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2015 – Mulighedernes år – Lad os tage 
fat på det i fællesskab!

På kinesisk har man ét og samme skrift-
tegn for ordene krise og muligheder. En 
tilfældighed? Næppe. Enhver krise inde-
holder også en mulighed, og den bør 
man benytte sig af. Det seneste årti har 
mere eller mindre været præget af kriser 
– fi nanskriser, arbejdsmarkedskriser, øko-
nomiske kriser, miljøkriser.

Vi kan forvente, at 2015 bliver endnu et år 
med store udfordringer, men samtidig også store muligheder. Mere end nogensinde før 
opfordres vi til at indgå et langt tættere og mere intensivt samarbejde i hele Europa.

Finanskrisen har vist, hvor vigtigt det er med klare regler for banksektoren. Det var samtidig 
startskuddet til en stærkere integration i euroområdet. Den økonomiske krise har gjort os 
klart, at cirkulær økonomi, der er baseret på genbrug og forlængelse af produkters livscyklus, 
meget vel kan bidrage til vækst og beskæftigelse. Der er ingen tvivl om, at den industrielle 
renæssance forudsætter langt mere kraft og dynamik. Også på det miljøpolitiske område 
åbnes der op for kæmpe muligheder, der eksempelvis på energiområdet kan føre til mere 
uafhængighed. Med innovative idéer og den nyeste teknik kan vi bidrage til et bæredygtigt 
miljø og opfyldelse af klimamålene.

Vi har i fællesskab kåret 2015 til Udviklingspolitikkens år. Den tredje verden har potentiale, 
hvoraf det største er de mange unge mennesker, der tørster efter uddannelse. Udviklings-
politikken indebærer ligeledes investering i det potentiale, der er for europæisk arbejdskraft 
og markeder.

Der er ingen tvivl om, at vi som civilsamfund vil blive tildelt en særlig rolle i dette spørgs-
mål. Alene af den grund bør vore politikker være endnu lettere at forstå, mere konkrete og 
gennemskuelige.

Der ligger rigtig mange muligheder og venter på os. Hvis vi skal benytte os af disse mulig-
heder, forudsætter det imidlertid en indsats fra alle 28 EU-medlemsstater.

EØSU ser frem til et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.

Hans-Joachim Wilms
Næstformand for EØSU
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EU i 2015: EØSU’s og Europa-Parlamentets 
opfordring til Junckers Kommission om 
en hurtig indsats og direkte demokrati

På plenarforsamlingen i  december 
fremlagde EØSU’s formand, Henri Malosse, 
udvalgets bidrag til Kommissionens arbejds-
program for 2015 under tilstedeværelse af 
Martin Schulz, formand for Europa-Parla-
mentet. Han udtrykte tilfredshed med den 
nye Kommissions vilje til at fi nde frem til, 
hvordan man kan reducere bureaukratiet, 
som tidligere har spændt ben for gode initia-
tiver, og til aktivt at inddrage civilsamfundet 
i EU’s beslutningsproces.

»Vi må lægge selvransagelsen bag os«, sagde 
EØSU’s formand: »Vi har brug for en hurtig 
indførelse af konkrete tiltag, der kan genrejse 
konkurrenceevnen og skabe bæredygtig 
vækst. EU skal imidlertid være mere demo-
kratisk, hvis dette skal fungere, og den nye 
Kommissions succes afhænger af, hvorvidt 
den er i stand til at mobilisere og engagere 
civilsamfundet.«

Martin Schulz udtrykte tilfredshed med 
EØSU’s vigtige bidrag til EU’s beslutnings-
proces og understregede, at »det gode 
samarbejde mellem Europa-Parlamentet 
og EØSU er til gavn for alle europæere, idet 
vi som repræsentanter for de europæiske 
borgere og det europæiske civilsamfund 
er EU’s øjne og ører og de eneste, der kan 

rapportere om den praktiske gennemførelse 
af EU’s lovgivning i medlemsstaterne.«

Om det kritiske spørgsmål »skattesvig og 
skatteunddragelse« sagde Schulz, at »der 
skal betales skat i det land, hvor fortjenesten 
skabes« og henviste til EØSU’s udtalelse om 
beskatning, der blev vedtaget på plenarfor-
samlingen. I udtalelsen, hvor holdningen 
er på linje med Europa-Parlamentets for-
mand, opfordres der til øget samordning af 
de økonomiske politikker i det europæiske 
semester, hvilket vil være medvirkende til at 
»bekæmpe det tilbagevendende problem 
med skadelig skattekonkurrence mellem 
medlemsstaterne, navnlig ved at reducere 
og harmonisere de forskellige afgifter«, lød 
det fra EØSU’s ordfører, Carlos Trias Pintó.

Martin Schulz opfordrede til at iværksætte 
ambitiøse foranstaltninger, der kan trække 
Europa ud af krisen, og sagde desuden, at 
»krisen i  Europa først vil være overstået, 
når de 25 mio. arbejdsløse europæere har 
fundet et varigt job«. Martin Schulz lovede 
at »vende tilbage til »fællesskabsmetoden«, 
hvor Europa-Parlamentet inddrages som 
medlovgiver«, og fastholdt med henvis-
ning til Kommissionens investeringsplan 
på 315 mia. EUR: »Vi kan ikke efterlade en 
skyhøj gæld til vores børn. Vi må investere 
i fremtiden«.

