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Kære læsere

Vi tager nu hul på en ny sæson, som 
åbner mange nye perspektiver. Efter 
valget af det nye Europa-Parlament vil 
den nye Kommission i de kommende 
måneder tage form under forsæde af 
Jean-Claude Juncker, som vi ønsker 
held og lykke.

Efter den fi nansielle og økonomiske 
krise, som har ramt Europa hårdt, står 
EU nu over for en social og politisk 
krise, der bringer selve grundlaget 
for Unionen i fare. Prioriteterne for 
de kommende fem år bør være at 
genskabe et godt forhold til de euro-
pæiske borgere, genvinde deres til-
lid og give dem lyst til på ny at skabe 
drømme for Europa.

For at nå dette mål bestræber Jean-
Claude Juncker sig på at fremstå 
som »formanden for den sociale dia-
log«. Det er en udfordring, som Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg bifalder med stor tilfredshed, 
og udvalget har svaret, at det som det 
europæiske civilsamfunds stemme vil 
være en engageret partner – en reel 

drivkraft bag kommende idéer. En genindustrialisering af Europas regioner, 
fremtidsorienterede investeringer og konkurrencedygtige uddannelsessystemer 
er nogle af de fl agskibsområder, hvis konkrete udvikling udvalget støtter på 
baggrund af praktisk erfaring.

EU må genskabe solidariteten, tillægge »den europæiske identitet« en kollektiv 
betydning og foreslå et entusiastisk fælles fremtidsprojekt. I den henseende bør 
Unionen følge den vej, der blev banet med Lissabontraktaten, og som giver mere 
plads til deltagelsesdemokrati. Udvalget er klar til at tage denne udfordring op 
side om side med de europæiske borgere.

Henri Malosse,
formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det europæiske udviklingsår 2015 – 
inspiration til større engagement

2015 bliver det europæiske udvik-
lingsår. Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg har bidraget væsent-
ligt til at sikre, at dette vigtige år for 
udviklingsspørgsmål på FN- og EU-
niveau opnår behørig anerkendelse 
i hele Europa.

Det overordnede mål for udviklings-
året vil være at »inspirere«, at udbrede 
viden og inddrage flere europæere, 
navnlig unge, i udviklingsaktiviteter 
ved at sætte fokus på global solidaritet 
og retfærdighed og på menneskeret-
tigheder og styrkelse af kvinders indfl y-
delse. Der vil også blive langt vægt på 
at involvere borgerne i fastlæggelsen 
af dagsordenen – efter 2015.

Idéen blev lanceret i 2011 af Andris 
Gobiņš – medlem af EØSU og allerede 
aktiv på udviklingsområdet i sit hjem-
land, Letland  – i  samarbejde med 
CONCORD (den europæiske sammen-
slutning af ikke-statslige nødhjælps- og 
udviklingsorganisationer) og EØSU. 
Det lykkedes dem i fællesskab at opnå 
støtte fra EU’s Regionsudvalg, fra Andris 
Piebalgs, kommissær med ansvar for 
udvikling, og fra Europa-Parlamentet.

På den baggrund sendte EØSU’s for-
mand, Staffan Nilsson, og Europa-
Parlamentets formand, Martin Schulz, 
en fælles opfordring til Kommissionens 
formand, José Manuel Barroso, om at 

godkende forslaget. Svaret var posi-
tivt – resten er historie. I december 
2013 vedtog EØSU en udtalelse, som 
hilste det europæiske udviklingsår 
(2015) velkommen: det første euro-
pæiske år nogensinde, som også sæt-
ter fokus på initiativer uden for EU’s 
grænser.

»Det er fantastisk,« siger Andris Gobiņš. 
»Jeg er et ganske almindeligt men-
neske og ikke nogen superstar – en 
repræsentant for civilsamfundet i en 
lille medlemsstat, som indtil for nylig 
selv var bistandsmodtager, men takket 
være stor støtte fra alle sider, især fra 
CONCORD, er initiativet nu en realitet.«

»Civilsamfundet vil i  høj grad blive 
inddraget, da idéen oprindeligt kom 

derfra,« bekræfter Stina  Soewarta, 
informationschef i  Kommissionens 
GD for Udvikling og Samarbejde. »Et 
europæisk år uden civilsamfundets 
deltagelse giver overhovedet ingen 
mening.« Der vil fi nde aktiviteter sted 
både på EU- og på nationalt niveau, og 
civilsamfundet er allerede involveret 
i organiseringen. For eksempel kom 
over 300 europæerne til Bruxelles i juni 
for at diskutere, hvordan budskabet 
om udviklingssamarbejde kan formid-
les. Den brede vifte af partnere vil også 
omfatte personer i udviklingslandene.

