andre Interesser. Den 
trækker på resultaterne af nationale 
debatter afholdt af EØSU-medlemmer 
i alle 28 medlemsstater med høringer, 
der omfattede ca. 1.800 repræsentanter 
for civilsamfundsorganisationer.

Ved fremlæggelsen af udtalelsen sagde 
formanden for EØSU’s Arbejdsgiver-
gruppe Jacek Krawczyk: ”Uden øko-
nomisk succes er der ingen af EU’s 
medlemsstater, der har råd til deres 
socialvæsen. Der bliver ingen velfærd 
uden blomstrende virksomheder, der 
skaber job. Derfor er konkurrencedyg-
tighed en forudsætning for at opret-
holde den europæiske sociale model. 
Medlemsstaterne må tilpasse deres 
arbejdsmarked og socialsikring til en 
verden i  forandring. Vi må finde den 
rette balance mellem fleksibilitet og 
sikkerhed. Passende, veldefi nerede ben-
chmarks kan hjælpe medlemsstaterne 
med at opnå positive resultater.” Jacek 
Krawczyk gjorde også opmærksom på, 
at de nationale debatter klart havde 
vist, at ethvert tiltag på arbejdsmarke-
det og inden for socialvæsenet skulle 
respektere kompetencefordelingen og 
nærhedsprincippet.

Formanden for EØSU’s Arbejdstager-
gruppe Gabriele Bischoff  understre-
gede, at ”de europæiske arbejdstagere 
har brug for konkrete foranstaltninger, 
der kan forbedre deres leve- og arbejds-
vilkår og genoprette deres tillid til EU. 
Voksende uligheder risikerer at øde-
lægge vores sociale struktur og skubbe 
fl ere og fl ere mennesker i retning af de 
kræfter, der ønsker at skille os ad. Det er 
afgørende vigtigt at mindske indkomst-
forskelle, og mere retfærdige lønnin-
ger og en mere retfærdig fordeling af 

rigdom kan kun opnås, hvis man styr-
ker de kollektive forhandlinger i hele 
Europa. Vi ønsker derfor indikatorer for 
udbredelsen af kollektive forhandlin-
ger i hele Europa. Større konvergens på 
lønområdet vil også bidrage til at løse 
mange af de problemer, som vi står 
overfor. Gode intentioner er ikke læn-
gere nok. Europa, dvs. os alle sammen 
med vores forskellige roller, skal omgå-
ende fi nde konkrete løsninger, der giver 
håb og sikkerhed i denne verden, der er 
under hastig forvandling.”

Formanden for EØSU’s gruppe Andre 
Interesser Luca Jahier understregede, 
at ”Vi må skabe en Europæisk Union, der 
drager omsorg. Søjlen for sociale rettig-
heder skal derfor omfatte alle borgere 
i hele deres livsforløb, herunder dem, 
der er uden for og ikke kan deltage på 
arbejdsmarkedet. Søjlen skal være et 
positivt projekt for de europæiske bor-
gere og være et modsvar til den stigende 
fattigdom og uligheder. Debatterne om 
en søjle for sociale rettigheder har klart 
vist betydningen af at knytte søjlen til 
2030-dagsordenen for bæredygtig udvik-
ling og reformen af velfærdsstaten og af 
også at inddrage andre end de off entlige 
myndigheder. Sociale investeringer, den 
sociale økonomi, sociale virksomheder og 
social innovation spiller en nøglerolle 
i disse reformer såvel som i forbindelse 
med levering af og adgang til tjeneste-
ydelser af høj kvalitet for alle borgere.”

EU-kommissær Marianne Thyssen 
fremhævede betydningen af EØSU’s 
bidrag til Europa-Kommissionens kom-
mende arbejde om søjlen for sociale ret-
tigheder: ”Jeg vil gerne lykønske de tre 
ordførere fra de tre grupper her i huset 
ikke kun med ambitionsniveauet, men 
også med den store mængde emner, 
som udtalelsen behandler. Den er helt 
klart et værdifuldt bidrag til høringen 
om den europæiske søjle for sociale 
rettigheder.”

Som afslutning på debatten betonede 
EØSU’s formand Georges Dassis, at 
forslagene måtte konkretiseres for den 
brede offentlighed: ”Der foregår en 
løbende innovation inden for områder 
som teknik, forvaltning og markedsfø-
ring. Det er på høje tid, at der også kom-
mer nyskabelser på det sociale område.”

