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EØSU er imod indrømmelse af 
markedsøkonomisk status til Kina

EØSU har advaret mod at indrømme 
Kina markedsøkonomisk status og 
opfordrer EU-institutionerne til aktivt at 
forsvare europæiske arbejdspladser og 
europæiske værdier ved hjælp af effek-
tive handelspolitiske beskyttelsesfor-
anstaltninger. I sin udtalelse, som blev 
vedtaget den 14. juli, påpeger EØSU den 
potentielt katastrofale indvirkning, som 
en indrømmelse af markedsøkonomisk 
status til Kina kan have på EU’s industri 
og arbejdsmarked.

»Den europæiske industri har brug for 
lige konkurrencevilkår og beskyttelse 
mod unfair konkurrence. Så længe Kina 
ikke opfylder EU’s fem kriterier, kan lan-
det ikke klassificeres som en markedsøko-
nomi«, bemærkede ordføreren Andrés 
Barceló (Arbejdsgivergruppen – ES).

Følgende industrier er særlig udsatte: alu-
minium, cykler, keramik, glas, reservedele 
til motorkøretøjer, papir og stål. EØSU 
er også betænkelig ved indvirkningen 
på innovationen og dermed på Europas 
konkurrenceevne. »Hele den industrielle 
værdikæde vil blive skadet, og Europa 
risikerer at miste utallige job, herunder 
højt specialiserede job. Vores konkurren-
ceevne vil være i fare, idet kun en stærk 
industri er i stand til at investere i FoU«, 

understregede medordføreren Gerald Kre-
uzer (CCMI-delegeret – AT).

Ud over betydningen for beskæftigelsen, 
væksten og innovationen i Europa vil en 
indrømmelse af markedsøkonomisk sta-
tus til Kina også være et alvorligt tilbage-
slag for Europas ambitioner med hensyn 
til bæredygtig udvikling og bekæmpelse 
af klimaændringer.

EØSU vil på vegne af det organiserede 
civilsamfund lancere et særligt projekt, 
der har til formål at overvåge situationen 
vedrørende markedsøkonomisk status til 
Kina. (sma)� l

LEDER
Kære læsere

Lad mig benytte denne lejlighed til at se tilbage på 
nogle af de vigtigste resultater af EØSU’s kommuni-
kationsaktiviteter i det første år af indeværende man-
datperiode. Jeg vil også komme ind på nogle vigtige 