EU og dets medlemsstater er verdens 
største donorer af udviklingshjælp og 
tegner sig for over halvdelen af den 
offi  cielle hjælp på verdensplan (53 mia. 
EUR i 2011). En undersøgelse i 2012 
viste, at 85 % af europæerne anser 
det for vigtigt at hjælpe mennesker 
i udviklingslandene, og dette tal har 
ikke ændret sig meget på trods af den 
økonomiske krise. Over en fj erdedel af 
europæerne giver af egen lomme.

På trods af visse fremskridt vil ikke 
alle årtusindudviklingsmålene blive 
opfyldt næste år. »Et stærkere og 
mere konkret engagement bør indgå 
i den nye globale udviklingsdagsor-
den efter 2015,« understreger Gobiņš, 
»Ikke kun regeringer, men alle som 
kan bidrage til at gøre verden til et 
bedre sted, bør engagere sig.« Den 
enkelte har et personligt ansvar for et 
bæredygtigt forbrug og for retfærdig 
behandling, påpeger han. »Vi ønsker 
støtte til reelle forandringer. Det er en 
drøm, som vi nu er en lille smule tæt-
tere på at gøre til virkelighed.« ●

En stærkere økonomi for et stærkere Europa
De nye ledere af Europa skal gøre 

en indsats for at gennemføre Den Øko-
nomiske og Monetære Union (ØMU), 
fremgår det af en udtalelse, som EØSU 
har vedtaget på sin 500. plenarforsam-
ling. Ved at opbygge en mere robust 
økonomisk styringsstruktur vil Europa 
kunne intensivere sin kamp mod stag-
nation og arbejdsløshed.

»Den Økonomiske og Monetære 
Union, som er langt fra gennemført, er 
uundværlig, hvis vi skal genskabe tilli-
den til det europæiske projekt og gøre 
det bæredygtigt«, lyder det fra Joost 
van Iersel (Nederlandene, Arbejdsgi-
vergruppen), en af de to ordførere for 
udtalelsen.

Først og fremmest er det nødvendigt, 
at EU lancerer en ægte pakke for vækst, 
beskæftigelse og stabilitet, som byg-
ger på bedre gennemførelse af den 
nuværende lovgivning, og som drives 
af både off entlige og private investe-
ringer. Dernæst har EØSU som følge 

Andris Gobiņš, medlem af EØSU

“Den Økonomiske 

og Monetære Union, 

som er langt fra 

gennemført, er 

uundværlig, hvis vi 

skal genskabe tilliden 

til det europæiske 

projekt og gøre det 

bæredygtigt.”
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EØSU’s arbejdsmarkedsobservatorium 
(LMO) har foretaget en undersøgelse af gen-
nemførelsen af EU’s ungdomsbeskæftigelses-
politik i Grækenland, Kroatien, Italien, Østrig, 
Slovakiet og Finland. Selv om situationen er 
forskellig fra det ene sted til det andet, og ung-
domsarbejdsløsheden varierer mellem 58,3 % 
i Grækenland og 9,2 % i Østrig, er der fælles 
løsninger for alle EU-lande.

Samarbejde mellem arbejdsmarkedets par-
ter, ungdomsorganisationer og offentlige 
myndigheder kan føre til effektive ung-
domsbeskæftigelsespolitikker, som det er 
tilfældet i  Østrig og Finland. »De berørte 
aktører kan tilføre ungdomspolitikken en 

reel merværdi, da de kender og oplever 
de konkrete forhold på arbejdsmarkedet. 
Dette ’realitetstjek’ fra civilsamfundets side 
er helt afgørende,« siger Christa Schweng 
(Østrig, Arbejdsgivergruppen), formand for 
Arbejdsmarkedsobservatoriet.

En stor del af undersøgelsen er en analyse af 
gennemførelsen af ungdomsgarantien.

Ungdomsgarantiordningen, der blev lance-
ret i 2013, sikrer, at alle unge under 25 får 
et godt, konkret tilbud senest fi re måneder, 
efter at de har forladt det formelle uddan-
nelsessystem eller er blevet arbejdsløse. 
Tilbuddet kan være et job, en læreplads, 
en praktikplads eller fortsat uddannelse, 
og bør tilpasses den enkeltes behov og 
situation. Undersøgelsen konkluderer, at 
ungdomsgarantien, hvis den gennemføres 
eff ektivt, åbner betydelige muligheder for 
strukturelle reformer. For eksempel kunne 
nogle nationale uddannelsessystemer være 
bedre tilpasset arbejdsmarkedets behov, 
så de unge lærer de færdigheder, som 
virksomhederne efterspørger. »De berørte 
aktører i Grækenland, Italien og Kroatien 
går alle ind for øget og bedre uddannelse 
på jobbet og styrkede forbindelser mellem 

uddannelsesinstitutioner og virksomheder. 
Det er helt klart en løsning,« siger Christa 
Schweng.