I den efterfølgende debat understregede 
de tre gruppeformænd, Jacek Krawczyk 
(Arbejdsgivergruppen), Georgios Das-
sis (Arbejdstagergruppen) og Luca Jahier 
(Gruppen Andre Interesser), at Kommis-
sionens investeringsplan nødvendigvis 
skal prioritere uddannelse, innovation og 
iværksætteri i Europa samt overgangen til 
en bæredygtig økonomi, idet solidaritet er 
grundlaget for økonomisk stabilitet. Mange 
af EØSU’s medlemmer tog ordet og hilste 
Europa-Parlamentets støtte til bedre regu-
lering velkommen. De understregede også 
betydningen af samarbejdsaftalen mellem 
Europa-Parlamentet og EØSU. (cad/sg) ●

20 år i EU: 
et stabilt ægteskab, som det er værd at fejre
Tiden fl yver afsted! Sverige, Finland og Østrig tiltrådte Den Europæiske Union for 20 år siden

Den 1. januar 1995 tiltrådte tre lande 
Den Europæiske Union – Østrig, Finland 
og Sverige – og fi k dermed antallet af EU-
medlemslande til at springe fra 12 til 15. 
Deres vej til tiltrædelse forløb ikke helt 
uden problemer. De eksisterende medlem-
mer var bekymrede for, at en yderligere 
udvidelse ville bremse en dybere EU-
integration, og de tre lande havde også 
deres tvivl. Ville et EU-medlemskab være 
til skade for deres velfærdssystemer? Men 
siden brylluppet, der var præget af ner-
vøsitet, har parterne opbygget et stabilt 
ægteskab, som har givet øget velstand og 
sikkerhed i de tre lande og EU som helhed.

»Vi har fri bevægelighed. Vi har det indre 
marked. Som landbruger har jeg en mere 
sammenhængende og stabil politik.« siger 
Staff an Nilsson, tidligere formand for EØSU 
og svensk medlem af gruppen »Andre 
Interesser«.

»EU-medlemskabet har 
hjulpet fi nske virksomheder 
med at gøre sig gældende 
på internationalt plan, og 
euroen har skabt økonomisk 
stabilitet og vækst, trods 
de aktuelle udfordringer«, 
bemærker Filip  Hamro-
Drotz, finsk medlem af 
A r b e j d s g i v e r g r u p p e n . 
»Optagelse i EU var for Fin-
land først og fremmest et 
spørgsmål om sikkerhed og 
økonomi.«

Medlemskab har gjort det muligt for de 
tre lande – der på daværende tidspunkt 
var medlemmer af EØS – at deltage mere 
aktivt i udformningen af EU. »Med tiltræ-
delsen blev Østrig endelig i stand til at 
deltage i den europæiske beslutningspro-
ces,« siger Oliver Röpke, østrigsk medlem 
af Arbejdstagergruppen.

Handelssamkvem og grundlæggende 
samfundsøkonomiske forhold, herunder 
social solidaritet og lighed, var nogle af 

Europa-Parlamentets formand Martin Schulz taler 
på EØSU’s plenarforsamling i december
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Det lettiske 
EU-formandskabs 
prioriteter

Under vort formand-
skab vil vi fokusere på tre 
centrale områder: et kon-
kurrencedygtigt Europa, 
et digitalt Europa og et 
engageret Europa.

Et mere konkurrencedyg-
tigt Europa indebærer at 
finde den rette balance 
mel lem en fors igt ig 
finanspolitisk styring og 
stimulering af væksten. 
Frigørelse af det indre 

markeds potentiale har afgørende betydning for at 
nå dette mål. De seks måneder under det lettiske 
formandskab vil være præget af drøftelser mellem 
medlemsstaterne om udformningen af den nye inve-
steringspolitik for Europa, herunder mobiliseringen 
af investeringer på op til 315 mia. EUR.

Hvad angår det digitale Europa, vil vi arbejde på 
databeskyttelsespakken og på at åbne op for de 
muligheder, der ligger i et indre marked for tele-
kommunikation. Det er ligeledes vigtigt at fremme 
digitale færdigheder og tilskynde til dialog om 
e-forvaltning med henblik på mere rummelighed 
og gennemsigtighed i de off entlige myndigheder.

Med prioriteten et engageret Europa sigter vi mod 
at imødegå de globale udfordringer og ustabiliteten 
i Europas naboregioner. Vi vil også støtte handels-
forhandlinger med EU’s partnere med særligt fokus 
på det transatlantiske handels- og investeringspart-
nerskab (TTIP). Der vil blive lagt særlig vægt på øst-
partnerskabet og EU’s forbindelser med Centralasien.

Vi ønsker at arbejde side om side med EØSU for at 
skabe et bedre Europa. Det er på tide at skride fra 
ord til handling, og vi tager dette ansvar alvorligt.

Ambassadør Ilze Juhansone, Letlands faste 
EU-repræsentant.

En off entliggørelse af EØSU’s bidrag til det lettiske råds-
formandskab kan fi ndes på www.eesc.europa.eu. ●

En mere effektiv Europa 2020-strategi
EØSU afholdt en konference på højt niveau om 

»En mere eff ektiv Europa 2020-strategi: civilsam-
fundets forslag til øget social inklusion og konkur-
renceevne i Europa« den 4. og 5. december 2014 i 
Rom. Dette var en vigtig lejlighed for civilsamfundet 
i almindelighed og for politiske beslutningstagere 
og andre opinionsdannere til at evaluere strategi-
ens gennemførelse og drøfte situationen og revi-
sionen af Europa 2020-strategien.

Arrangementet var en udmærket lejlighed til en 
konstruktiv debat på højt niveau om, hvordan 
Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig, 
inklusiv og jobintensiv vækst ville kunne styrkes på 
måder, som vil fremme økonomien, beskæftigelsen 
og den generelle velfærd for EU’s borgere.