kommunikationsmuligheder i de kommende måneder. Betragt det som en forsmag på 
fremtidige aktiviteter på vej mod en mere effektiv kommunikationspolitik for EØSU.
For nylig var plenarforsamlingen i juli præget af to tvillingeudtalelser, der behandlede 
to vanskelige emner: bevarelse af Europas stålindustri og beskæftigelsen i denne og 
spørgsmålet om anerkendelse af markedsøkonomistatus til Kina. EØSU udtalte højt 
og tydeligt, at tildeling af markedsøkonomistatus til Kina ville bringe Europas nøgle-
industrier i fare. Denne klare holdning fra civilsamfundets side tiltrak en hel del medie-
opmærksomhed, der afspejlede de europæiske borgeres bekymringer vedrørende en 
beslutning, som kunne få dramatiske følger for deres liv. Der er ingen tvivl om, at vi på 
én gang udtrykte såvel arbejdsgiveres som arbejdstageres og forbrugeres bekymrin-
ger, og jeg håber, at omtalen af debatterne i denne udgave også vil interessere Dem.
Indbygget forældelse har også fortsat været et centralt emne i EØSU’s pressearbejde 
i det forløbne år. Efter med sin udtalelse i 2013 at have taget initiativ til en kampagne for 
en EU-indsats offentliggjorde EØSU en skelsættende studie om mærkning af produkt-
levetid, der viste, at forbrugerne er villige til at betale mere for produkter med længere 
levetid. Igen foregreb EØSU en uundgåelig sag: den cirkulære økonomi.
EØSU har også været meget aktiv som fortaler for handicappedes rettigheder. Arran-
gementet den 14. december, der markerede den internationale dag for handicappede 
i kølvandet på den nye EU-retsakt om tilgængelighed, bekræftede, at det er magt-
påliggende for EØSU, at de handicappede får mulighed for at udtale sig om enhver 
beslutning, der berører dem. EØSU’s civilsamfundspris 2015 havde også fokus på fat-
tigdom i Europa og præmierede bedste praksis blandt græsrodsorganisationer, som 
bekæmper fattigdom i Europa. EØSU’s rolle og succes med at fremme ofres rettigheder 
i Europa blev også dækket af højt profilerede medier november sidste år, hvor man 
markerede gennemførelsesdatoen for det EU-direktiv, som EØSU havde været fortaler 
for lige fra begyndelsen.
Migration og integration af flygtninge og migranter i EU har været en rød tråd gennem 
alle EØSU’s aktiviteter i 2016. Der er blevet gjort en kæmpe indsats for at fremme 
en bæredygtig løsning såvel under de mange studierejser til de hårdest ramte lande 
som i de praktiske forslag til EU’s beslutningstagere, som disse resulterede i, og i ung-
domsdebatterne i Bruxelles som led i Dit Europa, din mening 2016. Civilsamfundsprisen 
2016, som skal uddeles i december til organisationer, der støtter migranter, vil markere 
afslutningen på et år med en vedvarende indsats.
EØSU vil i dette efterår tage hul på en ny stor serie studierejser, hvor situationen for de 
sociale rettigheder i EU’s medlemsstater vil blive undersøgt. Den 24. og 25. november 
afholder EØSU civilsamfundets medieseminar i Wien. Vi vil fortsætte med at forhøre os 
bredt i udvalget om udviklingen af EØSU’s nye websted. Gennem kommunikationsaf-
delingens aktiviteter, der spænder fra nøglepublikationer, sociale medier og promove-
ring i pressen til afholdelse af adskillige arrangementer og modtagelse af flere tusind 
besøgende fra hele EU, ser vi frem til i endnu højere grad at støtte udvalgets vigtige 
rådgivende arbejde og udbrede kendskabet til EØSU’s og civilsamfundets synspunkter 
i EU. Going Local prioriteres højt i vores mandatperiode. EØSU-medlemmerne er dybt for-
ankret i medlemsstatsorganisationer og besidder således både evne og pligt til ikke kun 
at bringe disses synspunkter til Bruxelles, men også til at formidle Europa derhjemme.
Kommunikation går selvfølgelig i begge retninger og er et fælles ansvar, og EØSU’s 
kerneaktiviteter består i hårdt arbejde fra medlemmernes og sektionernes side, der 
resulterer i udtalelser, som er med til at forme EU’s lovgivning. Men kommunikation 
har også en vigtig rolle at spille med at formidle dette arbejde til offentligheden.
I den kommende tid, hvor det nye slovakiske rådsformandskab arrangerer en række 
aktiviteter, vil vi fortsat fokusere på at formidle vores kvalitetsarbejde i jagten efter 
europæiske løsninger på de udfordringer, vi står over for. Lad os gøre det sammen!

Gonçalo Lobo‑Xavier
EØSU’s næstformand med ansvar for kommunikation
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Europas stålindustri har brug for lige 
konkurrencevilkår for at overleve

Europas stålindustri er blevet ramt af 
den økonomiske krise, og markedet over-
svømmes af importeret stål baseret på 
illoyal handelspraksis, hvilket har presset 
priserne på stål i bund og dermed deci-
meret den europæiske stålproduktion. 
»Vi har brug for lige konkurrencevilkår for 
Europas stålindustri« sagde Andrés Bar-
celó (Arbejdsgivergruppen – ES), ordfører 
for udtalelsen Stål: Bevaring af hold‑
bare jobs og vækst i Europa.

Dette er også grunden til, at EØSU er 
imod tildelingen af markedsøkonomisk 
status til Kina, idet dette vil resultere 
i »outsourcing af job, import af forurening 
og i sidste ende nedlæggelse af Europas 
stålindustri«.

I stedet har EØSU fremsat en række for-
slag til, hvordan man kan genskabe lige 
konkurrencevilkår, idet udvalget navnlig 

har set nærmere på antidumpingforan-
staltninger, emissionshandelssystemet 
(ETS) og investeringer:

�l Fremme af effektiviteten af handels-
politiske beskyttelsesinstrumenter, 
f.eks. gennem afskaffelse af »reglen 
om den lavest mulige told« eller regi-
strering af import forud for vedtagel-
sen af midlertidige foranstaltninger 
m.m.

�l Tildeling af gratis kvoter til de mest 
konkurrencedygtige anlæg og kom-
pensation til den europæiske indu-
stri for indirekte omkostninger som 
følge af ETS.

�l Fremme af investeringer: modernise-
ring af anlæg og udstyr, forskning og 
udvikling af nye og bedre produkter 
og mere effektive processer for at 
forblive på forkant med teknologien.

