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Jeg er i sagens natur særdeles
glad for, at vores forsamling i februar
så godt som enstemmigt vedtog
resolutionen til støtte for den europæiske integrationsproces, den frie
bevægelighed for personer, varer og
tjenesteydelser og Schengenaftalen.
Vores tre grupper fandt de rette ord
til at formulere det organiserede
civilsamfunds mening. Virksomheder, arbejdstagere og borgerorganisationer har sammen givet udtryk
for deres holdning, hvilket netop er
den mission, som traktaten giver vores udvalg. Det er vores eksistensberettigelse og vores vigtigste merværdi, som i sagens natur er europæisk.
Vi havde sat os for grundigt at analysere den situation, som har ført til en farlig
krise for vores rettigheder, for vores økonomi og for selve det europæiske
integrationsprojekt. Vi agter at leve op til dette løfte gennem en debat senere
på måneden med indbudte gæster på allerhøjeste niveau om den flygtningetilstrømning, vi er vidner til, og om, hvad der skal gøres for at reagere på
værdig, effektiv og solidarisk vis, dvs. på en facon, der også er typisk europæisk.
Jeg håber, at vi sammen får lejlighed til at tage afstand fra alt, hvad der udspringer af det irrationelle, af propaganda, af dårlig forvaltning og af den sammenblanding, der typisk foretages mellem flygtninge, migranter og endog
terrorister. Jeg håber, vi får lejlighed til sammen at fastslå, hvad der skal gøres,
hvis vi vil forblive rimelige, realistiske og rationelle.
Hvad der også er højaktuelt, er Storbritanniens forhold til EU. Personligt mener
jeg, at Storbritannien har sin plads i EU, og at det ville være en skam, hvis landet forlader EU. Tværtimod bør landet integrere sig yderligere i EU i alles – og
navnlig i landets egen – interesse, men der bør være tale om en interesse,
der er åbenbar for alle og baseret på en fredelig og rationel geopolitisk og
økonomisk vision.
Hvis imidlertid den frustration, som velvilligt næres af simple og populistiske
udlægninger – og af politikere, som er fanget i en stadig retorisk optrapning –
er af en sådan karakter, at Storbritanniens befolkning foretrækker at forlade
Unionen, skal dette ønske naturligvis respekteres og respekteres fuldt ud.
På den anden side er det helt udelukket, at en stat forbliver medlem af EU,
hvis den til gengæld saboterer den europæiske integrationsproces, f.eks. ved
åbent at lade hånt om den europæiske lovgivning med indførelse af forskelsbehandling med hensyn til sociale ydelser i forhold til arbejdstagere fra andre
medlemsstater.
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Europa må udrydde
fattigdom – børn
de mest udsatte
Georges Dassis’ officielle
besøg i Grækenland,
Holland og Spanien
EØSU tager imod nye
delegerede for industrielle
ændringer

en stadig snævrere union mellem folk, så peger alt, hvad der
hindrer denne frihed, i retning af
en opsplitning af folk.«

European Economic and Social Committee

Free to move

Formanden for EØSU’s Arbejdsgivergruppe, Jacek Krawczyk,
Support Schengen
sagde: »Schengen betyder
meget mere end bare nemme
rejser for millioner af europæiske borgere. Den betyder
På sin plenarforsamling i februar vedtog
meget mere end bare enormt let handel
EØSU en resolution til støtte for Schengenfor tusindvis af europæiske virksomheaftalen med titlen »Fri bevægelighed, støt
der. Schengen er et af de vigtigste og
Schengen«. I resolutionen udtrykker repræmest ambitiøse resultater af det store EUsentanter for det europæiske civilsamfund
projekt. Den er et symbol, en bedrift, der
deres bekymring med hensyn til presset på
ikke må sættes over styr. De europæiske
Schengenaftalen og brugen af denne som
arbejdsgivere støtter Schengen og anmobekvem syndebuk for alle mangler i forder beslutningstagerne om at undgå tilbavaltningen af Europas grænser. Teksten
geskridt. Det Europa, vi kender, kan ikke
indeholder en stærk appel fra det eurooverleve uden Schengen!«
pæiske civilsamfund til EU’s regeringer om
ikke at ligge under for populistisk pres og
Formanden for EØSU’s Arbejdstagerfrygt, men i stedet forsvare de rettigheder,
gruppe, Gabriele Bischoﬀ, erklærede:
»EU-borgernes ret til at søge job, arbejde
europæerne har kæmpet for igennem de
sidste 30 år.
og opholde sig i en anden medlemsstat
er nedfældet i EU’s charter for grundEØSU’s formand Georges Dassis erklælæggende rettigheder. Schengen er en
rede i forbindelse med lanceringen af den
håndgribelig ting for borgerne. Det er
kampagne, som iværksættes i anledning
den nøgle, som åbner døren og gør det
af EØSU’s resolution: »Hvis solidariteten
muligt for dem at udnytte disse rettigstyrkes ved at fjerne hindringer, så vil den
heder i praksis og reelt opleve fordelene
uundgåeligt blive svagere, når hindrinved EU i deres hverdag. Hvis man svækgerne genetableres. Hvis frihed til at krydse
ker eller afvikler Schengen, vil man samgrænser og fri bevægelighed er udtryk for
tidig svække mange arbejdstageres tillid