I Rom fremlagde EØSU også sin rapport om revi-
sionen af Europa 2020. Rapporten indeholder 
konkrete anbefalinger og forslag rettet til EU’s 
beslutningstagere. EØSU fremsatte følgende cen-
trale anbefalinger:

 ● For at EU kan blive mere modstandsdygtig, bør 
revisionen af Europa 2020-strategien fokusere 
på en fornyet styrkelse af konkurrenceevnen og 
den sociale samhørighed;

 ● EU har behov for en ambitiøs plan for materielle 
og immaterielle investeringer i  infrastruktur 
såvel som for sociale investeringer med det ene 
formål at genoprette EU’s konkurrenceevne;

 ● Det er helt afgørende, at udgifter til en sådan 
investeringsplan ikke indgår i beregningerne af 
medlemsstaternes gæld og underskud;

 ● Midlerne til investeringsplanen kan rejses ved 
at inddrage Den Europæiske Investeringsbank, 
udstede særlige EU-obligationer og indføre en 
skat på fi nansielle transaktioner;

 ● Medlemsstaterne bør sætte hurtigere og mere 
eff ektivt ind mod korruption, skatteunddra-
gelse og undergrundsøkonomien.

Denne rapport blev sendt til det italienske formand-
skab for Det Europæiske Råd med henblik på de 
kommende rådssamlinger og EU-topmøder om 
emnet. (js) ●

Euro-Middelhavstopmødet – de økonomiske 
og sociale aktørers centrale rolle i den 
økonomiske og sociale udvikling

Pedro Narro, formand for EØSU’s opfølgningsudvalg for 
Euromed, ved Euro-Middelhavstopmødet i 2014 på Cypern

Georgios Dassis, formand for Arbejdstagergruppen, Juan Mendoza Castro, medlem 
af EØSU, Renato Natale, borgmester i Casal di Principe, og Umberto di Maggio, 
regional koordinator for foreningen »Libera«

Euro-Middelhavstopmødet 2014, der fandt sted 
den 26.-27. november i Nicosia, blev afsluttet med 
en fælles erklæring fra deltagerne. De vigtigste 
afsnit fokuserer på bekæmpelse af fattigdom og 
social udstødelse, navnlig ungdomsarbejdsløshed 
og arbejdsløshed blandt kvinder, samt udsigterne 
for de økonomiske og sociale organisationer og det 
fremtidige samarbejde.

Middelhavsområdets potentiale 
ligger hos dets borgere

Investeringer i  solid uddannelse for alle, støtte 
til unge og kvindelige iværksættere i  særdeles-
hed og arbejdsvilkår, der giver en eff ektiv social 
beskyttelse, er de vigtigste veje til et klima af tillid 
og samarbejde, som skaber jobmuligheder og en 
anstændig fremtid for især de unge. Deltagerne var 
enige om, at regionens udvikling, vækst og konkur-
rencedygtighed er afhængig af en fuld udnyttelse 
af dens menneskelige kapital på alle niveauer og 
i alle økonomiske sektorer.

Det organiserede civilsamfund 
– demokratiets fundament

EØSU’s formand, Henri Malosse, åbnede topmø-
det og understregede den afgørende rolle, som 
civilsamfundsorganisationerne spiller i den poli-
tiske beslutningsproces: »Civilsamfundet skal 
bane vejen for regeringerne ved at tilbyde mulige 

løsninger på de problemer, som vores samfund står 
over for«. Det er derfor afgørende, at regeringerne 
i regionen respekterer de grundlæggende demo-
kratiske principper og frem for alt sikrer og fremmer 
de økonomiske og sociale organisationer.

Fælles udfordringer på begge sider af 
Middelhavet

Nye beskæftigelsesmuligheder bør udnyttes, f.eks. 
i  landdistrikter i  både traditionelle og fremspi-
rende sektorer såsom turisme, vedvarende energi 
og miljø. Kommissionen og medlemsstaterne må 
lette udnyttelsen af dette potentiale – Middelhavs-
området skal have den plads, der tilkommer det 
i europæisk politik. (sma) ●

Bekæmpelse af den kriminelle økonomi: 
ekstraordinært møde i Arbejdstagergruppen 
(Gruppe II) (4.12.2014)

For at danne sig et overblik over den eksplosive 
stigning i omfanget af kriminelle aktiviteter i en tid med 
økonomisk krise dedikerede EØSU’s arbejdstagergruppe 
sit ekstraordinære møde i december til en gennemgang 
af, hvilke foranstaltninger og tiltag der er behov for på 
EU-plan for at bekæmpe den kriminelle økonomi og 
organiseret kriminalitet.

Førstehåndsberetninger fra nogle af de personer, der 
til daglig er involveret i denne kamp, ledte frem til en 
række anbefalinger om konkrete foranstaltninger, ikke 
blot på det politiske område og i forbindelse med lokale 

foreningers arbejde, men også 
inden for musik og underholdning. 
En overordnet og samfundsmæssig 
tilgang er mere end blot en nød-
vendighed for de samfund, der er 
ved at blive kvalt af den kriminelle 
virksomhed. Den er efterhånden 
blevet en hårdt tiltrængt løsning 
i en nødsituation.