EØSU’s udtalelse vil levere input til Euro-
pa-Kommissionens endelige forslag til en 
europæisk søjle for sociale rettigheder, 
som ventes inden for de næste få måne-
der. EØSU vil fortsat overvåge og deltage 
tæt i alt fremtidigt arbejde og kommende 
debatter om den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. (dm)� l

LEDER
Kære læsere

ISSN 1830-6314

Det Eu ro pæ i ske Øko no mi ske og So cia le Ud valg
en bro mel lem EU og det or ga ni se re de ci vil sam fund
Februar 2017 | DA

EØSU info



©
 Shutterstock

©
 Shutterstock

EØSU som vært for en debat om euroens 
fremtid og uddybningen af ØMU’en

Der er ikke noget fornuftigt alternativ til et mere politisk euroområde, som i højere grad fokuserer 
på nøgleprioriteter af betydning for områdets borgere end på specifikke numeriske mål og tekniske 
spørgsmål. EØSU opfordrede på ny EU’s politiske ledere til at fremskynde processen med at uddybe Den 
Økonomiske og Monetære Union (ØMU) for at sikre mere konvergens mellem medlemsstaterne og gøre 
EU som helhed mere velstående, konkurrencedygtigt og robust inden for rammerne af delt suverænitet.

Disse var blandt de vigtigste budskaber i debatten på højt niveau Hvilken fremtid har euroen? Trusler 
og muligheder for anden fase i uddybningen af ØMU’en, som blev afholdt af EØSU den 2. februar. 
Formålet med arrangementet var at yde støtte til den nødvendige konsensusopbygning i forbindelse 
med en ambitiøs køreplan for fuldførelsen af ØMU’en inden 2025 som led i en overordnet vision for 
EU’s fremtid.

Et ekspertpanel drøftede de forskellige trusler og muligheder i forbindelse med gennemførelsen af 
ØMU’en i anden fase som beskrevet i de fem formænds rapport (2017-2025). Talerne, herunder forman-
den for Eurogruppens Arbejdsgruppe, Thomas Wieser, fremlagde en bred vifte af idéer og løsninger, der 
skal undersøges med henblik på den kort-, mellem- og langsigtede udvikling af euroområdets styring. 
(mm)� l

Europas økonomiske fremtid er 
digital

EU’s mål skal være ambitiøse

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
(EØSU) glædede sig på sin plenarforsamling 
den 25.-26. januar over Kommissionens initiativer 
vedrørende den europæiske kodeks for elektronisk 
kommunikation, Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kom-
munikation (BEREC), 5G-handlingsplanen og støt-
teordningen for de offentlige myndigheder, som 
ønsker at tilbyde gratis wifi-adgang (WiFi4EU). ”Et 
EU-dækkende, moderne digitalt indre marked er 
vigtigt for at forbedre EU’s konkurrenceevne, gøre 
denne bæredygtig og således skabe økonomisk 
vækst og beskæftigelse,” sagde Ulrich Samm 
(Arbejdsgivergruppen, DE), ordfører for udtalelsen 
om et europæisk gigabitsamfund, og tilføjede, at ”vi 
må huske på, at dette ikke sker i et vakuum, men 
i en kontekst af stor konkurrence fra USA og Asien”. 
EØSU behandlede og vedtog fem udtalelser i tilknyt-
ning til det bredere tema Europas sammenkobling.

EU er nødt til at gå forrest for at sikre en sammen-
hængende, europæisk modernisering med netværk 

med høj kapacitet, eftersom kun et fuldendt digitalt 
indre marked vil kunne afføde samtlige potentielle 
økonomiske og sociale fordele. Det vil være nødven-
digt med støtteordninger for at udvide dækningen til 
også at omfatte fjerntliggende områder.

Kommissionens WiFi4EU-inititativ er et skridt i den 
rigtige retning og bidrager til finansieringen af gratis 
internetadgang på offentlige steder. ”Initiativet vil 
give fordele i form af tilgængelighed og økonomisk 
vækst,” sagde Emilio Fatovic, ordfører for udtalel-
sen om internetkonnektivitet i  lokalsamfund, der 
ikke desto mindre finder det planlagte budget på 
120 mio. euro utilstrækkeligt, da der skal installeres 
wifi-tjenester af høj kvalitet med en forbindelses-
hastighed på minimum 100 Mb/s. Kommissionen 
er nødt til at opstille klare regler for tildelingen af 
budgetmidler. Udvalget foreslår f.eks., at der på for-
hånd øremærkes et maksimumbeløb for hvert land, 
og at 20 % af budgettet afsættes til de økonomisk 
og digitalt mindre udviklede områder, såsom øer, 
bjerg- og yderområder og områder, som rammes af 
naturkatastrofer. (sma)� l