og støtte, hvilket i sidste ende fører til et
svagere Europa.«
Formanden for EØSU’s Gruppe Andre
Interesser, Luca Jahier, sagde: »Den
symbolske, politiske og økonomiske pris
for en tilbagevenden til de indre grænser i Europa er for høj: den kan hurtigt
dekonstruere Den Europæiske Union.
Det, vi har behov for, er mere Europa:
i kontrollen ved de ydre grænser, i den
indre sikkerhed og i flygtningekrisen. Vi
har under ingen omstændigheder behov
for, at den fri bevægelighed ødelægges.
Genindførslen af grænsekontrol ville
betyde et farvel til europæisk solidaritet,
samhørighed, forhandling, kompromisser
og forståelse. Så »Hold venligst fingrene
fra mit Schengen!«.«
Arbejdstagere, virksomheder og stort set
hele civilsamfundet vil komme til at betale
en høj pris: 7 millioner EU-borgere, der er
bosat i en anden medlemsstat, vil miste
nogle af de mest praktiske aspekter ved
den frie bevægelighed: lastbiler vil skulle
vente i timevis ved grænserne på, at der
bliver fri bane; genforenede grænseegne
vil igen blive delt i to og et fald på 110 mia.
euro i BNP kan forventes over ti år. Den
europæiske integrationsproces vil blive
sat to skridt tilbage, hvis den solidaritet,
som Schengen repræsenterer, får sådan
en mavepuster. (cad)
●

EØSU støtter en effektiv kapitalmarkedsunion, men
udtrykker bekymring over relevansen for SMV’er
Investeringer og fri kapitalstrøm er
afgørende for den europæiske vækst.
EU’s kapitalmarkeder er imidlertid stadig underudviklede og fragmenterede.
Derfor vedtog Kommissionen i 2015 en
handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion, der sigter mod at skabe
et reelt indre marked for kapital i Europa.
EØSU opfordrer EU til at mobilisere kapital
mere effektivt og kanalisere den ud til virksomheder, infrastruktur og bæredygtige
projekter, der vil skabe job og vækst.
På plenarforsamlingen vedtog EØSU en
udtalelse om Kommissionens handlingsplan, som støtter målene heri og taler for
en udvidelse og diversificering af finansieringskilderne på det indre marked
for kapital på baggrund af en maksimal
harmonisering af reglerne. Det er derfor

yderst vigtigt, at alle medlemsstater indfører, anvender og overvåger de foreslåede foranstaltninger i handlingsplanen på
samme måde.
I EØSU’s udtalelse blev der også stillet forslag om en specifik tilpasning for små og
mellemstore virksomheder (SMV’er), idet
udvalget har alvorlige betænkeligheder
ved kapitalmarkedsunionens relevans og
effektivitet for SMV’er.
»Finansieringen af SMV’er – en drivkraft
for Europas økonomi – bør stå i centrum
for den kommende kapitalmarkedsunion.
Der er i øjeblikket et informationsunderskud, som skal tackles, og en ramme for
långivning, som skal gøres mere SMV-venlig«, sagde Daniel Mareels, EØSU’s ordfører
om dette emne.
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Hvorom alting er, kan jeg i hvert fald konstatere, at repræsentanterne for det
britiske civilsamfund, som har sæde i vores udvalg, ikke synes at være i færd
med at tage afsked med os, og det langtfra: jeg har hørt flere af dem komme
med velvalgte udsagn i en ånd, som – igen – er 100 % europæisk. Jeg benytter denne lejlighed til over for dem at udtrykke min beundring, sympati og
taknemmelighed.

EØSU vedtager resolution og lancerer kampagne til
støtte for Schengen på plenarforsamlingen i februar

© Shutterstock

LEDER

Med denne udtalelse bekræfter EØSU sin
støtte til bankfinansiering som et centralt
element i finansieringen af økonomien og
er fortaler for yderligere at udforske nye
markeder, herunder markedet for misligholdte lån (lån som misligholdes eller er tæt
på misligholdelse). (cad)
●

Europa må udrydde fattigdom –
børn de mest udsatte
© shutterstock/blackboard1965

På plenarforsamlingen i februar vedtog EØSU en
udtalelse, der opfordrer Det Europæiske Råd til at holde
sit løfte og hjælpe mindst 20 mio. mennesker ud af fattigdom inden 2020. Udtalelsen om bekæmpelse af
fattigdom (ordfører: Seamus Boland, medordfører: Marjolijn Bulk) var bestilt af det nederlandske
rådsformandskab. For at opfylde EU’s målsætning må
medlemsstaterne iværksætte deres egne nationale strategier til bekæmpelse af fattigdom, social udstødelse
og forskelsbehandling, der understøttes af en fælles
europæisk ramme. Disse strategier bør fokusere på
passende indkomststøtte, inklusive arbejdsmarkeder,
kvalitetsjob og lige adgang til kvalitetstjenester til en
rimelig pris for alle, herunder migranter og personer,
der har fået asyl.