Mødet blev ledet af gruppens for-
mand Georgios Dassis, og følgende 
personer tog ordet: Renato Natale, 
borgmester i Casal di Principe, som 
var medlem af Caserta-provinsens 
»Don Diana«-komité til bekæm-
pelse af mafi aen; Daniele Sanzone, 
forfatter og musiker, modtager af 
en række prestigefyldte priser for 

sit arbejde vedrørende »mafi akultur« og samarbejds-
partner til forfatteren Roberto Saviano; Claudio Metallo, 
fi lminstruktør, producent på fi lm og dokumentarfi lm om 
den illegale økonomi; Umberto di Maggio, regional koor-
dinator for foreningen »Libera«, hvis formål er at fremme 
en lovlighedskultur over for mafi aen, og koordinator for 
»Libera Terra«-projektet, som omhandler jordområder, 
der er beslaglagt fra mafi aen; og Juan Mendoza Castro, 
direktør for fagforeningsinstituttet for udviklingssamar-
bejde (ISCOD-UGT) og medlem af EØSU. (cad) ●

europ

I januar 2015 overtager Letland det halvårlige EU-
formandskab efter Italien. Med mottoet »et konkur-
rencedygtigt Europa, et digitalt Europa og et engageret 
Europa« har Letland fastlagt tre vejledende principper 
for sit formandskab: inddragelse af alle interessenter, 
hvilket afspejler EU’s eget princip om inddragelse, vækst 
navnlig gennem viden samt bæredygtighed, som også 
er EU-målsætninger.

For at sikre kontinuitet, synergi og komplementari-
tet, indgår det lettiske formandskabs dagsorden i en 
18 måneder lang formandskabstrio. Letland har udarbej-
det sit arbejdsprogram i samarbejde med det italienske 
formandskab (andet halvår af 2014) og det luxembourg-
ske (fra juli 2015).

Letland vil koncentrere sin indsats på tre hovedområder: 
konkurrenceevne og vækst, EU’s digitale potentiale som 
redskab til at sætte fart i udviklingen samt styrkelse af 
EU’s rolle som global medspiller.

Hvad angår den tredje prioritet, bør Letland –  som 
engang var en del af Sovjetunionen – have gode for-
udsætninger for at bidrage til at afhjælpe de stigende 
spændinger og fremme større forståelse mellem Rusland 
og EU.

Formandskabet er desuden en 
oplagt mulighed for at skærpe 
profi len for den lille baltiske 
stat med 2  millioner ind-
byggere. »Som formand-
skabsland vil Letland blive 
placeret på det politiske 
landkort for EU-borgere og 
regeringer uden for EU«, 
konkluderer den transeuro-
pæiske tænketank TEPSA i en 
rapport.

I praksis planlægger det let-
tiske formandskab at afholde 
ca. 200 arrangementer, herunder østpartnerskabets 
topmøde, det femte Asien-Europa-møde (ASEM) 
mellem undervisningsministrene i  de respektive 
regioner, samt konferencen om europæisk standar-
disering. Derudover vil der i løbet af de seks måne-
der blive afholdt omkring 1.500 møder i Bruxelles og 
Luxembourg.

Læs mere på: http://www.es2015.lv/en/in-eng-
lish ●

2015.

Letlands ambitiøse formandskabsprogram
Som en afspejling af EU’s egne prioriteter er inddragelse, 
vækst og bæredygtighed nøgleordene for det kommende 
lettiske formandskab

de forhold, Østrig, Finland og Sverige lagde vægt på 
i tiltrædelsesprocessen.

»Det er yderst vigtigt, at EU’s medlemsstater prio-
riterer opretholdelse og forbedring af tilliden og et 
åbent, dynamisk indbyrdes samarbejde, eftersom en 
»utilfreds europæisk familie« ville lamme EU’s evne 
til at spille en rolle både internt og globalt,« siger 
Filip Hamro-Drotz, der også mener, at EU bør gå efter 
en integration i fl ere hastigheder via et »forstærket 
samarbejde«.

Efter Staff an Nilssons mening skal EU tackle den EU-
skeptiske bølge ved hjælp af en ærlig off entlig debat 
og en klar udmelding om de fordele, et medlemskab 
giver.

Hvis Europa for alvor skal imødekomme borgernes 
forventninger, opfordrer Oliver Röpke til en mere 
omfattende inddragelse af arbejdsmarkedets parter, 
og slutter af med at sige, at »den nye Kommission for-
håbentlig har i sinde at fortsætte i den retning«. ●

Ilze Juhansone, 
Letlands faste 
EU-repræsentant

Det lettiske 
rådsformandskabs logo; 
kilde:
http://www.es2015.lv
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PLENARMØDET I EN 

NØDDESKAL
Civilsamfundet i Rusland
(ordfører: Mall Hellam)
Da situationen vedrørende menneskerettigheder og 
civilsamfundet i Den Russiske Føderation forværres, er 
det vigtigere end nogensinde at sikre et frit samspil mel-
lem det russiske civilsamfund og EU’s civilsamfund. EØSU 
opfordrer til dialog, navnlig om menneskerettigheder, 
med uafhængige civilsamfundsorganisationer i Rusland.

Afstemning: vedtaget med 118 stemmer for, 6 imod og 
5 hverken for eller imod.

Europæisk fi lm i den digitale tidsalder 
(ordfører: Anna Maria Darmanin)
EØSU hilser Kommissionens meddelelse om europæisk 
fi lm i den digitale tidsalder – kulturel mangfoldighed 
forenet med konkurrenceevne – velkommen. Udval-
get understreger imidlertid, at der må skabes balance 
mellem den audiovisuelle sektors økonomiske og for-
retningsmæssige værdi og dens værdi for Europa som 
kulturarv. Finansieringen er et område, der skal under-
søges. Konkurrencedygtighed er et mål, men må ikke 
fremtvinges på bekostning af den kulturelle dimension 
af fi lm i Europa. EØSU understreger ligeledes, at det hur-
tigt skiftende miljø, der skabes af den digitale verden, 
medfører en lang række muligheder, men også er en 
stor udfordring for fi lmindustrien.