EØSU opfordrer endvidere til en hurtig 
genoprettelse af Gruppen på højt plan om 
stål. »Stålindustrien udgør grundlaget for 
Europas industri, derfor har sektoren brug 
for vores fulde opmærksomhed« sagde 
medordfører Enrico Gibellieri (CCMI-dele-
geret – IT). (sma)� l

Fra venstre til højre: EØSU‑medlem Andrés Barceló, ordfører for både udtalelsen om stål 
og udtalelsen om markedsøkonomisk status, og CCMI‑delegerede Enrico Gibellieri og 
Gerald Kreuzer, medordførere for henholdsvis den første og den anden af disse udtalelser, 
under plenardebatten
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Konkurrence vedrører alle og fører 
til et retfærdigt samfund og en stærk 
økonomi, siger kommissær Margrethe 
Vestager på EØSU’s plenarforsamling

Margrethe Vestager, kommissær med ansvar for 
konkurrence, fremførte stærke argumenter for en 
EU-konkurrencepolitik baseret på forbrugerne, virk-
somhederne og social retfærdighed på EØSU’s plenar-
forsamling den 14. juli. Med henvisning til de seneste 
eksempler på områderne energi, transport, offentlige 
tilskud og beskatning understregede kommissæren, 
at konkurrence får virksomhederne til at sænke pri-
serne og forbedre produkterne, samtidig med at den 
resulterer i investeringer og arbejdspladser.

»EU handler om borgerne. EU handler om sammen 
at finde svar på de problemer, vi har til fælles«, sagde 
kommissær Margrethe Vestager, »[i dette udvalg] 
behandles de spørgsmål, som påvirker borgernes 
daglige liv [...] og I forstår, hvad der skal gøres for at 
hjælpe dem. Jeres udtalelse om den årlige konkurrence-
beretning 2014 indledes med en pointe, som jeg anser 
for at være grundlæggende: konkurrence er til gavn 
for alle. Ikke blot forbrugere, men også virksomheder 
og arbejdstagere.«

EØSU’s medlemmer støttede kommissær Margrethe 
Vestagers politik og fremhævede de aktuelle spørgs-
mål inden for stål- og jernbaneindustrien vedrørende 
Kina. Spørgsmålet om social dumping blev også rejst 

samt spørgsmål vedrørende skatteundgåelse og for-
vridning af selvstændiges arbejdsvilkår, hindringer 
for SMV’ers e-handel og misbrug af markedsposi-
tion i sektorer, der har været domineret af nationale 
monopolselskaber.

EØSU’s formand, Georges Dassis, takkede kommis-
sær Margrethe Vestager og bifaldt hendes socialt 
inklusive tilgang til konkurrence. Formanden til-
skyndede kommissæren til at indfri de indgåede 
forpligtelser. (cad)� l

Ny industripolitisk 
strategi for den 
»digitale tidsalder«

Udnyttelsen af mulighederne forbundet med den 
digitale industrielle revolution kræver en koordine-
ret indsats fra alle berørte parter, et fornyet fokus 
på færdigheder og oprettelse af regionale netværk. 
I sin udtalelse Industri 4.0 og digital omstilling – 
Hvilken vej skal man gå efterlyser EØSU derfor en 
»EU-4.0 industristrategi« møntet på overvindelse af 
den nuværende fragmentering, der er et resultat af 
28 særskilte digitale politikker.

EØSU mener, at Kommissionen bør fokusere på at 
højne bevidstheden om betydningen af at tilegne sig 
digitale kvalifikationer og stå for en effektiv koordi-
nering på EU-plan som et eksempel til efterfølgelse 
for de nationale regeringer. Digitale innovationscen-
tre som centre for videreuddannelse af arbejdsstyr-
ken kan være et effektivt middel.

»Samarbejde spiller en afgørende rolle«, sagde ord-
fører Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL), 
»nationale og regionale 4.0-platforme skal samle alle 
relevante aktører. Inden for en fælles EU-ramme bør 
den enkelte udvikle sine egne karakteristika. Alle typer 

partnerskaber, synergier og klyngedannelser, ordnin-
ger på tværs af landegrænserne samt europæisk ben-
chmarking bør fremmes.«

EØSU opfordrer nu Kommissionen til at agere som 
katalysator for gennemførelsen af den strategiske 
plan.