EØSU mener, at der hurtigst muligt skal iværksættes
foranstaltninger til at bekæmpe fattigdom, f.eks. en tilstrækkelig minimumsløn og indførelse af universelle,
omfattende og fyldestgørende socialbeskyttelsessystemer. EØSU bifalder det nederlandske formandskabs
intentioner om at organisere peer-evalueringer med
henblik på at undersøge muligheden for græsrodstilgange til bekæmpelse af fattigdom på nationalt
niveau, men påpeger samtidig, at velfærdsstaten bærer
det største ansvar for fattigdomsbekæmpelse, og at
man ikke kun kan forlade sig på fællesskabsbaserede
initiativer.
I december 2015 tildelte EØSU civilsamfundsprisen
2015 til fem græsrodsorganisationer, der arbejder på
at mindske fattigdom i Tyskland, Irland, Frankrig, Polen
og Finland. (sg)
●

Prioritet for EØSU: Lad os få folk tilbage i arbejde!
Udvalget opfordrer til, at der handles hurtigt og kreativt for at løse jobkrisen
I lyset af den foruroligende beskæftigelsessituation og en vaklende investeringsindsats i mange dele
af Europa vedtog Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg på sin plenarforsamling den 17. februar
en udtalelse om den årlige vækstundersøgelse
for 2016. EØSU er navnlig bekymret over den høje
arbejdsløshed, som betyder, at 22,5 millioner personer
er uden job og 122 millioner befinder sig i risikozonen
for fattigdom eller social udstødelse. Dette er uacceptabelt og må være det sidste advarselssignal til både
Kommissionen og EU’s ledere.
EØSU hilser det i sin udtalelse velkommen, at der er truffet beslutning om at styrke Europa 2020-målene inden
for rammerne af det europæiske semester. En reel og
bæredygtig genopretning kræver øget intern efterspørgsel. Langsigtede offentlige investeringer ville sætte gang
i denne efterspørgsel. Regeringerne bør derfor gives spillerum til at foretage de nødvendige infrastrukturinvesteringer og til at skabe adgang til billigere finansiering.

I sine anbefalinger opfordrer EØSU til
● at yde en større indsats for at fuldføre EU’s indre
marked og modernisere EU’s økonomi;
● at gøre Parisaftalen om energiomstilling til en kilde
til økonomisk udvikling;
● at yde en større koordineret indsats for at
bekæmpe aggressiv skatteplanlægning samt
skatteunddragelse og skattesvig, hvilket anslås
til at ville generere en billion euro om året til de
nationale statskasser.

Som EØSU påpegede i sin udtalelse om den strategiske energiteknologiplan for EU (SET-planen), som
udvalget vedtog på sin plenarforsamling i februar, er
der brug for SET-planen til at fremskynde omstillingen
af Europas energisystem. Efter EØSU’s opfattelse bør
den nye energipolitik baseres på udviklingen af sektorer, der spiller en afgørende rolle inden for forskning
og innovation. Endvidere bør man opmuntre nye idéer
og koncepter som f.eks. teknologier til produktion af
elektricitet fra vedvarende energikilder og andre lavemissionsteknologier. EU er nødt til at tænke nyt med
hensyn til, hvordan man producerer og transporterer
energi, og hvordan energien leveres til kunderne.
SET-planen skal afspejle den reelle situation i Europa –
hvis de nye energiteknologier betyder højere energipriser for slutbrugerne, mener EØSU godt man kan
forvente indgreb, der har til formål at afhjælpe dette.
Forbrugerne bør inddrages i processen, og energifattigdom bør bekæmpes ved hjælp af socialpolitiske
foranstaltninger og uddannelse. Der er behov for en
europæisk dialog om energi med deltagelse af den
brede offentlighed og civilsamfundet, så de kan tage
ejerskab af energiomstillingen og omkostningerne ved
forskellige teknologier. EØSU kan fungere som en katalysator i denne dialog, eventuelt gennem et europæisk
civilsamfundsforum.
EØSU støtter en europæisk tilgang til energiforsyningen og mener, der bør arbejdes hen imod at skabe
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Et af de områder, som kræver omgående handling,
er fattigdom blandt børn. Børn under 18 år er med
en andel på 27,1 % blandt de grupper, hvor risikoen
for fattigdom og social udstødelse er højere end for
befolkningen som helhed. Risikoen for fattigdom er ud
over for børn også særlig stor for unge som følge af
ungdomsarbejdsløshedsprocenter, der aldrig har været
højere (data fra Eurostat for oktober 2015).