Afstemning: vedtaget med 190 stemmer for, 9 imod og 
1 hverken for eller imod.

Omstilling til en cirkulær økonomi: 
et program for Europa uden 
affaldsproduktion
(ordfører: An Le Nouail Marlière)
Udvalget hilser Kommissionens forslag om at frem-
skynde overgangen til en mere cirkulær økonomi 
velkommen. Kommissionen bør fortsat fremsætte lov-
givningsforslag for at gøre en ende på deponering af 
genanvendeligt aff ald og for at øge genanvendelsesmå-
lene. De foreslåede foranstaltninger er dog ikke tilstræk-
keligt inklusive, fokuserer for meget på aff aldspolitik og 
ser desuden bort fra det enorme potentiale, der ligger 
i tiltag til at nedsætte forbruget af naturressourcer gen-
nem hele levetiden for produkter.

Afstemning: vedtaget med 129 stemmer for, 2 imod og 
5 hverken for eller imod.

Cirkulær økonomi: Jobskabelse 
+ grøn handlingsplan for SMV’er 
(ordfører: Antonello Pezzini)
Ideen om en cirkulær økonomi vil kunne få stor betyd-
ning for EU’s systemiske konkurrenceevne – en drivkraft 
for vækst, jobskabelse og grønne kompetencer – hvis 
den baseres på en fælles europæisk strategisk vision 
med aktiv inddragelse af arbejdsmarked, regeringer, 
arbejdsgivere og arbejdstagere, forbrugere og lovgi-
vende myndigheder på forskellige niveauer.

Afstemning: vedtaget med 135 stemmer for, 1 imod og 
1 hverken for eller imod.

Endelig gennemførelse af 
ØMU’en – skattepolitikkens rolle 
(ordfører: Carlos Trias Pintó, 
medordfører: Petru Sorin Dandea)
I denne initiativudtalelse opfordrer EØSU til bedre koor-
dinering af skattesystemerne for at sikre, at ØMU’en fun-
gerer korrekt. En bedre skattekoordinering i ØMU’en kan 
bidrage til vækst og jobskabelse. Endvidere skal samar-
bejdet og instrumenterne til udveksling af oplysninger 
styrkes for at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse.

Afstemning: vedtaget med 164 stemmer for, 53 imod og 
11 hverken for eller imod.

Programmet for målrettet og effektiv 
regulering (REFIT)
(ordfører: Denis Meynent)
EØSU stemte om en udtalelse, hvori der opfordres til at 
gøre Refi tprogrammet ambitiøst, enkelt og gennem-
sigtigt. I betragtning af de seneste konsekvensanalyser 
fremhæver udvalget behovet for en integreret og afba-
lanceret analyse af de økonomiske, sociale og miljømæs-
sige aspekter af dette program.

Afstemning: vedtaget med 136 stemmer for, 2 imod og 
4 hverken for eller imod. ●

SNART I EØSU

The F Word: 
Billeder af Tilgivelse

EØSU’s anmodning til den nye Kommission: »Jeres 
job er at skabe beskæftigelse«
Juncker-Kommissionen skal prioritere jobskabelsen på arbejdsprogrammet 
for 2015 for at bekæmpe arbejdsløsheden og jobfl ugten, siger EØSU

»De europæiske borgere forventer et nyt frem-
stød for Europa ledsaget af handling som reaktion 
på deres bekymringer vedrørende arbejdsløshed, 
afi ndustrialisering og stagnerende vækst og med 
henblik på at bekæmpe klimaændringerne,« sagde 
EØSU til Europa-Kommissionen under ledelse af 
Jean-Claude Juncker.

I sit bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for 
2015 har EØSU peget på beskæftigelse som den 
mest tungtvejende og hastende prioritet. I den 
henseende bifalder udvalget Jean-Claude Junc-
kers forslag om at opstille et budget på 315 mia. 
EUR til en off entlig-privat investeringsplan for at 
styrke jobskabelse og vækst. »Topprioriteten for 
investeringsplanen bør være uddannelse og kom-
petenceudvikling, innovation, iværksætteri, ener-
giomstillingen og grøn økonomi,« anførte EØSU.

For EØSU’s formand, Henri Malosse, »er der et 
presserende behov for at mobilisere hele viften 
af instrumenter, som vi råder over, for at vende 
tilbage til konkurrenceevne og bæredygtig vækst. 
Den Økonomiske og Sociale Union bør ikke læn-
gere blot være et tomt begreb, og det indre mar-
ked bør konsolideres for at sætte EU i stand til 
at bevare sit industrielle lederskab. Den globale 
konkurrence er skrap, men vi skal også sætte en 
stopper for de skadelige former for konkurrence 
inden for Den Europæiske Union.«

EØSU opfordrede også Kommissionen til at 
fi nde metoder til at undgå bureaukrati og aktivt 
inddrage civilsamfundet i  EU’s beslutnings-
proces. »Uden konsensus og deltagelse har 
reformerne ikke en chance,« understreges det 
i dokumentet.

EØSU har opstillet specifi kke forslag til de 10 områ-
der, der er fremhævet i Kommissionens arbejdspro-
gram. F.eks. anbefales det at fi nde mekanismer til 
at sikre, at kapitalmarkederne bedre tjener realøko-
nomien, samt udvikle et integreret og forbundet 
indre digitalt marked.