En fuldført euroarkitektur – en 
afgørende forudsætning for 
velstand og stabilitet

EØSU’s plenarforsamling var i  januar vært for en 
debat med kommissionsmedlem Pierre Moscovici 
om status for den europæiske økonomi og udsig-
terne til uddybning af Den Økonomiske og Mone-
tære Union (ØMU). EØSU’s medlemmer sendte via 
kommissæren et klart budskab om, at EU’s borgere 
og økonomiske aktører meget snart skal opleve 
en fornemmelse af ejerskab og lederskab fra de 
europæiske lederes side – især når man drøfter de 
manglende byggesten i en egentlig ØMU. EU’s inte-
grationsproces – og navnlig euroen – kan kun være 
bæredygtig, hvis de økonomiske, skattemæssige, 
finansielle, sociale og politiske aspekter udvikles 
parallelt, selv om det måtte kræve en traktatændring.

”Status over hidtidige resultater fra flere europæ-
iske topmøder i træk hilses velkommen, men det 
er ikke nok”, udtalte Joost van Iersel (Arbejdsgi-
vergruppen – NL), formand for EØSU’s økonomiske 
sektion. ”Vi opfordrer de europæiske politiske ledere 
til at godkende en gennemsigtig og tidsbunden 
køreplan for fuldførelsen af ØMU’en. Vi har brug 

for stabilitet, troværdighed og forudsigelighed som 
led i en europæisk suverænitet. Dette er den eneste 
måde, hvorpå man kan forsikre borgerne og inve-
storerne om, at euroen er kommet for at blive, og 
at vi har en fælles europæisk fremtid.”

Kommissær Pierre Moscovici fremlagde en over-
sigt over den økonomiske situation i EU med en for-
ventet vækst på 1,6 % i 2017 og 1,8 % i 2018. I sin 
tale erklærede han: ”Jeg har en vision om et Europa, 
der er forenet, både socialt og økonomisk, og som 
kan imødegå populisme og samtidigt arbejde for 
opadgående økonomisk konvergens og sociale 
fremskridt for dets borgere. Da euroen forventes 
at være hele EU’s valuta, er det absolut nødvendigt 
at få færdiggjort dens arkitektur, og der vil blive 
sat stor pris på EØSU’s bidrag i denne diskussion.” 
Disse tanker blev også trukket frem under udvalgets 
offentlige debat den 2. februar om euroens fremtid 
og uddybningen af ØMU’en. (mm)� l

Fjernelse af forhindringerne for det indre 
marked, uden at det går ud over de sociale 
rettigheder
Det indre marked er truet: mens USA, Australien og 
Japan har formået at øge den indenlandske efter-
spørgsel, er EU’s indre marked – et centralt element 
i  den europæiske integration og velstand  – kun 
vokset med 0,4 %, mens den i euroområdet faktisk 
faldt med 1,6 % mellem 2008 og 2015. Derudover 
undermineres arbejdstageres og hæderlige virk-
somheders tillid til det indre marked som følge af 
misbrug i form af f.eks. social dumping, navnlig i den 
grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, og 
den offentlige støtte er faldende.

”Men det modarbejder vores økonomi. For at give 
det indre marked de nye impulser, det har behov 
for, skal det gøres færdigt – men ikke på bekost-
ning af regler og grundlæggende økonomiske og 
sociale rettigheder”, sagde ordfører Oliver Röpke 
(Arbejdstagergruppen  – AT). ”Et velfungerende 
indre marked forudsætter, at europæisk og natio-
nal lovgivning overholdes, og det gælder især ved 
grænseoverskridende virksomhed.” Europæisk 

integration skal finde den rette balance mellem 
økonomisk, social og miljømæssig udvikling på den 
ene side og øget økonomisk og social konvergens 
medlemsstaterne imellem på den anden.

I sin initiativudtalelse om Trusler mod og forhindrin-
ger for det indre marked opfordrer EØSU også til:
�l fair konkurrence: overholdelse af europæisk og 

national lovgivning – varetagelse af arbejdsta-
gernes rettigheder og princippet om, at samme 
arbejde på samme sted aflønnes på samme 
måde, samt stop for falsk udstationering af 
arbejdstagere og urimelig praksis i forbindelse 
med offentlige indkøb;

�l fjernelse af markedshindringer: bedre anerken-
delse af eksamensbeviser og kvalifikationer, 
fjernelse af lovgivningsmæssige hindringer osv.