Mere forskning og innovation
i energisektoren og et behov
for en fælleseuropæisk offentlig
dialog om energi

ægte solidaritet på dette område. Man må ikke overse
betydningen af gas i energimikset, når det kommer til
europæernes forsyningssikkerhed. Der bør opmuntres
til investeringer og F&U, når det gælder energilagring,
så medlemsstaterne kan have fælles reserver.
Energiunionen betyder, at energien bliver mere sikker,
bæredygtig og billigere for slutbrugeren. Den vil gøre
det muligt for energien at flyde frit henover grænserne
og sikre forsyningen til alle EU-lande og alle europæere. SET-planen spiller en afgørende rolle i denne proces. (sg)
●

Georges Dassis’ ofﬁcielle besøg
i Grækenland, Holland og Spanien

Der er brug for en øjeblikkelig indsats for at afhjælpe
langtidsledigheden og ungdomsarbejdsløsheden.
Opmærksomheden må især rettes mod de mange
unge der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET’er). »Investering i menneskelig kapital via
uddannelse med særlig fokus på unge kan ikke udsættes længere,« advarede Juan Mendoza Castro, EØSU’s
ordfører for udtalelsen om den årlige vækstundersøgelse. (sma)
●

Arbejdsmarkedsobservatoriet: Flygtninge udgør
en mulighed for Europas arbejdsmarked
Under en offentlig debat i EØSU den 22. februar
var der flere, som slog kraftigt til lyd for en bedre
integration af flygtninge i de europæiske samfund,
især via et arbejde. EØSU’s Arbejdsmarkedsobservatorium valgte »Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet: krisen bliver til muligheder« som titel på
arrangementet, som der kom der en række vigtige
politiske anbefalinger ud af.

»Erfaringen viser, at integrationen af flygtninge er
til gavn for samfundet, og her spiller civilsamfundet
helt klart en central rolle«, sagde Krzysztof Pater,
næstformand for EØSU’s Arbejdsmarkedsobservatorium. Medlemsstaterne er konfronteret med en
massiv tilstrømning af flygtninge og er langt henad
vejen uforberedte. Lovgivningen såvel som støtten
til integration varierer fra land til land, udtalte Klára
Fóti, repræsentant for Eurofound. Geertrui Lanneau,
IOM-delegeret, understregede betydningen af at
investere i uddannelse og erhvervsuddannelse, eftersom indvandrerne for en stor dels vedkommende
stadig er meget unge og behøver kvalifikationer.
Christa Schweng, medlem af EØSU (Arbejdsgivergruppen, AT), udtalte, at der er brug for »et ægte
europæisk migrationssystem«, og at »integrationspolitikkerne bør udvikles specifikt for kvindelige
flygtninge som en hjælp til at øge familiens indtægt og undgå ghettodannelser«. Hun understregede behovet for at fokusere på iværksætterkultur
og selvstændig virksomhed som en vigtig drivkraft
i integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet.
Under debatten om, hvorledes man kan fremme
beskæftigelsen af flygtninge – som ansatte eller
iværksættere, blev der på Arbejdsmarkedsobservatoriets seminar fremvist gode eksempler fra Østrig
(Østrigs Handelskammer), Belgien (projektet »Duo
for a job«) og Sverige (projektet »Snabbspår för integration«). (cad)
●

2

Formand Georges Dassis i det spanske økonomiske og sociale råd
I februar aflagde EØSU’s formand Georges Dassis officielt besøg i de tre lande Grækenland, Holland og Spanien. Tirsdag den 9. februar mødtes han
med Prokopis Pavlopoulos, Grækenlands præsident.
Pavlopoulos kom ind på EØSU’s særlige historiske
rolle og fremhævede, at udvalget var blevet oprettet
for at vise EU’s sociale ansigt og var en hovedhjørnesten i selve EU’s fundament. Han gav udtryk for
sin tilfredshed med, at Grækenland atter står ved
roret i EØSU. Georges Dassis takkede den græske
præsident og bemærkede, at EØSU vedtager sine
beslutninger med meget stort flertal. Han understregede endvidere, at spareforanstaltninger ikke er
løsningen på den økonomiske krise. Han henviste
specifikt til EØSU’s kriseinitiativer, bl.a. dets udtalelser om beskatning af finansielle transaktioner og
om gensidiggørelse af den offentlige gæld i lande,
der er i vanskeligheder – herunder Grækenland.
Han præsenterede endvidere udvalgets holdning til
flygtninge- og migrationskrisen og beskrev de foranstaltninger, EØSU har iværksat, herunder »Going
local«-tjenesterejser til 12 forskellige lande.
Georges Dassis besøgte Haag onsdag den 10. februar
inden for rammerne af det hollandske formandskab.
EØSU’s formand mødtes med Jetta Klijnsma, statssekretær for sociale anliggender og beskæftigelse, og
havde lejlighed til at forelægge udvalgets prioriteter
under det hollandske formandskab. Han understregede i den forbindelse det vigtige i at beslutte, at EU

bør indføre en europæisk mindsteløn med henblik på
at bekæmpe fattigdommen i Europa. Senere havde
han også møder med Brigitte van der Burg, formand
for det hollandske parlaments udvalg om sociale
anliggender og beskæftigelse, og med Mariëtte
Hamer, formand for det hollandske økonomiske og
sociale råd. På disse møder havde Georges Dassis
lejlighed til at drøfte mulige forslag til, hvordan EU
kan reducere arbejdsløsheden og lette adgangen til
arbejdsmarkedet. Han understregede også det vigtige i at støtte den frie bevægelighed for personer og
Schengenområdet og henviste til EØSU’s kampagne
på dette område.
Endelig besøgte EØSU’s formand i slutningen af
februar Spanien, hvor han mødtes med repræsentanter for fagforeningerne CCOO og UGT, forbruger- og
brugerrådet og sammenslutningen af erhvervsorganisationer. Det var frugtbare diskussioner, navnlig hvad angår spørgsmålet om det sociale Europa.
Formanden rejste desuden spørgsmålet om migration i Europa i en tale til det spanske økonomiske
og sociale råd den 24. februar. Dagen efter, under
et besøg i Extremadura, deltog han i en debat om
»Fremtiden for Europa og den sociale dialog«,
som blev afholdt af Extremadura Universitet. Han
mødtes endvidere med Maria Mercedes Vaquera,
formanden for det økonomiske og sociale råd i Extremadura. (pa)
●