Yderligere oplysninger:

Kommissionens arbejdsprogram 2015  http://
ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

EØSU’s bidrag til Kommissionens arbejdsprogram 
2015: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/
qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Andelsbanker: en model til fi nansiering af realøkonomien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg (EØSU), International Confederation of 
Popular Banks (CIBP), European Association of 
Cooperative Banks (EACB), UNICO Banking Group 
og Den Europæiske Organisation for Håndværk 
og Små og Mellemstore Virksomheder (UEAPME) 
afholdt den 1. december 2014 en konference om 
andelsbanker i EØSU’s bygning. Martin Siecker, 
formand for Den Faglige Sektion for Det Indre 
Marked, Produktion og Forbrug i EØSU, har talt 
med EØSU info.

EØSU info: Hvad er de vigtigste 
konklusioner fra den konference 
om andelsbanker, som EØSU var 
med til at arrangere?

Martin Siecker: Der blev draget to hovedkonklu-
sioner på konferencen: for det første er der for 
nylig blevet indført en række instrumenter på 
EU-plan, og de er nu ved at give resultater; for 
det andet er samarbejde mellem de forskellige 
aktører særdeles vigtigt, eftersom – som det blev 
sagt på konferencen – vi kan klare det bedre, hvis 
vi står sammen.

Hvorfor er andelsbanker vigtige 
for fi nansieringen af SMV’er?

Folke- og andelsbanker blev oprindeligt opret-
tet af SMV’er, og de prioriterer derfor långivning 
til realøkonomien, navnlig SMV’er og enkeltper-
soner, som står i centrum for deres forretnings-
model. En ud af tre SMV’er i Europa fi nansieres 
af en andelsbank. De udgør tilsammen Europas 
økonomiske struktur og kan spille en central rolle 
i at genstarte lokal vækst og beskæftigelse.

Bør andelsbankerne være omfattet 
af samme regler som resten af 
banksektoren?

Andelsbanker beder ikke om særbehandling. Det 
er imidlertid vigtigt, at de nye lovgivningsmæs-
sige rammer ikke afskrækker SMV-fi nansiering.

Hvorfor er det vigtigt for EØSU at 
støtte en løbende dialog mellem 
banker, SMV’ernes repræsentanter 
og reguleringsmyndighederne og at 
afstemme deres synspunkter?

EØSU har altid fulgt udviklingen i banksektoren 
med interesse, især i forbindelse med den fi nan-
sielle krise. Samtidig har SMV’erne – rygraden 
i  EU’s økonomi –  afgørende betydning for at 
sikre Europas økonomiske genopretning. Men 
SMV’erne har brug for penge til at vokse. Eftersom 
banker i mange EU-lande er tilbageholdende med 
at yde den fornødne kredit, er der behov for andre 
innovative fi nansieringsformer. I den forbindelse 
er andelsbanker en mulighed. (sg) ●

EØSU og klimaforhandlingerne

EØSU’s medlemmer Ulla Sirkeinen, Isabel Caño 
Aguilar og Lutz Ribbe deltog i den 20. konference 
for parterne i FN’s rammekonvention om klima-
ændringer (COP 20), der fandt sted fra den 8. til 
den 12. december i Lima i Peru. På førstedagen 
mødtes EØSU’s og Regionsudvalgets medlemmer 
med EU-kommissæren for klima og energi, Miguel 
Arias Cañete.

EØSU mener, at klimaforhandlingerne bør munde 
ud i en retfærdig og bindende aftale, der gælder 
for alle lande. Selvom den endelige »Lima-opfor-
dring til klimaindsats« til tider er uambitiøs (f.eks. 
omfatter den ingen systematisk evaluering af 
emissionsreduktionstilsagn), anerkendes det dog, 
at alle lande har en rolle at spille i reduktionen af 

emissioner – alt efter deres nationale forhold – og 
der gøres fremskridt i retning af at tildele Den 
Grønne Klimafond fl ere ressourcer.

Udover en række bilaterale møder organiserede 
EØSU to sidearrangementer. Det første, i sam-
arbejde med Regionsudvalget, fremhævede de 
muligheder, der er forbundet med borgerpro-
duceret vedvarende energi til lokal udvikling. 
Som EØSU har påpeget, kan klimamålene kun 
nås, hvis de rette juridiske rammer er til stede, så 
civilsamfundet kan komme til at spille en aktiv 
rolle i produktionen af vedvarende energi. Det 
andet sidearrangement, i samarbejde med det 
italienske EU-formandskab og ILO, satte fokus på, 
hvordan man kan styrke beskæftigelsesdimensio-
nen i den fremtidige klimaaftale.

Sideløbende med de offi  cielle klimaforhandlin-
ger dannede COP 20 også rammen om en større 
konference for civilsamfundet og interessenter 
med hundredvis af arrangementer omhandlende 
mange praktiske aspekter af klimaændringerne. 
Inddragelsen af disse interessenter er afgørende, 
idet regeringerne ikke kan imødegå klimaæn-
dringerne på egen hånd: det kræver en fælles og 
samordnet indsats af myndigheder, civilsamfund, 
erhvervsliv, lokalsamfund, NGO’er og enkeltper-
soner på verdensplan. (fda) ●

»The F  word: Ima-
ges of Forgiveness« 
er en tankevækkende 
samling af fængslende 
billeder og personlige 
fortællinger om søgen 
efter tilgivelse midt 
i grusomheden. Udstil-
lingen fortæller histo-
rier om mennesker, 
hvis liv er blevet øde-
lagt af vold, tragedier 

og uretfærdighed, og hvordan de lærer at tilgive, 
acceptere og komme videre. Idémændene bag 
udstillingen er den britiske journalist Marina Canta-
cuzino og fotograf Brian Moody, som har indsamlet 
talrige beretninger fra Storbritannien, Sydafrika, 
USA, Nordirland, Israel og Palæstina.