�l en reguleret skattepolitik: skridt i retning af et 
fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, 
landeopdelt rapportering og bekæmpelse af 
skatteundgåelse og skattely. (sma)� l

EØSU og Kommissionen afholder en fælles 
konference for at lancere en platform for 
den cirkulære økonomi
På en todages konference, som Kommissionen og 
EØSU afholder i fællesskab den 9.-10. marts 2017 
i Bruxelles, vil platformen for aktører inden for den 
cirkulære økonomi blive lanceret.

EØSU har længe slået til lyd for en sådan platform for 
at fremme samarbejdet mellem de forskellige net-
værk i civilsamfundet og de aktører, som deltager 
i overgangen til en cirkulær økonomi.

”For at opnå hurtige og konkrete resultater må 
vi have de vigtigste spillere og mønsterbrydere, 
dvs. civilsamfundet, med ombord,” forklarede 
EØSU-medlem Brenda King (Arbejdsgivergrup-
pen – UK), formand for EØSU’s Observatorium for 
Bæredygtig Udvikling. ”De europæiske aktører, som 

er involveret i cirkulær økonomi, er ivrige efter at 
udveksle viden og erfaringer og diskutere de mest 
kritiske aspekter af overgangen til en ressourceef-
fektiv økonomi”, tilføjede Martin Siecker (Arbejds-
tagergruppen – NL), formand for Sektionen for Det 
Indre Marked, Produktion og Forbrug.

I flere af sine seneste udtalelser har EØSU under-
streget behovet for at omlægge vores økonomi fra 
en lineær til en cirkulær økonomi i samklang med 
det europæiske organiserede civilsamfunds krav om 
modige skridt i retning af ressourceeffektivitet. EØSU 
går ind for en ambitiøs implementering af Kommis-
sionens handlingsplan for den cirkulære økonomi, 
som engagerer aktører og medlemsstater i en fælles, 
koordineret indsats. (sma)� l

Præsentation af det maltesiske formandskabs 
prioriteter

Ian Borg, maltesisk statssekretær med ansvar for 
EU’s fonde og formandskabet i 2017, præsenterede 
det maltesiske EU-formandskabs prioriteter på 
EØSU’s plenarforsamling i januar. Præsentationen 

blev efterfulgt af en livlig debat med EØSU’s med-
lemmer (se januarudgaven af dette nyhedsbrev for 
yderligere oplysninger om EØSU’s planlagte rådgi-
vende bidrag til det maltesiske formandskab).� l
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EØSU ønsker genbosætning afkoblet fra 
partnerskabsaftaler
De Forenede Nationers højkommissær for flygtninge 
(UNHCR) anslår, at antallet af mennesker med behov 
for genbosætning i 2017 vil udgøre næsten 1,2 mio. 
på verdensplan. I 2015 blev blot 80.000 personer 
genbosat verden over. Manglen på et passende gen-
bosætningsprogram og på lovlig indrejse i Europa 
tvinger mange fordrevne personer med behov for 
international beskyttelse i  hænderne på farlige 
illegale menneskesmuglere. I sin udtalelse om den 
foreslåede EU-genbosætningsramme bifalder EØSU 
forslaget om en EU-ramme for genbosætning som et 
nødvendigt redskab til at hjælpe personer, der søger 
en sådan beskyttelse, og som et skridt i retning af en 
reel fælles asylpolitik, som EØSU længe har været 
fortaler for. En sådan ordning ville desuden indebære 
bedre støtte til lande langs EU’s grænser.

EØSU ser gerne, at genbosætningskriterierne baseres 
på folks sårbarhed og afkobles fra partnerskabsafta-
ler, udviklingsbistand og effektivt samarbejde med 
tredjelande om asyl. Udvalget opfordrer UNHCR til at 
engagere sig som det internationale organ, der har 
mandat og erfaring til at fastslå, om en person har 
behov for beskyttelse eller ej. Højkommissariatet bør 
ligesom EØSU være en del af Genbosætningsudval-
get på Højt Plan. Udvalget anbefaler ingen særlige 
rettigheder, der sætter EU’s medlemsstater eller 
tredjelande i stand til selv at foretage udvælgelser.