Europas 5 millioner arbejdsløse unge står 
over for forskellige problemer, hvilket kræver 
en skræddersyet tilgang, der er omhyggeligt 
planlagt, aftalt med de berørte parter og til-
passet nationale forhold. (cad) ●

af, at krisen har afsløret mangler i selve ØMU’ens struktur, 
forelagt en køreplan for at fuldende ØMU’en med henblik på 
at sikre bæredygtige og harmoniske økonomiske resultater 
og forebygge kriser i fremtiden. En sådan køreplan med sigte 
på den kommende EU-lovgivning bør baseres på fi re søjler, 
herunder et fuldt ud integreret europæisk kapitalmarked, 
værktøjer, der fremmer konkurrenceevne, økonomisk kon-
vergens og europæisk solidaritet, og foranstaltninger, som 
håndterer de sociale konsekvenser af den økonomiske tilpas-
ning og øger den demokratiske legitimitet for institutionerne 
i EU og euroområdet.

»Men det vigtigste for borgerne lige nu er en europæisk plan 
for investeringer i vækst og beskæftigelse, som ikke bidrager 
til den nationale gæld. Det skal være slut med tomme ord 
og lange dokumenter uden konkrete forslag«, siger ordfører 
Carmelo Cedrone (Italien, Arbejdstagergruppen), som gerne 
ser, at disse spørgsmål kommer øverst på EU’s dagsorden.

I udtalelsen understreges behovet for større og bedre økono-
misk, social og politisk integration mellem EU-landene, som 
er en forudsætning for at kunne leve op til borgernes forvent-
ninger, hvad angår livskvalitet og velfærd. Det konkluderes, at 
en følelse af medansvar og engagement fra civilsamfundet 
i medlemsstaterne har afgørende betydning for at kunne opnå 
en stærkere økonomi for et stærkere Europa. (cad/aa) ●

Ungdomsarbejdsløshed – 
en undersøgelse af 6 lande

Smid ikke mad ud, giv det væk!

Civilsamfundet som aktiv producent af vedvarende energi

Kommissionen har vedtaget overordnede mål 
for klima- og energipakken for 2030 og ønsker 
blandt andet, at den vedvarende energis andel 
i  energimikset øges fra 14  % (2012) til 27  % 
(2030). EØSU er enig i dette mål, men ser gerne, 
at medlemsstaterne fastlægger egne specifi kke 
mål.

Fastlæggelse af mål er dog ikke alene nok til at 
sætte den nødvendige kædereaktion i gang. Der 
skal være den rigtige lovgivning til at understøtte 
de strukturelle omlægninger af energisystemet. 
Klima- og energiudfordringerne vil kun kunne 
løftes, hvis der også for små producenter skabes 
de betingelser, der skal til, for at deres projekter 
for vedvarende energi bliver en succes. Med dette 

mål for øje har EØSU givet sig i kast med at vurdere 
betingelserne for, at borgere og lokalsamfund 
kan udvikle deres egne initiativer for vedvarende 
energi.

Borgere, landmænd, kooperativer og små og mel-
lemstore virksomheder på lokalt og regionalt plan 
samt lokalsamfund har fremmet det tyske initiativ 
Energiewende og har på bare ti år fået øget ande-
len af vedvarende energi fra 6 % til næsten 25 %. 
Oven i tegnede de sig også for næsten halvdelen 
af alle investeringer i sektoren. Undersøgelser har 
endvidere vist, at hvis små producenter erstatter 
fossile brændstoff er med vedvarende energi, bli-
ver nettogevinsten målt på arbejdspladser særligt 
stor.

Det er i høj grad Tysklands massive investeringer, 
der har fået omkostningerne til produktion af 
vind- og solenergi til at falde betragteligt, og andre 
medlemsstater kan nu drage fordel af disse lavere 
omkostninger. I tillæg til den gode indvirkning på 
miljøet og den øgede energiuafhængighed følger 
det helt naturligt af ovennævnte, at øget produk-
tion af vedvarende energi bør støttes, især når den 
produceres af små producenter.

Konklusionerne af EØSU’s undersøgelse vil 
blive præsenteret på en konference i Bruxelles, 
der afholdes 17. september om formiddagen 
(flere oplysninger kan findes på: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-
red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, formand for Arbejdsmarkedsobservatoriet

To ordførere for udtalelsen om endelig gennemførelse af ØMU’en: Joost van Iersel, 
formand for Den Faglige Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og 
Økonomisk og Social Samhørighed (ECO) og Carmelo Cedrone, medlem af EØSU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
(EØSU) afholdt i samarbejde med den europæiske 
sammenslutning af fødevarebanker (FEBA) kon-
ferencen »Food donation. Fighting food poverty 
and addressing food waste« i Bruxelles den 7. juli.