Udstillingen blev første gang vist i  London 
i 2004, og er siden blevet vist mere end 300 ste-
der i  verden. Udstillingen vil være åben for 
offentligheden i EØSU i perioden 21. januar til 
4. februar 2015. (ab/ms) ●

Åbning af klimakonferencen i Lima (COP 20); 
kilde: Europa-Kommissionen

re

Martin Siecker, formand for EØSU’s Faglige Sektion 
for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug
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Det europæiske borgerinitiativ: et redskab i fremmarch
EØSU har den vigtige opgave at fungere som bindeled mellem civilsamfundet og EU-institutionerne gennem sin 

støtte til de europæiske borgerinitiativer (ECI). Borgerinitiativet er et instrument, som giver én million EU-borgere fra 
mindst en fj erdedel af medlemsstaterne mulighed for at opfordre Kommissionen direkte til at foreslå retsakter på 
områder, hvor medlemsstaterne har overdraget beføjelser til EU-niveau. Det er derfor et vigtigt redskab, når man skal 
hjælpe civilsamfundet med at øve indfl ydelse på EU’s politik.

EØSU har nu gode forudsætninger for at rådgive om de tilpasninger og ændringer, der er nødvendige for den frem-
tidige politik. Ad hoc-gruppen gennemgår i øjeblikket ECI-processen i et forsøg på at gøre den mere tilgængelig 
for borgergrupper. Gruppen ønsker at foreslå en ECI-helpdesk, der skal fungere som mentor og kontaktpunkt for 

ECI-netværk og støtte samarbejdet mellem EU-institutionerne med det sigte at skabe et ægte interinstitutionelt 
ECI-støttenetværk. I den forbindelse afl agde Den Europæiske Ombudsmand den 10. december besøg i EØSU for at 
fremlægge konklusionerne af ombudsmandens egen ECI-undersøgelse.

Madi Sharma, medlem af EØSU’s ad hoc-gruppe, påpeger, at: »EU i dag står over for det problem, at borgerne ikke føler 
sig inkluderet i det, der sker i Bruxelles. Det europæiske borgerinitiativ er et vigtigt juridisk redskab for EU’s borgere 
til at komme til orde og foreslå lovgivning om emner, de mener vil styrke EU og støtte de ændringer, som »folket« 
ønsker at se«. (ppm) ●

Europæiske byers innovationspotentiale

KORT NYT

Den 10. november 2014 afholdt EØSU 
en konference med titlen »Intelligente 
byer – Et europæisk økonomisk opsving 
gennem lokal innovation«. Konferencen 
bragte mere end 100 deltagere (politiske 
beslutningstagere, repræsentanter for 
byer og repræsentanter for civilsamfundet) 
sammen i en debat om den rolle, som intel-
ligente byer kan spille for genindustrialise-
ringen af EU’s økonomier.

I sin åbningstale pegede EØSU’s formand 
Henri Malosse på det innovationspoten-
tiale, der er i europæiske byer, og under-
stregede, at en intelligent by er en by, hvor 
alle har en rolle at spille. Dagsordenen for 
intelligente byer kan kun lykkes, hvis alle 
civilsamfundets aktører er i  stand til at 

udvikle og implementere innovative løs-
ninger og dermed gøre intelligente byer 
til en realitet. Dette budskab gik igen i de 
tre paneldiskussioner, der drejede sig om at 
identifi cere de væsentlige karakteristika for 
en intelligent by og den rolle, nye teknolo-
gier spiller for tilpasningen af vores byer, så 
de kan blive til intelligente og bæredygtige 
livsrammer.

Daniela Rondinelli afrundede konferencen, 
idet hun sagde: »Vi er nødt til at indføre et 
borgerorienteret »intelligent by«-design, 
der imødekommer reelle menneskelige 
behov, og som kan tage samfundsmæs-
sige udfordringer op gennem teknologi-
baseret deltagelse og samarbejde«. En af 
de vigtigste konklusioner var, at »intelligent 
by«-projekter bør opdimensioneres til indu-
striel skala gennem innovative samarbejds-
modeller mellem erhvervslivet, kommunale 
forvaltninger og borgerne. Dette kan opnås 
ved at forbedre aktørernes digitale kompe-
tencer og færdigheder, hjælpe nystartede 
virksomheder i byerne og øge investerin-
gerne i  infrastruktur gennem offentlig-
private partnerskaber. (ap) ●

Konference om overdreven gældsætning

Den 12. december 2014 var EØSU vært for en konference 
om overdreven gældsætning i de private husholdninger. Kon-
ferencen, som blev afholdt i fællesskab med ECDN og EFIN, 
samlede politiske beslutningstagere, forbrugerorganisatio-
ner, repræsentanter for fi nanssektoren og akademikere, der 
drøftede foranstaltninger til begrænsning og håndtering af 
overdreven gældsætning.