Genbosætningsprogrammet skal ledsages af hurtige, 
effektive og vellykkede integrationsprogrammer, der 
inkluderer arbejdsmarkedet, anerkendelse af kvalifi-
kationer og tilbud om faglig og sproglig uddannelse. 
Civilsamfundet kan spille en afgørende rolle. (sma)�l

Politikere og civilsamfund er nødt til at gå 
i aktion mod menneskehandel, siger EØSU
Filmforevisning organiseret 
sammen med FN drager 
brutaliteten i menneskehandel 
med børn frem i lyset

FN og EØSU præsenterede filmen Sold af 
J. D. Brown i Centre for Fine Arts (BOZAR) 
i  Bruxelles den  10. januar 2017. Filmen 
blev introduceret af EØSU-medlem Madi 
Sharma (Arbejdsgivergruppen, UK) og 
Deborah Seward, direktør for FN’s Regi-
onale Informationskontor i Europa (UNRIC). 
Filmen viser brutaliteten og umenneskelig-
heden i menneskehandel med børn.

Ifølge FN’s Kontor for Narkotikakontrol og 
Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) bliver 
millioner af mennesker verden over solgt 
hvert år, især med henblik på seksuel 
udnyttelse, som er den mest alminde-
lige form for menneskehandel (53 %), 
efterfulgt af tvangsarbejde (40 %), der er 
i vækst. Af EUROSTAT’s arbejdspapir om 
menneskehandel fra 2015 fremgår det, at 
69 % af de ofre, som blev anmeldt i EU, 
var blevet handlet med henblik på sek-
suel udnyttelse og 19 % med henblik på 
tvangsarbejde. På verdensplan er 49 % af 
de påviste ofre for menneskehandel kvin-
der, 33 % er børn.

I sine udtalelser om menneskehandel har EØSU 
opfordret til øget beskyttelse og støtte til ofrene, 
som ofte i første instans bliver opdaget af civilsam-
fundsorganisationer på græsrodsplan. EØSU mener, 
at dette er afgørende for at sætte dem i stand til at 
blive integreret i det retssamfund, som de er blevet 
holdt udenfor. Deres integration på arbejdsmarkedet 
bør støttes med offentlige midler.

Efter filmen blev der afholdt en paneldiskussion 
med talere fra UNODC, ILO, UNICEF og Madi Sharma, 
som opfordrede til en kraftigere politisk indsats og 
nytænkning af EU’s politik. Udover at diskutere de 
bagved liggende årsager og mulige tiltag mod men-
neskehandel pegede talerne på den nøglerolle, som 
civilsamfundets organisationer og vi alle hver især 
kan spille, og opfordrede til fælles handling. (jk)� l
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Innovation og videnskab til fordel for alle: hvad nyt er der ved det?
af EØSU’s næstformand  
Gonçalo Lobo Xavier

I betragtning af at Horisont 2020 har et budget på 
80 mia. euro til finansiering af F&I-projekter for en 
periode på syv år, kan man nemt få det indtryk, at 
dette kan få en særdeles positiv indvirkning på men-
neskers liv med hensyn til at skabe beskæftigelse og 
merværdi for den europæiske økonomi.

Hvad mener almindelige mennesker så om dette?

Forskermiljøet har udtrykt stor tillid til Horisont 
2020-initiativernes potentiale, men har også påpe-
get, at EU er nødt til at henvende sig til hele F&I-kæ-
den, lige fra grundforskningen til den produkt- og 
serviceorienterede forskning. I sin udtalelse om midt-
vejsevalueringen af Horisont 2020 (ordfører: Ulrich 
Samm – Arbejdsgivergruppen – DE) erklærede EØSU, 
at ”kun velafbalanceret støtte i hele denne kæde kan 
sikre, at den knowhow, som udvikles, også bliver 
anvendt og i sidste ende fører til samfundsmæssige 

og økonomiske fordele”, dvs. får en positiv indvirk-
ning på menneskers liv.

Faktisk er den almene borger i stor udstrækning 
uvidende om, hvordan resultaterne af forskning og 
innovation kan påvirke tilværelsen.

Når man derudover ser, at der (stadig) er betydelige 
forskelle mellem medlemsstaternes forsknings- og 
innovationsfaciliteter, kommer det til at fremstå klart, 
hvorfor en øgning af programbudgettet for aktivite-
ter til fremme af videnskab og innovation i samfun-
det ikke alene vil kunne ændre den gennemsnitlige 
borgers holdning til dette spørgsmål.

Netop derfor bør den grundlæggende F&I-finan-
siering på områder i  Europa, der er mindre vel-
forberedte, først forbedres, inden der kan lægges 
yderligere vægt på såkaldt ansvarlig forskning og 
innovation.