79 millioner borgere i EU lever under fattigdoms-
grænsen, og 16 millioner er afhængige af 
fødevarehjælp fra velgørende institutioner, 
samtidig med at 89 millioner ton fødeva-
rer smides ud. Ifølge EØSU’s formand, Henri 
Malosse, er dette ikke foreneligt med et med-
menneskeligt samfund: »Et samfund, som smi-
der en tredjedel af sine spiselige fødevarer ud, 
samtidig med at så mange mennesker sulter, 
kan ikke kalde sig selv medmenneskeligt.« Han 
mindede Europa om, at det har et ansvar for at 
sætte en stopper for denne utålelige situation.

Selvom mange virksomheder og borgere gerne 
vil donere deres overskydende fødevarer, 

forhindrer lovgivningsmæssige og praktiske 
hindringer – der er forskellige fra medlems-
stat til medlemsstat – dem reelt i at gøre det.

Klarere regler for at fremme 
fødevaredonation

På konferencen præsenterede Bio by 
Deloitte resultaterne af en undersøgelse 
bestilt af EØSU af hindringerne og bedste 
praksis for fødevaredonation. Der findes 
allerede gode eksempler på lovgivning 
og praksis, der fremmer fødevaredonation 
i Europa – de skal blot indføres i alle lande. 
EU er nødt til at udstikke nogle retningslin-
jer vedrørende fi nanspolitiske instrumenter, 
hierarkiet for fødevareanvendelse, ansvar 
og fødevarers holdbarhed. »Undersøgelsen 
er et nyttigt springbræt for de næste vig-
tige etaper i at gøre det lettere at donere 
fødevarer med samtidig garanti for fødeva-

resikkerheden. Vi er nu nødt 
til at gribe ind på EU-niveau«, 
sagde Yves Somville (Belgien, 
Gruppen Andre Interesser). 
EØSU vil nu arbejde på at få 
udmøntet undersøgelsens 
resultater ved hjælp af lovi-
nitiativer på EU-niveau og 
i  medlemsstaterne og ved 
at presse på for specifikke 
foranstaltninger.

Fødevarebanker – en vigtig brik

Fødevarebanker er en yderst vigtig brik i pro-
cessen forbundet med fødevaredonation, idet 
de indsamler fødevarerne fra donorer (fødeva-
reproducenter, -distributører og -forhandlere 
samt enkeltpersoner) og viderefordeler dem 
til NGO’er og sociale tjenester, som hjælper de 
dårligst stillede. (sma) ●

EØSU’s formand, Henri Malosse, med Manuela Gheoldus og 
Clementine O’Connor fra BIO by Deloitte, Angela Frigo, Banco 
Alimentare, Yves Somville, EØSU’s ordfører for fødevarespild, 
Igor Šarmír, EØSU-medlem, arbejdsgruppen vedrørende 
fødevarespild, Thomas Pocher, medlem af E. Leclerc og stifter 
af Greentag, og Etienne Rubens, Komosie – Federation of 
Environmental Entrepreneurs in the Social Economy

EØSU’s indlæg på den første nationale 
konference om cirkulær økonomi i Paris

Som led i  Going local-initiativet præsenterede Thierry 
Libaert (Frankrig, Gruppen Andre Interesser), medlem af 
EØSU, udvalgets arbejde om indsatsen mod indbygget 
forældelse på den første konference om cirkulær økonomi 
afholdt i Paris den 17. juni 2014. Indlægget blev præsente-
ret på en workshop om »Nye økonomiske modeller baseret 
på produkters brugstid« og var en anledning til at gøre 
pr for EØSU’s arbejde over for en lang række økonomiske 
og politiske beslutningstagere. Udtalelsen »For et mere 
bæredygtigt forbrug: industriprodukters levetid og forbru-
gerinformation for at genskabe tilliden« (ordfører: Thierry 
Libaert og medordfører: Jean-Pierre Haber) er den første 
europæiske tekst om indsatsen mod indbygget forældelse. 
Det første europæiske forum om indbygget forældelse 
afholdes i EØSU den 17. oktober 2014. (ab) ●

GOING LOCAL
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“De berørte aktører 
i Grækenland, Italien og Kroatien går 
alle ind for øget og bedre uddannelse 
på jobbet og styrkede forbindelser 
mellem uddannelsesinstitutioner 
og virksomheder. Det er helt klart 
en løsning.”