Problemet med overdreven gældsætning i de private hus-
holdninger har været på EØSU’s dagsorden i  mange år. 
Som formanden for Den Faglige Sektion for Det Indre Mar-
ked, Produktion og Forbrug, Martin Siecker, påpegede i sin 
åbningstale, opfordrede EØSU allerede i 2000 Kommissionen 
og medlemsstaterne til at træff e foranstaltninger til bekæm-

pelse af overdreven gældsætning i EU. 14 år senere står det klart, at ikke meget har ændret 
sig, og at situationen faktisk er blevet endnu værre.

Fire forskellige paneldiskussioner under konferencen viste, at der allerede fi ndes forskellige 
løsninger, men at der stadig er lang vej. I sin udtalelse om Forbrugerbeskyttelse og overdreven 
gældsætning, som blev vedtaget sidste år, gentog EØSU behovet for at træff e foranstaltninger 
på EU-plan og sin støtte til idéen med »ansvarlig kreditgivning«, som indebærer, at såvel 
långiver som låntager følger en fair og etisk praksis. (dz) ●

Flere oplysninger kan fi ndes på: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-
household-over-indebtedness

»The EU and ME(dia)« – Hvad er næste stop?

Medieseminar for civilsamfundet den 27.-28. november 2014 i Milano

Den 12. december 2014  afholdt 
EØSU en offentlig høring i Chania på 
Kreta med titlen »Intelligente øer – en 
model, der er befordrende for vækst, 
beskæftigelse og bæredygtig udvik-
ling« i  samarbejde med INSULEUR-
netværket og Chanias handelskammer 
og i tilknytning til EØSU’s initiativud-
talelse om samme emne, hvis ordfører 
er Anna Maria Darmanin.

I sin åbningstale påpegede EØSU’s 
formand, Henri Malosse, at EU’s øer 
er blevet forsømt af national og euro-
pæisk lovgivning, selv om de står over 
for særlige hindringer med hensyn 
til tilslutning til elnet, transport og 
internetforbindelse. Han understre-
gede, hvor vigtigt det er at have en 
dialog mellem øboerne og EU-institu-
tionerne, da Unionens lovgivning skal 
tilpasses.

De forslag til, hvordan øerne selv 
kan forbedre deres eget udviklings-
potentiale, der blev diskuteret mest, 

kom fra professor Godfrey Baldac-
chino, der er specialist i østudier ved 
universitetet i Malta og formand for 
ISISA (The International Small Islands 
Studies Association). Han foreslog en 
niche-baseret tilgang til den modne 
turistsektor, hvorved små øer får 
mulighed for at forgrene sig til spe-
cifikke specialiseringsområder inden 
for turismemarkedet. Dette er tilfældet 

med sundhedsturisme på Barbados, 
scubadykketurisme i  Malta og bryl-
lupsrejseturisme på Maldiverne. Bal-
dacchino sluttede af med at sige, at 
en decentralisering af de økonomiske 
politikker er en forudsætning for at 
kunne udvikle en økonomi på de små 
øer. (lvg) ●

Intelligente øer – en model, der er befordrende for vækst, beskæftigelse og bæredygtig udvikling

Reine-Claude Mader, medlem 
af EØSU og ordfører for 
den sonderende udtalelse 
om Forbrugerbeskyttelse 
og passende behandling af 
overdreven gældsætning for at 
undgå social udelukkelse

2014-medieseminaret for civilsamfundet 
–  arrangeret af EØSU i  samarbejde med 
Den Europæiske Radiounion (EBU) – ret-
tede fokus mod »EU and ME(dia)« og satte 
oplysning af befolkningen i EU og i nabolan-
dene i centrum for debatten. Adskillige af 
EØSU’s medlemmer deltog også i semina-
ret i Palazzo Reale, som venligst var stillet 
til rådighed af Milano by. Seminaret blev 
ledet af EØSU’s næstformand, Hans-Joachim 
Wilms.

Knap 150 deltagere deltog i debatten i fi re 
paneler om de aktuelle udfordringer, medi-
ernes uafhængighed og de muligheder, som 
sociale medier giver, og drøftede desuden 
Europa-Parlamentets valgkamp i 2014.

Nogle af konklusionerne var virkelig 
interessante:

 ● På trods af millioner af daglige nyheder 
om EU og andre emner har borgerne 
stadig ikke indgående kendskab 
til europæiske anliggender. EU’s posi-
tive indflydelse overses ofte, når der 

rapporteres om nationale forhold. 
Medierne spiller en vigtig rolle med 
hensyn til information og interaktiv 
kommunikation. Der er stadig brug for 
off entlige radio- og tv-selskaber til at 
formidle hverdagsrelaterede historier.

 ● Finansieringskilden har direkte ind-
flydelse på indholdet. På seminaret 
blev der givet praktiske eksempler på, 
hvordan medierne kan anvendes til 
manipulation, misinformation og pro-
paganda. Mediernes og journalisternes 

direkte kontakt med off entligheden er 
trods alt vigtigere.

 ● Med hensyn til valget til Europa-Par-
lamentet var tv-debatten en forny-
else, og den decentraliserede tilgang 
fungerede.

Flere oplysninger kan fi ndes på vores web-
side: http://www.eesc.europa.eu/ under 
»Events & Activities«, og der vil blive udgivet 
en brochure i januar 2015 som opfølgning 
på seminaret. (sma) ●

uafhængighed er en forudsætning for 
en oplyst befolkning.

 ● Borgerne konfronteres med 
en lang række informations-
kilder. EU-institutionerne kan 
ikke overlade indholdet på de 
sociale medier til markederne 
alene, men bør levere input 
og stille sig selv spørgsmålet: 
»Hvad kan vi tilbyde vores »fol-
lowers »?« De sociale medier er 
et vigtigt supplement, men den 
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