EU har yderligere tre år til at forbedre gennemfø-
relsen af dette program ved at forenkle reglerne, 

anvende et klarere sprog i forbindelse med indkal-
delser af ansøgninger, gøre sammensætningen af 
ansøgergruppen mere demokratisk, skabe finansie-
ringsmuligheder for små og mellemstore projekter 
med stor gennemslagskraft og inddrage de sociale 
medier som et vigtigt led i f.eks. videreformidlingen 
af succeshistorier, hvor dette er afgørende for at øge 
opmærksomheden – disse budskaber må nemlig 
ikke synke hen i glemsel.

Man bør ligeledes arbejde på idéen om at afholde 
kurser i innovation for journalister eller uddele en 
journalistpris inden for innovation, der skal bevidst-
gøre almindelige mennesker – de er trods alt slut-
brugerne af F&I – om, hvilken betydning Horisont 
2020 kan få for deres liv.

Alt dette viser, at videnskabelig innovation og forsk-
ning ikke er raketvidenskab! Det er noget, som kan 
forbedre livskvaliteten og gøre os endnu stoltere af 
at tilhøre et Europa, som vi alle er en del af og drager 
fordel af. Det er meget enkelt, ikke?� l

Erindringsstof
En portrætudstilling

I anledning af det maltesiske rådsformandskab er 
EØSU vært for en udstilling af nutidige portræt-
ter af den internationalt anerkendte maltesiske 
fotograf Joseph P. Smith. Den handler om nogle 
af de ældste indbyggere i den gamle by Birgu, og 
der vises også en video med interview af de por-
trætterede personer og et kig om bag kulisserne. 
Udstillingen åbnes officielt den 22. februar 2017 
under EØSU’s plenarforsamling i februar og kan 
ses indtil den 24. marts 2017 i JDE Foyer 6. (jp)�l

Tackling af problemet med indbygget 
forældelse: Ifølge en ny bog har EØSU 
spillet en banebrydende rolle
I en bog, der udkom for nylig, og som bærer titlen Understanding Plan-
ned Obsolescence (forstå indbygget forældelse), undersøger den bra-
silianske foredragsholder inden for miljø- og økologilovgivning Kamila 
Pope årsagerne til, omkostningerne ved og konsekvenserne af indbygget 
forældelse. Bogen kigger bl.a. nærmere på EØSU’s arbejde med dette 
spørgsmål, fra Thierry Libaerts banebrydende udtalelse fra 2013 og det 
efterfølgende projekt, som blev gennemført under Henri Malosses for-
mandskab, til undersøgelsen fra 2016 af The influence of life span label-
ling on consumers. Der konkluderes følgende: ”Der er ingen tvivl om, at 
den mobilisering, som blev iværksat af Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg gennem udvalgets fremsættelse af en udtalelse 
efterfulgt af oprettelsen af et program rettet mod at bekæmpe plan-
lagt forældelse, er et af de vigtigste tiltag, der indtil videre er blevet 
gjort af en offentlig myndighed på dette område.”

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Con-
sumption and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 s. (dm)� l
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EØSU’s formand, Georges Dassis, lykønsker den nyvalgte 
formand for Europa-Parlamentet

Den 19. januar sendte EØSU’s formand, 
Georges Dassis, et brev til Antonio Tajani, 
hvori han lykønskede denne med valget 
som formand for Europa-Parlamentet. 
Efter at have udtrykt håb om, at det 
fremragende samarbejde, der har præ-
get relationerne mellem EØSU og Euro-
pa-Parlamentet, vil fortsætte fremover, 
forsikrede Georges Dassis Antonio Tajani 
om, at EØSU vil give Europa-Parlamen-
tet sin fulde støtte i forbindelse med de 
store udfordringer, der ligger forude: 
”De er blevet valgt i en kriseperiode for 
EU. Det er en central opgave for alle 

EU-aktører at genvinde borgernes tro 
på og interesse i vores projekt og vores 
arbejde. Europa-Parlamentet skal som 
et demokratisk valgt EU-organ spille en 
nøglerolle. Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg er som repræsentativt 
organ for det organiserede civilsamfund 
i EU parat til at blive en stærk partner 
i dette arbejde.”