“79 millioner borgere i EU lever under 
fattigdomsgrænsen, og 16 millioner er 
afhængige af fødevarehjælp fra velgørende 
institutioner, samtidig med at 89 millioner 
ton fødevarer smides ud.”
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PLENARMØDET I EN NØDDESKAL

En ny EU-skovstrategi

EØSU bifalder den nye EU-skovstrategi. I en tid, 
hvor skovene er truede og udsættes for et vok-
sende pres, og hvor mange af EU’s sektorpolitik-
ker og tilhørende bestemmelser har virkninger 
for skovbruget og skovene, er denne nye strategi 
stærkt tiltrængt. Udvalget opfordrer derfor både 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en 
eff ektiv gennemførelse af strategien og fortsætte 
forhandlingerne for at nå til enighed om en juridisk 
bindende aftale om skovene i Europa. (hb) ●

Afstemningsresultat: for 111, imod 0, hverken for 
eller imod 5.

Det digitale samfund

Denne initiativudtalelse fokuserede på to hoveda-
spekter. Det første aspekt omfattede mindskelse 
af den såkaldte e-adgangskløft, forbedring af 
kvindernes position i  det digitale samfund, 
fremme af adgang til IKT og fokus på personer 
med indlæringsvanskeligheder. EØSU ønsker, at 
der træff es foranstaltninger på tværs af EU for at 
sikre adgang for personer med handicap til de 
nye teknologier på lige vilkår. Det andet aspekt, 
adgang til beskæftigelse og digital inklusion, 
omfatter en bedre forståelse af digitale beskæf-
tigelsesaspekter. (hb) ●

Afstemningsresultat: for 128, imod 0, hverken for 
eller imod 0.

Crowdfunding i Den Europæiske Union

Crowdfunding er en af de nye fi nansieringsmo-
deller, som i stigende grad hjælper nyoprettede 
virksomheder med at bevæge sig op, og som 
bidrager til at opbygge en pluralistisk og mod-
standsdygtig social markedsøkonomi. EØSU bifal-
der Kommissionens meddelelse og fremhæver 
vækstpotentialet i crowdfunding som alternativ 
fi nansieringskilde i EU. Udvalget fremhæver også, 
at SMV’erne er afhængige af banklån, og at de 
fortsat vil være det, selv om der fi ndes alternative 
fi nansieringskilder, der ikke altid er let tilgænge-
lige. Crowdfunding bør derfor eksplicit anerken-
des i medlemsstaternes lovgivning som den nye 
form for sponsorering, der er tale om. (hb) ●

Afstemningsresultat: for 195, imod 1, hverken for 
eller imod 5.

Øget EU-integration er en nødvendig forudsætning, 
hvis man vil have energi til overkommelige priser

SNART I EØSU

»Der er et stort behov for koordinering 
og samarbejde inden for EU, hvis vi skal 
holde priserne i skak og sikre vores ener-
giforsyning«, sagde Stephane Buffetaut på 
konferencen om »Begrænsning af stigningen 
i energipriserne: koordinering, europæise-
ring, engagement«, der blev afholdt af Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
(EØSU) i Bruxelles i juni. Alle deltagerne var 
enige i hans udtalelser, men denne pointe 
er endnu ikke fuldt ud anerkendt af alle EU’s 
medlemsstater. Deltagerne på konferencen 
beklagede sig over, at gennemførelsen af 
EU’s energipolitik mangler sammenhæng og 
koordinering.

Europæisk energidialog – en vigtig 
opgave for den nye Kommission

Selv om der har været nogle positive 
udviklingstendenser i form af f.eks. Elektric-
itetskoordinationsgruppen og Gaskoordi-
nationsgruppen samt de europæiske net af 
henholdsvis elektricitetstransmissionssystem-
operatører (ENTSO-E) og gastransmissionssys-
temoperatører (ENTSO-G), har arbejdet i disse 
grupper været sporadisk. »Det er nødvendigt 
at afstemme energi-, klima- og industripoli-
tikkerne bedre, og de skal baseres på realis-
tiske teknologiske udviklingstendenser og 

statistiske data«, understregede Pierre-Jean 
Coulon (Frankrig, Arbejdstagergruppen).