EU’s og Ukraines civilsamfund tackler
korruption og energipolitiske problemer
På det andet møde i civilsamfundsplatformen EU/
Ukraine blev der sat fokus på hårdt tiltrængte reformer af korruptionsbekæmpelsen og energipolitikken
og gjort status over gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og de vidtgående og
brede frihandelsområder (DCFTA). EØSU’s formand
Georges Dassis understregede EU’s tilsagn om at søge
at opnå et godt partnerskab med alle EU’s nabolande.
»Platformen vil tilføre associeringsprocessen en
merværdi og sikre et værdifuldt bidrag fra civilsamfundet. Processen bør imidlertid ikke begrænses til
en teknisk dialog mellem regeringer,« tilføjede han.
»Dette markerer en ny fase i det institutionelle
samarbejde mellem vores civilsamfund«, fremhævede platformens ukrainske medformand, Oleksandr Sushko. Direktør i EU-Udenrigstjenesten,

ganske enkelt hjemmelavede og skyldes, at der ikke
er nogen pålidelig lovgivning, og at der ikke er gjort
noget for at bekæmpe korruption, modernisere den
offentlige forvaltning eller privatisere.

Det andet møde i civilsamfundsplatformen EU/Ukraine
Fernando Andresen Guimaraes, understregede, at
udenrigstjenesten støtter platformens arbejde som et
vigtigt element i gennemførelsen af associeringsaftalen. Peter Wagner, leder af støttegruppen for Ukraine,
betonede, at ikke alle vanskeligheder har deres rod
i den russisk-ukrainske konflikt. Nogle problemer er

Medlemmerne af civilsamfundsplatformen var enige
om, at det er vigtigt at gøre noget ved den manglende politiske vilje til at gennemføre reformer i Ukraine, og at dette, sammen med en indsats for at sikre
fuld håndhævelse af Minskaftalerne, er et af de centrale prioritetsområder. Der blev vedtaget en fælles
erklæring, som opfordrede til et fuldt uafhængigt
retsvæsen, til vedtagelse af love om finansiering og
promovering af politiske partier, til pressefrihed, til en
effektiv konkurrencelovgivning og til overvejelser om
Ukraines fremtidige medlemskab af den europæiske
energiunion. (mm)
●

EØSU tager imod nye delegerede for industrielle ændringer

Den 25. februar deltog 51 nyudpegede og genudpegede delegerede i det første møde i EØSU’s
Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) i den nye EØSU-mandatperiode. De
CCMI-delegerede repræsenterer de forskellige
økonomiske og sociale sektorer og civilsamfundsorganisationer, som er berørt af – eller involveret
i at skabe – industrielle ændringer. De udgør halvdelen af det samlede antal medlemmer i CCMI og
vil arbejde sammen med et tilsvarende antal EØSUmedlemmer, som har sæde i CCMI. Deres mandat
løber til den 31. december 2020.
Jacques Glorieux, der som delegeret repræsenterer kategorien Andre Interesser, blev valgt til medformand og vil sammen med CCMI’s formand, Lucie
Studničná (Arbejdstagergruppen, CZ), lede kommissionens arbejde i de kommende to og et halvt år.
Det nye præsidium udgøres af EØSU-medlemmerne
Gundars Strautmanis (Arbejdsgivergruppen,
LV) og Carlos Trias Pintó (Gruppen Andre Interesser, ES) og de CCMI-delegerede Patrizio Pesci
(Arbejdsgiverkategorien, IT) og Enrico Gibellieri
(Arbejdstagerkategorien, IT). Velkomstceremonien

havde deltagelse af Günther Oettinger, EU-kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det
digitale samfund.
CCMI er arvtager efter Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab. Kommissionen blev etableret, da
EKSF-traktaten udløb i 2002, for at fastholde den
værdifulde ekspertise, der var blevet bygget op gennem 50 års aktiviteter, for at videreføre den strukturerede dialog inden for de oprindelige områder
kul og stål, men også for gradvis at udvide EØSU’s
oprindelige kompetenceområde til at omfatte alle
aspekter af industrielle ændringer og disses konsekvenser for beskæftigelse, social- og strukturpolitiske tiltag, statsstøtte og konkurrencepolitik,
forskning og teknologisk udvikling, bæredygtig
udvikling, handelspolitik og andre områder.
CCMI-delegerede udpeges af EØSU fra sammenslutninger, der repræsenterer civilsamfundet på europæisk plan. De inddeles i tre forskellige kategorier
(arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interesser)
og afspejler dermed EØSU’s egen struktur. CCMI
udarbejder i lighed med EØSU’s sektioner udtalelser