Udvalget anmoder ligeledes de politiske beslut-
ningstagere om at tage højde for de betydelige 
sociale konsekvenser af den digitale industrielle 
revolution. En uddybning af EU’s sociale dialog vil 
fremme en rettidig tilpasning af social- og arbejds-
markedslovgivningen med det formål at beskytte 
arbejdstagerne. (sma)� l

EØSU opfordrer til en intensiv EU‑indsats 
mod ulovlig handel med vilde dyr og planter

Ulovlig handel med vilde dyr og planter er blevet en 
af de mest indbringende ulovlige aktiviteter i verden 
som følge af en stærk efterspørgsel og en lav risiko 
for afsløring. I sin udtalelse, der blev vedtaget på ple-
narforsamlingen i juli, bifalder EØSU den foreslåede 
EU-handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr 
og planter og fremhæver, at denne kriminalitet bør 
imødegås på forskellige niveauer i forsyningskæden:
�l på lokalsamfundsplan i  oprindelseslandene 

ved at øge bevidstheden og skabe bæredygtig 
beskæftigelse og indkomst som alternativer til 
krybskytteri og ulovlig handel;

�l på området organiseret kriminalitet ved at 
håndhæve en ordning med fælles og effektive 
sanktioner;

�l på efterspørgselssiden gennem bevidstgørelse 
af virksomheder og forbrugere og oprettelse af 
et sporings- og mærkningssystem;

�l på det retlige plan ved at fremme håndhævelse 
og uddannelse af dommere til sikring af konse-
kvente og passende sanktioner.

Kommissionen undlader imidlertid at henvise til den 
trussel, som denne ulovlige handel udgør for folke-
sundheden og for naturligt forekommende dyre- og 
plantearter. Dette aspekt er meget relevant og bør 
medtages i EU’s handlingsplan. Mærknings- og spo-
ringssystemer kan bidrage til at modvirke udbrud og 
spredning af sygdomme.

For at støtte målene i handlingsplanen opfordrer 
udvalget EU til at indtage en fast holdning under det 
kommende 17. møde i partskonferencen (COP17) 
under konventionen om international handel med 
udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES). EØSU 
opfordrer især Kommissionen til at støtte forslaget 
om lukning af hjemmemarkederne for elfenben som 
et afgørende bidrag til at imødegå truslen om udryd-
delse af de afrikanske elefanter.

Endelig gentager EØSU sin vilje til at støtte ethvert 
EU-initiativ i denne forbindelse. (sma)� l

EØSU SET INDEFRA

Den årlige aktivitetsrapport for 2015

Brochuren The EESC from the inside out, som er den udgave af den 
officielle årlige aktivitetsrapport for 2015, der er henvendt til den brede 
offentlighed, er netop blevet offentliggjort.

Brochuren, der indeholder grafer og forskellige visuelle elementer, giver 
en bedre forståelse af EØSU’s virkemåde og findes i tre sprogudgaver: 
engelsk, fransk og tysk. Trykte udgaver kan rekvireres ved henvendelse 
til vipcese@eesc.europa.eu.

Rapporten kan findes via: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.pub-
lications&itemCode=40141. (jp)� l

Digitale e‑seniorer og det grå guld
I sin udtalelse Den digitale søjle for vækst: 

e‑seniorer, et potentiale, som udgør 25 % af 
den europæiske befolkning, som blev vedtaget 
på plenarforsamlingen i juli, gør EØSU opmærksom 
på, at det stigende antal ældre kan være en mulighed 
for handelssektoren. Ca. 25 % af EU’s befolkning er 
ældre borgere, der udgør et voksende marked af øko-
nomiske og sociale aktører i den digitale tidsalder.

EU står over for en ny udfordring, nemlig at holde 
disse 125 mio. mennesker engageret i dagligdagen 
og opfordre dem til at gøre brug af den udbredte 
digitalisering. Det er af afgørende betydning at ændre 
vores tilgang til »det grå guld«, fastholder EØSU.

I 2060 vil der være to ældre for hver ung, og antallet 
af meget gamle mennesker vil overstige antallet af 
børn under fem år.

»Informationsteknologierne«, bemærkede EØSU’s 
ordfører, Laure Batut (Arbejdstagergruppen – FR), 
»bør indgå i EU’s 125 mio. ældre borgeres liv på samme 
måde, som de gør i andres, og må ikke begrænses til 
teknisk-medicinsk forsørgelse«.