Desuden er det yderst vigtigt at inddrage 
civilsamfundet for at sikre større off entlig accept 
af skiftet til en lavemissionsøkonomi. »Vi efterly-
ser et vidtrækkende, ambitiøst og koordineret 
program for inddragelse af off entligheden – en 
reel europæisk energidialog. Et sådant vil gøre 
det muligt at få gang i en handlingsorienteret 

dialog i og på tværs af alle medlemsstater og 
forsyne de politiske beslutningstagere med det 
nødvendige input«, påpegede Richard Adams 
(Det Forenede Kongerige, Gruppen Andre Inte-
resser), ordfører for udtalelsen om »Behovet for 
og metoderne til at inddrage off entligheden 
i energipolitik«. EØSU fortsætter indsatsen for 
at overtale den nye Europa-Kommissionen til at 
stille sig i spidsen for at få stablet dette utroligt 
vigtige samarbejde på benene. (sma) ●

Fra den 10. september og 4 uger frem vil kunstværker 
i strålende sommerfarver lyse starten på efteråret 
op takket være udstillingen »Made in Italy. 
Colours of Dario Brevi«. Denne udstilling, der 
arrangeres i  anledning af det italienske 
rådsformandskab, vil give lejlighed til 
at møde en af de internationalt mest 
anerkendte aktører inden for nutidig 
kunst og design, der udmærker sig 
ved en på én gang ny og original 
udtryksform, som ikke desto min-
dre bygger videre på al den viden, 
der er koncentreret i den fornemste 
italienske tradition.

I hans akrylmalerier på MDF-plader, 
installationer og skulpturer kan man 
klart skelne en arvtager efter futuri-
sterne: disse kunstnere, der som nogle af 
de dristigste i det 20. århundrede ville rive 
alt ned for at bygge det op igen i kunstens 
tegn: Dario Brevi er deres åndsfælle og har også 

smag for ironi og humoristiske overdrivelser. Han har en 
unik evne til ved hjælp af perfekte synteser af former 

og farver at kommunikere komplekse budskaber 
om de mest brændende aktuelle emner, og 

han gør det uden at vigte sig og altid med 
et glimt i øjet, for i kunstens verden reflek-

terer man bedst i fællesskab.

Made in Italy. Colours of Dario Brevi, 
JDE-bygningen, foyeren på 6. sal, 
10. september – 10. oktober 2014

Udstillingen er åben for publikum fra 
mandag til torsdag, kl. 9.00-17.30, og 
fredag: kl. 8.30-15.30.

For personer uden adgangskort, som 
ønsker at se udstillingen, er forudgående 

registrering (events@eesc.europa.eu) 
obligatorisk. ●

Udstillingen »Made in Italy«

Hvilke udviklingsmuligheder indebærer TTIP for Europa?

Den 2. oktober vil EØSU’s Arbejdsgivergruppe være vært for en 
debat om de muligheder, der er forbundet med det transatlantiske 
handels- og investeringspartnerskab (TTIP). Arrangementet vil indgå 
i det europæiske forum for nye ideer, der afholdes i Sopot, Polen.

Debatten i Sopot er en videreførelse af EØSU’s arbejde med TTIP, 
der begyndte med den udtalelse, vi vedtog i juni, forklarede Jacek 
Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen og ordfører for EØSU’s 
udtalelse om TTIP.

Deltagerne vil bl.a. se på følgende spørgsmål: Hvilke aspekter af afta-
len mellem USA og EU udgør de største muligheder og udfordringer 
for de europæiske virksomheder, og hvordan kan vi få mest muligt ud 
af TTIP med hensyn til at overvinde krisen, reducere arbejdsløsheden 
og gøre Europas økonomi mere konkurrencedygtig?

Paneldeltagerne omfatter Markus Beyrer, generaldirektør i Busines-
sEurope, Tim Bennett, generaldirektør i Trans-Atlantic Business Coun-
cil, Peter Chase, næstformand med ansvar for Europa i det amerikanske 
handelskammer og Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergrup-
pen. (lj) ●

© Dario Brevi – »Grazie al cielo, 2014«
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Unge opstiller prioriteter for Europa!

Under Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalgs (EØSU) 500. plenar-
forsamling den 9. juli 2014 fremlagde 
og forsvarede en delegation på fem ele-
ver, som havde deltaget i Dit Europa, 
din mening-arrangementet, deres 
prioriteter for fremtidens Europa over 
for et publikum på ca. 500 opmærk-
somme politikere, EØSU-medlemmer 
og -ansatte. De fem gymnasieelever 
havde deltaget i 2014-udgaven af Dit 
Europa, din mening, som blev afholdt 
i  Bruxelles den  26.-28.  marts  2014. 
Endnu en gang kom de til Bruxelles, 
for at give deres mening til kende.

De initiativer, som eleverne havde fast-
lagt som deres prioriteter, var:

 ● Ligestilling inden 
for uddannelse

Theseas Efstathopoulos (Cypern), som 
fremlagde dette initiativ, understregede, 
at adgang for alle til en god uddan-
nelse er af grundlæggende betydning 
for beskæftigelse, vækst og velstand. 
Regeringerne må erkende, at samfun-
dets fremtid afhænger af veluddannede 
unges deltagelse. Ellers vil håbet om lige-
stilling ikke blive til andet end en drøm!