og informationsrapporter efter anmodning fra EU’s
beslutningstagende institutioner, men også på eget
initiativ, ligesom CCMI kan blive anmodet om at supplere andre sektioners udtalelser ved at se på, hvilke
industriændringsaspekter der kan være ved specifikke spørgsmål (supplerende udtalelser).
CCMI har stået bag mange skelsættende udtalelser og undersøgelser i de seneste år. CCMI’s pionerarbejde om indbygget forældelse indgår i et
bredere igangværende projekt, som vil munde
ud i offentliggørelsen af en banebrydende undersøgelse i marts. I 2015 tog CCMI det komplekse
spørgsmål om bekæmpelse af korruption i EU op
og så på udfordringerne ved at opnå et EU uden
asbest, der indebærer enorme konsekvenser med
hensyn til økonomi og folkesundhed. I 2014 undersøgte CCMI betydningen af erhvervstjenester
i industrien og de fremtidige konsekvenser af
den fjerde industrielle revolution og internettet.
CCMI vil videreføre sit arbejde med Industri 4.0 for
at tilskynde EU’s industri til at drage fuld fordel
af de strategiske muligheder, internettet byder
på. (dm)
●

Det europæiske
borgerinitiativ: større
virkning, enklere regler
EØSU’s oﬀentlige høring om revisionen
af det europæiske borgerinitiativ
EU er længe blevet kritiseret for sit demokratiske underskud. Formålet med det europæiske borgerinitiativ (ECI)
var at give borgerne mulighed for at deltage aktivt i EU’s
lovgivningsproces.
Flere end 6 millioner europæere har indtil nu skrevet under
på et europæisk borgerinitiativ. Ud af i alt 56 initiativer er det
imidlertid kun de 36, som er blevet registreret af Kommissionen,
og kun tre af disse har været i stand til at samle det nødvendige
antal underskrifter, nemlig 1 million. Og selv disse tre initiativer fik ingen virkning, da Kommissionen ikke er forpligtet til at
omsætte et europæisk borgerinitiativ til EU-lovgivning.
EØSU er i øjeblikket ved at udarbejde en udtalelse om det
europæiske borgerinitiativ med det formål at gøre det mere
brugervenligt, praktisk og virkningsfuldt. Ved en høring om
det europæiske borgerinitiativ, som blev afholdt i Bruxelles
den 23. februar, efterlyste Antonio Longo, som er ordfører for
udtalelsen, et mere brugervenligt instrument, som giver alle
europæere mulighed for at deltage. »I disse tider, hvor folk
i stadigt stigende omfang er ved at miste tilliden til EU, er det
europæiske borgerinitiativ blevet det instrument, som kan
give borgerne reel indﬂydelse,« understregede han.
De vigtigste kritikpunkter rettet mod det europæiske borgerinitiativ er, at:
● tidsrammen er for snæver til, at man kan nå at indhente
det nødvendige antal underskrifter
● arrangørerne løber en enorm risiko, fordi de personligt
kan »drages til ansvar for enhver skade, de forvolder
i forbindelse med organiseringen af et borgerinitiativ«,
og dette har en afskrækkende virkning
● der er behov for en overdreven stor mængde informationer til støtte for et europæisk borgerinitiativ
● borgerkomitéerne ikke har nogen retlig status
● udvælgelseskriterierne for europæiske borgerinitiativer
anvendes usædvanligt ufleksibelt
● der er forskellige krav til data i forskellige medlemsstater.
EØSU afholder sin ECI-dag 2016 den 20. april
ril
i Bruxelles (se særlig webside http://www.eesc.europa.
a.
eu/?i=portal.en.civil-society) (sma)
●

Holder du dig orienteret
om EØSU’s aktiviteter?

Dit Europa, din mening 2016: Eleverne forbereder
sig på den paneuropæiske ungdomsdebat om migration
I løbet af den seneste halvanden måned
har mange af EØSU’s medlemmer været travlt
beskæftiget med at besøge skoler både i og uden

for EU med henblik på at forberede eleverne på
Dit Europa, din mening, som er en paneuropæisk debat for unge, der løber af stablen den

17.-19. marts 2016 i Bruxelles. EØSU afholder
denne debat for syvende år i træk for at sikre, at
der tages højde for unges synspunkter, erfaringer
og idéer i EU’s politiske beslutningsproces.
Under deres besøg på skolerne har medlemmerne
samarbejdet med eleverne og en lærer om at forberede debatten, som i år har fokus på migration
i Europa. De har redegjort for EØSU’s aktiviteter
og udvalgets rolle som talerør for civilsamfundet
i Europa samt givet råd om debatten. De deltagende elever fra hele Europa får til opgave at finde
frem til konkrete foranstaltninger, der kan træffes i skoler, klubber mv. for at fremme en effektiv
integration af unge indvandrere i de europæiske
samfund.
Der er blevet udvalgt 33 skoler blandt over
400 ansøgere fra de 28 EU-medlemsstater og for
første gang også fra de fem kandidatlande (Albanien, Tyrkiet, Montenegro, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien).