Georges Dassis foreslog tillige at se på, 
hvordan man kan styrke opfølgningen 
i  Europa-Parlamentet af EØSU’s udta-
lelser, sikre en eff ektiv samordning mel-
lem europaparlamentsmedlemmer og 
EØSU-medlemmer og identifi cere andre 
fælles prioriteter. Han indbød Antonio 
Tajani til at tale på en af EØSU’s kom-
mende plenarforsamlinger: ”Vi er over-
beviste om, at Deres tilstedeværelse 
i betydelig grad vil styrke forbindelserne 
mellem EU’s lovgivningsinstans og dets 
civilsamfundsrepræsentanter”, sluttede 
Georges Dassis. (dm)� l

EØSU-medlem Tom Jones – paneldeltager under den 
internationale grønne uge i Berlin

EØSU’s medlemmer Tom Jones (Grup-
pen Andre Interesser  – UK), Jarmila 
Dubravská (Arbejdsgivergruppen – SK) 
og Piroska Kállay (Arbejdstagergrup-
pen  – HU) deltog i  landbrugsmessen 
under den internationale grønne uge 
i Berlin, et enestående fødevare- og land-
brugsarrangement, som hvert år tiltræk-
ker en halv million besøgende.

Tom Jones deltog i en paneldebat om 
”Cork 2.0-erklæringen – fra tanke til 
handling”, som kommissær Phil Hogan 
og den tyske landbrugsminister, Chri-
stian Schmidt, også deltog i. Tom Jones 
udtalte, at udviklingen af landdistrikterne 
især bør fokusere på støtte til iværk-
sættende unge landbrugere og unge 
i  landdistrikterne. En sådan støtte kan 
bl.a. ydes ved at etablere hurtigt bred-
bånd i landdistrikterne, hvilket vil være 
til gavn for både den yngre generation 
og virksomhederne. Landboturisme og 
turismefaciliteter i landdistrikterne har, 
hvis de opgraderes, potentiale til at skabe 

lokal økonomisk vækst og nye arbejds-
pladser. Sundhedsrelaterede rekreative 
aktiviteter har et stort potentiale, idet de 
tiltrækker fl ere bymennesker til landdi-
strikterne. Desuden spiller forbrugerne 
en afgørende rolle for aktiveringen af 
landdistrikterne, og de bør gøres bekendt 
med værdien af sporbare og bæredygtigt 
producerede fødevarer.

Programmet for udvikling af landdistrik-
ter og den fælles landbrugspolitik alene 
har ikke været i stand til at standse til-
bagegangen i  landdistrikterne. Andre 
EU-investeringsfonde skal anvendes og 
gøres tilgængelige for landdistrikterne. 
Forandringer kræver først og fremmest, 
at de lokale beboere og virksomhederne 
(herunder sociale virksomheder) udviser 
iværksætterånd med hensyn til at udfylde 
tomrummet i landsbyer, hvor off entlige 
tjenesteydelser er forsvundet. Bæredyg-
tige landdistrikter er til gavn for alle bor-
gere. (sma)� l

Nytårsreception på kongeslottet

Det er en tradition, at Belgiens konge 
og dronning i begyndelsen af det nye år 
afholder en reception på kongeslottet for 
at ønske godt nytår til EU-institutionernes 
ledere og de faste repræsentationer ved 
EU i Bruxelles. I år fandt receptionen sted 
den 25. januar. EØSU var repræsenteret 
ved udvalgets formand Georges Dassis, 
næstformændene Gonçalo Lobo Xavier 
og Michael  Smyth, generalsekretær 
Luis  Planas samt protokolchef Domi-
nique-François Bareth. (dm)� l

KORT NYTEuropa forandrer sig: hvilke 
udfordringer ligger forude for 
fagforeningerne?
af Arbejdstagergruppen 
i EØSU

Den 15. februar 2017 holdt Arbejds-
tagergruppen et ekstraordinært møde 
for at diskutere sin strategi og sine prio-
riteter i en situation, der helt tydeligt er 
under forandring med valget af USA’s nye 
præsident, udsigterne til Brexit, ophøret 
af Europa-Parlamentets uformelle ”store 
koalition”, regeringskrisen i Italien og de 
forestående valg i Holland, Frankrig og 
Tyskland. Deltagerne diskuterede euro-
pæiske fagforeningers udfordringer og 
muligheder i lyset af denne nye politiske 
og institutionelle udvikling, som nu mere 
end nogensinde før gør det nødvendigt, 

at de forsvarer Europas demokratiske 
værdier og retsstaten imod stadig mere 
aggressive populistiske bevægelser og 
deres vildledende propaganda.