 ● Videreudvikling 
af sprogundervisning

Ifølge dette initiativ, som blev frem-
lagt af Jakob Weiss (Tyskland), er 

uddannelse en prioritet. Han frem-
hævede det vigtige i at have kend-
skab til forskellige sprog for at kunne 
kommunikere med og skabe bånd til 
andre europæere. På baggrund heraf 
understregede han værdien af frem-
medsprogsundervisning fra en tidlig 
alder med henblik på at skabe et godt 
grundlag for mobilitets- og udveks-
lingsprogrammer mellem europæi-
ske lande.

 ● Forskning og innovation

Dette initiativ blev fremlagt af Anne 
Gletthofer (Østrig). Hun understre-
gede, at vi kun har én planet og der-
for må passe godt på den! Forskning 
i vedvarende energi og genbrug vil 
sætte os i stand til at finde innovative 
metoder til at beskytte vores miljø og 
gøre vores planet til et sundere leve-
sted, hvilket er afgørende for vores 
overlevelse.

 ● Anerkendelse af 
erhvervserfaring uanset 
art og varighed

Dette initiativ blev fremlagt af Karin 
Olofsson (Sverige). Hun pegede på, 
at stigende ungdomsarbejdsløs-
hed nok er det største problem, EU 
står over for. Initiativet opfordrede 
derfor EU til at bidrage til at sikre 

effektiv uddannelse, dvs. kun at til-
byde uddannelse på områder, hvor 
der er behov for kvalifikationer, at 
støtte virksomheder, som giver unge 
erhvervserfaring, og at hjælpe de 
nationale regeringer med at skabe 
nye job for unge.

 ● Sikring af lige muligheder

Dette initiativ, som blev frem-
lagt af Leo Filip Kovačic (Kroatien), 
understregede manglen på en 
EU-identitet i Europa og pegede på, 
at udvekslingsprogrammer inden for 
sektorer som uddannelse, beskæfti-
gelse, sport og musik kan skabe en 
mere håndgribelig fællesskabsfølelse 
i Europa. Faktisk kan udvekslingspro-
grammer spille en vigtig rolle med 
hensyn til at skabe lige muligheder 
for alle ved at gøre det muligt for alle 
at tage del i en frugtbar kulturel og 
social udveksling.

Disse fem elevers bidrag på plenar-
forsamlingen overbeviste politikerne 
og EØSU-medlemmerne om, at unge 
europæeres potentiale, entusiasme 
og interesse gør en forskel og giver 
håb for Europas fremtid, især i en tid 
præget af skepsis! (fgr) ●

EØSU’s stemme bliver hørt

I forbindelse med sin rejse til Algier 
i juni gav EØSU’s delegation udtryk for 
sin enighed i den store betydning, der 
tillægges det arbejde, som repræsen-
tanter for civilsamfundet udfører på 
stedet. I  den henseende erklærede 
udvalgets formand, Henri Malosse, 

at den algeriske lov om sammenslut-
ninger, som var blevet vedtaget to år 
tidligere, var for begrænsende. »Det 
er forståeligt, at regeringen ønsker 
at kontrollere pengeoverførsler, men 
sammenslutningerne har brug for fl ek-
sibilitet for at kunne handle på stedet«.

Den pågældende lov forbyder alle 
former for direkte forbindelse mellem 
udenlandske organisationer og alge-
riske sammenslutninger og tvinger 
således sidstnævnte til udelukkende 
at indgå aftaler og foretage overførsler 
via forvaltningsorganet.

EU har på forskellig vis støttet en 
reform, der sigter mod større fl eksibi-
litet for algeriske sammenslutninger og 

NGO’er. Blandt andet rejste formanden 
for Delegationen for Forbindelser med 
Maghreb-landene i Europa-Parlamen-
tet, Pier Antonio Panzeri, i november 
2013 til Algier for at tilskynde til en 
sådan lempelse. Alle disse parters 
bestræbelser har i sidste ende over-
bevist de algeriske myndigheder om 
denne anmodnings berettigelse. Det 
nationale parlaments præsidium har 
efter sigende accepteret, at forslaget 
om en ændring af den pågældende 
lov forelægges for regeringen. Et 
første skridt er taget med hensyn til 
at forbedre de lovgivningsmæssige 
rammer for sammenslutningerne, og 
EØSU håber, at det nye forslag lever op 
til det algeriske civilsamfunds forvent-
ninger. (ghc/mm) ●

KORT NYT

De liberale erhverv: Potentiale for både vækst 
og forbrugerbeskyttelse

og deres andel af lønningerne i EU er 
ligeledes på ca. 10 % (2012).

EØSU efterlyser lovgivning: 
adfærdskodekser og etiske 
standarder er nødvendige.