EØSU-medlemmerne Roman Haken, Ronny Lannoo og Ionuţ Sibian under deres besøg på skoler i Belgien (til
venstre), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (øverst til højre) og Albanien (nederst til højre)

Elever fra de udvalgte skoler kan allerede nu kontakte hinanden på Facebook og Twitter for at
udveksle idéer og oplysninger. (dm)
●

Med ni plenarforsamlinger om året, for ikke at
nævne høringer, konferencer, dialogmøder med
civilsamfundet og meget mere, kan man uden at
tage munden for fuld sige, at der altid sker noget
i udvalget!
Hold dig orienteret og undgå fremfor alt at gå glip af
arrangementer og debatter, som er relevante for dit
interesseområde! Du kan følge os næsten i realtid via
de sociale medier. Besøg vores kort over sociale
medier for at få det fulde overblik. Her kan du samtidig vælge dine foretrukne informationskilder.
Du vil ikke blot modtage førstehåndsopdateringer
om udtalelser, der er under udarbejdelse, og om
interessante debatter. Du vil også kunne se, hvornår
du skal tune ind for at følge vores webcasts live ved
hjælp af streaming.
Vil du vide mere om vores medlemmer? Dem kan
du også følge på: https://twitter.com/EU_EESC/lists/
SC/lis
ourmembers/members
Vores kort over sociale medier finder du på: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.take-part-sociale-part
media (sb)
●
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Fri bevægelighed og Schengen: forsvar
for arbejdstagernes rettigheder

ved Arbejdsgivergruppen

ved Arbejdstagergruppen

Det er en turbulent tid for europæisk
luftfart. Vi oplever hastige ændringer
i markedet, dynamiske forandringer
i forretningsmodellerne og et nyt syn
på luftfartssektoren hos kunderne. Der
savnes en overordnet tilgang, der tager
hensyn hertil. Den europæiske luftfartsindustri har alvorligt brug for en konsekvent strategi.

Den 1. februar 2016 holdt Arbejdstagergruppen et ekstraordinært møde i Bruxelles om Fri bevægelighed og Schengen:
forsvar for arbejdstagernes rettigheder.
Formanden for Arbejdstagergruppen,
Gabriele Bischoff, åbnede mødet med en
gennemgang af de kommende udfordringer: angreb på de kollektive forhandlinger
og den frie bevægelighed, de igangværende økonomiske stramninger, Brexittruslen, EU-ledernes manglende evne til at
håndtere flygtningekrisen m.m. Hun advarede om, at David Camerons forslag havde
bragt arbejdstagernes rettigheder i fare og
opfordrede fagforeningerne og civilsamfundet til at samarbejde om at bevare de
eksisterende rettigheder, forsvare den frie
bevægelighed i et Schengenområde uden
grænser og styrke ØMU’en.

Repræsentanter for civilsamfundet spiller
en aktiv rolle i debatten om europæisk
luftfarts fremtid. I september 2015 vedtog EØSU en udtalelse om en integreret
EU-luftfartspolitik, som indeholdt en
række forslag, der skulle indgå i den luftfartsstrategi, som Europa-Kommissionen
arbejdede med på det tidspunkt. Kommissionens strategi »En luftfartsstrategi
for Europa« blev offentliggjort i december, og EØSU arbejder i øjeblikket på en
udtalelse om dette dokument.
Som led i denne proces afholdes der den
21. april 2016 en offentlig høring om EU’s
luftfartsstrategi i EØSU. En bred vifte af

Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen, og Violeta Bulc, EU-kommissær for
Transport, under den tidligere oﬀentlige høring om EU’s luftfartsstrategi
aktører fra mange forskellige dele af luftfartssektoren vil få mulighed for at dele
deres synspunkter om Kommissionens
forslag, mens kommissæren med ansvar
for transport, Violeta Bulc, er til stede.
»Som understreget i den tidligere EØSUudtalelse er det nødvendigt at komme
individuelle interesser i det europæiske
luftfartsværdinetværk til livs for på ny

at kunne skabe dynamik og tilføre EU’s
udvikling et nyt værdifuldt økonomisk
og socialt input. Vi opfordrer alle aktører
på luftfartsområdet til at engagere sig
i gennemførelsen af en ny luftfartsstrategi for EU,« sagde Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen og EØSU’s
ordfører for luftfartsstrategien. (lj) ●

Blandt de udfordringer, som gruppen
drøftede, var også Kommissionens REFITprogram. Denis Meynent, der er ordfører for
REFIT, sagde, at bestræbelser på at forenkle
EU-lovgivningen ikke bør føre til deregulering med potentielt negative konsekvenser
for arbejdstagerne.