Samtlige deltagere fremhævede på det 
kraftigste, at indførelsen af en ny øko-
nomisk og social EU-model for beskæf-
tigelse og vækst, som konkret forbedrer 
EU’s befolknings velfærd, er den bedste 
beskyttelse mod sådanne fænomener. De 
understregede den tætte sammenhæng 
mellem EU’s fremtid og en eff ektiv social 
søjle og så på, hvordan man kan skabe 
stærke forbindelser til betydelige off ent-
lige og private investorer med henblik på 
at skabe nye arbejdspladser. Den nyligt 
vedtagne EØSU-udtalelse om den sociale 
søjle giver et godt udgangspunkt, da den 
fokuserer på specifi kke forslag til, hvor-
dan dette projekt kan omdannes til posi-
tive og meningsfulde tiltag til forbedring 
af folks arbejds- og levevilkår og genska-
belse af deres tillid til EU. (mg)� l

På vej mod en fair deleøkonomi: 
samarbejdsplatformenes rolle og plads
af EØSU’s gruppe Andre 
Interesser

Formanden for EØSU’s gruppe III, Grup-
pen Andre Interesser, Luca Jahier (IT) stod 
den  5.  december  2016 i  spidsen for en 
konference, hvor aktivister fra den sociale 
og solidariske økonomi gav eksempler på, 
hvordan man kan oprette fair samarbejds-
platforme. De fremhævede de mange 
modeller, muligheder og udfordringer, 
disse platforme indebærer for lovgiverne 
og samfundet.

Digitale platforme står i centrum af dele-
økonomien. Overalt i EU og rundt omkring 
i verden benytter enkeltpersoner, sociale 
iværksættere og samfundsgrupper disse 
eff ektive værktøjer til at skabe, bevare eller 
få adgang til fælles goder og ydelser. De 
mål om retfærdighed og omfordeling, som 
disse aktører forfølger, gør deres modeller 
for digitale platforme radikalt forskellige 

fra andre modeller, som beholder den 
værdi, der skabes af brugere og bidrag-
ydere, og sætter sig selv over sociale love 
og social retfærdighed. Disse platforme 
bør anerkendes og reguleres på en fair 
måde.

Seks organisationer, der er involveret i den 
sociale og solidariske økonomi, samt the 
Commons – en social bevægelse bestå-
ende af grupper af brugere, som forval-
ter ressourcer i  fællesskab  – samlede 
med støtte fra Gruppen Andre Interesser 
næsten 200 mennesker i Bruxelles med 
henblik på at:
�l lære mere om inspirerende eksempler 

på samarbejdsplatforme inden for 
kultur, fødevarer, jord, udveksling af 
ydelser mellem virksomheder, lokale 
valutaer osv.

�l drøfte juridiske spørgsmål: arbejds-
ret, ejendomsret, kontrakter og 
beskatning

�l forklare, hvad de forventer af Den 
Europæiske Union, medlemsstaterne 
og byerne

�l fremme partnerskaber.

Gruppen Andre Interesser, hvor mange 
af medlemmerne er fra den socialøkono-
miske sektor, fremhævede atter den rolle 
som drivkraft, som gruppen spiller, når 
det gælder om at muliggøre og opbygge 
deltagelsesdemokrati ved at fastholde 
og knytte kontakter med repræsentanter 
for civilsamfundsorganisationer rundt 
omkring i verden. (cl)� l

Udstilling af fotos af den polske 
fi lminstruktør Andrzej Wajda

af Arbejdsgivergruppen i EØSU

I januar åbnede EØSU en udstilling med 
over 30 fotos af den nyligt afdøde polske 
fi lminstruktør Andrzej Wajda. Fotoene, 
som var taget af den verdensberømte 

kunstfotograf Czesław Czapliński, viste 
nogle intense momenter i Wajdas pro-
fessionelle og private liv.

”Det er ikke en overdrivelse at sige, at 
Andrzej Wajda var en alment anerkendt 

mester og et symbol på europæisk fi lm”, 
sagde Jacek P. Krawczyk, formand for 
EØSU’s Arbejdsgivergruppe, ved åbnin-
gen af udstillingen, som fandt sted den 
25. januar. Han opfordrede publikum til 
at se Wajdas sidste fi lm Powidoki (efter-
billede), som kommer på plakaten i Bru-
xelles i marts.

Den polske romanforfatter, dramatiker 
og manuskriptforfatter, Maciej Karpiński, 
fortalte publikum om sine meget person-
lige erfaringer med at arbejde sammen 
med Andrzej Wajda. Han understregede, 
at Wajda ikke kun havde været en stor 
polsk kunstner, men også en stor euro-
pæer med en levende interesse i og viden 
om europæiske anliggender.

Udstillingen blev afholdt på initiativ af 
EØSU’s Arbejdsgivergruppe. (lj)� l
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