Borgere, som arbejder i sektoren for de 
liberale erhverv, såsom læger, advo-
kater og arkitekter, er for det meste 
omfattet af særlige lovregler i  de 
enkelte medlemsstater, hvor lovom-
fanget især afhænger af den specifi kke 
profession. Derfor har Arno Metzler 
(Tyskland, Gruppen Andre Interesser) 
opfordret til, at der udarbejdes en fæl-
les EU-defi nition for begrebet »liberalt 
erhverv«. Defi nitionen bør beskrive de 
generelle karakteristika ved et liberalt 
erhverv samt angive kategorierne af 
liberale erhverv. For Luca Jahier, for-
mand for Gruppen Andre Interesser, 
er det vigtigt, at civilsamfundet får 
adgang til tjenester af høj kvalitet. For 
at opnå dette »er det nødvendigt, at 
vi har ensartede faglige normer og 
strenge etiske standarder i hele Europa, 
hvilket også vil gøre det lettere for bor-
gere i liberale erhverv at få adgang til 
markedet«. (sma) ●

EØSU fremlagde i juni resultaterne 
af en undersøgelse foretaget af univer-
sitetet i Köln vedrørende de liberale 
erhverv med titlen »The state of the 
Liberal Professions concerning their 
functions and relevance to European 
civil society«. Resultaterne underbyg-
ger de anbefalinger og krav, der blev 
vedtaget i EØSU’s udtalelse om »De 
liberale erhvervs rolle og fremtid i det 
europæiske civilsamfund i 2020«, som 
blev off entliggjort i marts 2014.

De liberale erhverv udgør 
en vigtig søjle i den 
europæiske økonomi.

En ud af seks selvstændige driver 
virksomhed i  en sektor domineret 

af  de l iberale 
e r h v e r v :  o v e r 
en fjerdedel af 
virksomhederne 
i sektoren for de 
liberale erhverv 
har mindst en 
m e d a r b e j d e r 
ansat. De tegner 
sig for mere end 
10 % af EU’s BNP, 

Præsentationsarrangement for interessenterne i TTIP

I forbindelse med præsentations- og 
debatarrangementet for TTIP-interes-
senterne, som GD for Handel afholdt 
den 16. juli 2014 i EØSU’s bygninger, 
fremlagde Jacek Krawczyk, formand 
for Arbejdsgivergruppen og ordfører 
for EØSU’s udtalelse om TTIP, og med-
ordfører Sandy Boyle (UK, Arbejdsta-
gergruppen) EØSU’s udtalelse om TTIP.

Blandt deltagerne var EU’s og USA’s 
cheff orhandlere såvel som forskellige 
andre interessenter.

Arrangementet var en anledning til at 
minde deltagerne om, at EØSU’s med-
lemmer fra de tre grupper (Arbejds-
givergruppen, Arbejdstagergruppen 
og Gruppen Andre Interesser) i  juni 
havde vedtaget udvalgets udtalelse 
om TTIP med et overvældende fl ertal. 

Jacek Krawczyk meddelte også de til-
stedeværende, at EØSU støttede tilfø-
jelsen af   et særligt SMV-kapitel i TTIP, 
og oplyste, at EØSU havde besluttet 
at udarbejde en initiativudtalelse om 
tvistbilæggelse mellem investor og 
stat (ISDS). De to ordførere henledte 
også særligt opmærksomheden på 
kapitlet om bæredygtig udvikling 
i  TTIP-aftalen og understregede, at 
det var afgørende med bred støtte 
fra civilsamfundsorganisationerne. 
Om aftenen var EØSU vært for en 
debat, som havde deltagelse af USA’s 
og EU’s cheff orhandlere og blev over-
været af USA’s ambassadør til EU. 
Debatten var arrangeret i fællesskab 
af sektionen Eksterne Forbindelser 
(REX) og Arbejdsgivergruppen som 
en opfølgning på EØSU’s udtalelse 
om TTIP. (hb) ●

Karin Olofsson præsenterer initiativet »Anerkendelse 
af arbejdserfaring uanset art og varighed«

Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen, Ignacio Garcia Bercero, EU’s cheff orhandler, Sandy Boyle, 
medlem af EØSU og medordfører for EØSU’s udtalelse om TTiP, og Dan Mullaney, USA’s cheff orhandler

Under dette besøg modtog Algeriets 
premierminister, Abdelmalek Sellal, EØSU’s 
formand, Henri Malosse, og Pedro Narro, formand 
for EØSU’s Euromed-opfølgningsudvalg

En delegation på fem elever, som havde deltaget 
i arrangementet Dit Europa, din mening!

Theseas Efstathopoulos præsenterer initiativet 
»Ligestilling inden for uddannelse«

Luca Jahier, formand 
for Gruppen Andre 
Interesser

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