De mål for bæredygtig udvikling, som
indgår i FN’s dagsorden for bæredygtig
udvikling 2030, blev ligeledes taget op til
diskussion. Isabel Caño Aguilar, næstformand for Observatoriet for Bæredygtig
Udvikling, understregede behovet for et
tæt samarbejde mellem EFS og Arbejdstagergruppen for at sikre fremskridt for fagforeningernes prioriteter i den forbindelse.
Den videre debat var centreret om Arbejdstagergruppens og fagbevægelsens fælles
prioriteter, og EFS’ generalsekretær, Luca
Visentini, insisterede på, at Schengen var
topprioritet, eftersom Schengenreglerne
i øjeblikket var truet som følge af flygtningekrisen og forhandlingerne med Storbritannien. En anden prioritet mente han
var kampen mod afviklingen af de sociale
rettigheder og forsøg på at ødelægge den
europæiske sociale model i forbindelse
med Brexit-forhandlingerne. Han understregede desuden, at arbejderbevægelsen
måtte modarbejde ethvert forsøg på at
afskaffe etablerede rettigheder som f.eks.
strejkeretten, der var under angreb i mange
lande. (mg)
●

Fra landbrugs- til fødevarepolitik
ved Gruppen Andre interesser
og promoveret af det hollandske økonomiministerium. Rådsformandskabet vil
holde et uformelt landbrugsministermøde
den 29.-31. maj 2016, bl.a. for at indlede
diskussionerne om den fælles landbrugspolitik efter 2020, og har allerede anmodet EØSU om en sonderende udtalelse om
Mere bæredygtige fødevaresystemer,
som vil ligge klar kort før mødet i maj.
Torsdag den 21. april holder EØSU’s
Gruppe Andre Interesser et ekstraordinært møde i det hollandske økonomiske
og sociale råd (Sociaal-Economische Raad/
SER) i Haag. Konferencens titel vil være
Fra landbrugs- til fødevarepolitik – Hen
imod sund og bæredygtig produktion og
forbrug.
Gruppen ønsker at fastholde fokus på
spørgsmålet om en bæredygtig fødevarepolitik og indgå i en dialog med
nationale institutionelle aktører og
civilsamfundsaktører med henblik på at
formulere konklusioner, som vil blive sendt
til EU-rådsformandskabet og til de øvrige
EU-institutioner.
Arrangementets titel og indhold henter
i vidt omfang inspiration i den rapport,
som det hollandske videnskabelige råd
for regeringens politik offentliggjorde
under titlen »Hen imod en fødevarepolitik« (»Naar een voedselbeleid«, http://
www.wrr.nl/en/publications/publication/
article/naar-een-voedselbeleid/), og som
art
både nationalt og på EU-plan blev støttet
bå

civilsamfundsorganisationer og medierepræsentanter). Blandt talerne vil være prominente nationale og europæiske aktører
fra institutioner, landbruget, forbruger- og
miljøbeskyttelse, forskningsverdenen og
erhvervslivet. Yderligere oplysninger om
arrangementet kan fås via: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.group3-events-and-activities
vities (cl)
●

Konferencen ventes at få deltagelse af ca.
100 deltagere (EØSU-medlemmer, lokale

Gabriele Bischoﬀ, formand for Arbejdstagergruppen, og Luca Visentini, EFS’ generalsekretær

SNART I EØSU
Oﬀentlig høring om den eksterne dimension af EU’s
energipolitik – 30. marts

Den europæiske energiunion og konsekvenserne
for civilsamfundet i Bulgarien

Den 30. marts afholder EØSU’s Sektion for Eksterne Forbindelser (REX) en offentlig
høring om den eksterne dimension af EU’s energipolitik i udvalgets Jacques Delors-bygning
i Bruxelles.

Den 22. marts organiserer EØSU en offentlig høring i Sofia i samarbejde med Bulgariens
økonomiske og sociale råd. Højprofilerede repræsentanter fra centrale EU-institutioner,
nationale regeringer, reguleringsmyndigheder og civilsamfundsorganisationer samt eksperter vil diskutere Bulgariens konkrete situation, hvordan landets energisektor kan blive
påvirket af energiunionen, og hvordan den kan drage fordel af det politiske program.

Eksperter og repræsentanter for civilsamfundet og EU’s institutioner vil drøfte vigtige emner
i forbindelse med EU’s energipolitik, herunder diversificering af energikilder og fuldførelse
af det indre energimarked.
Den offentlige høring organiseres som led i forberedelserne til EØSU’s udtalelse om dette
emne på anmodning af det nederlandske rådsformandskab (januar-juni 2016). Den tidligere
udtalelse fra EØSU om emnet (januar 2009) bør revideres, så den kommer til at omfatte den
geopolitiske udvikling i løbet af de seneste syv år (bl.a. det arabiske forår, øgede spændinger
med Rusland om Østpartnerskabet, kriserne i Mellemøsten og svingende oliepriser) og
andre økonomiske og tekniske faktorer (olieprisniveauet, nye LNG-terminaler og debatten
om frakturering). (mm)
●

Kommissionen har udpeget energiunionen som en af sine centrale prioriteter. Hensigten
med dette ambitiøse politiske program er at etablere et europæisk energisystem, som kan
levere sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og prisoverkommelig energi til EU’s borgere.
Det blev lanceret i februar 2015 og har allerede udmøntet sig i forskellige politiske initiativer,
og tempoet forventes at blive sat yderligere op i de kommende år. I betragtning af, hvor
store udfordringer beslutningstagerne i energisektoren står over for, fra dekarbonisering af
økonomien til nedbringelse af importafhængigheden, og hvor ambitiøse målene for energiunionsprogrammet er, anser EØSU det for vigtigt at fremme en åben dialog om emnet mellem
regeringerne, EU-institutionerne, borgerne og det organiserede civilsamfund. (sg)
●
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