En mulig tilgang ville være at stille offentlige rum til 
rådighed, hvor folk tilbydes gratis internetadgang og 

bistand fra den lokale administration, og at etablere 
samfundstjenester baseret på frivilligt arbejde. For at 
sikre en sådan adgang må der udvikles en overord-
net styring, der får ældre til at begive sig ud i den 
digitale verden. Desuden anbefaler EØSU, at Eras-
mus+ udvides med en »seniordel«, f.eks. benævnt 
»SENECA« – et »seniorErasmusprogram«, som kunne 
udgøre en ideel platform for udveksling af bedste 
praksis og fremme af tilegnelsen af digitale færdig-
heder. (cad)� l

Investeringer, integration og social dialog 
for en rentabel europæisk luftfartssektor

Det overordnede mål med EU’s luftfartsstrategi 
bør ifølge EØSU være at skabe rammevilkår, der 
tilskynder europæiske investorer til at investere 
i luftfartssektoren.

I sin udtalelse Luftfartspakken I  opfordrer 
udvalget til, at de europæiske investeringer følger 
eksemplet fra andre stater på verdensplan, som inve-
sterer strategisk i luftfartsindustrien. For øjeblikket 
oplever sektoren for hård konkurrence fra konkur-
renter uden for EU, og det europæiske marked er 
meget attraktivt for eksterne luftfartselskaber og 
flyproducenter.

»Vi er nødt til at overbevise europæiske investorer om, 
at luftfarten stadig kan være en indbringende forret-
ning«, sagde Jacek P. Krawczyk, EØSU’s ordfører 
og formand for Arbejdsgivergruppen, »Europæisk 
luftfart skal være proaktiv i konkurrencen med glo-
bale aktører. Hvis andre ønsker at drage fordel af det 
store europæiske marked, bør de opfylde europæiske 
standarder for sikkerhed, miljøbeskyttelse, arbejdsret 
og statsstøtte.«

EØSU bekræfter, at ud over at der skal være lige kon-
kurrencevilkår, vil strategien kun blive en succes, hvis 

den nyder bred opbakning blandt interessenterne, 
fjerner restriktioner på kapacitet i luftrummet og på 
landjorden, og fremmer innovation. EØSU understre-
ger kraftigt, at fremskridt bør være tæt knyttet til en 
åben, retfærdig og ærlig social dialog. (mm)� l
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Margrethe Vestager, EU‑kommissær for konkurrence, 
og Georges Dassis, EØSU’s formand
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Kampen mod klimaændringer kræver en 
intensiv inddragelse af borgerne

EØSU har vedtaget en udtalelse om etablering 
af en Koalition til sikring af overholdelsen af 
Parisaftalens forpligtelser, hvor udvalget ser nær-
mere på, hvordan civilsamfundet i højere grad kan 
involveres i Parisaftalens gennemførelse. Civilsam-
fundets potentiale inden for klimabeskyttelsen skal 
udnyttes fuldt ud, og navnlig energisektoren rummer 
store muligheder. »Det er bureaukratiet, der afskræk-
ker mange fra at gennemføre deres egne projekter. En 
anden hindring er adgangen til finansiering«, sagde 
ordfører Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – DE) 
og opfordrede til etablering af en koalition baseret 
på flerniveaustyring, der kan puste nyt liv i princippet 
om at »tænke globalt, handle lokalt«.

Denne koalition bør
�l danne sig et klart overblik over, hvad civilsam-

fundets aktører planlægger og kan/får tilladelse 
til at udføre

�l kortlægge de hindringer, de står over for, og 
fjerne dem

�l formidle succeshistorierne for at motivere andre
�l forklare, hvordan man får tingene til at fungere 

ved at specificere de vigtigste forudsætninger 
for succes, og

�l udvikle en politisk ramme, der opstiller de nød-
vendige rammevilkår for handling.

EØSU efterlyser en »bottom-up«-ramme for kli-
maindsatsen og social beskyttelse for dem, der er 
involveret i den. »Den sociale dialog og kollektive 
forhandlinger mellem arbejdsgiver- og arbejdsta-
gerorganisationer skal skabe denne ramme for nye 
erhverv og nye arbejdsmetoder«, sagde Isabel Caño 
Aguilar(Arbejdstagergruppen – ES), medordfører 
for udtalelsen.

EØSU er allerede begyndt at opbygge denne koali-
tion i samarbejde med Regionsudvalget, Comité 21 
og andre partnere. (sma)� l

SYNSPUNKT

EU og Tyrkiet – En fornuftig dialog for fornuftige løsninger
af Dilyana Slavova, formand for EØSU’s Sektion for Eksterne Forbindelser, Gruppen Andre Interesser

I det forløbne år har Tyrkiet være helt fremme på 
den globale politiske scene som følge af den syri-
ske krise, den massive flygtningestrøm til Europa og 
senest det fejlslagne militærkup.

Efter kupforsøget blev der erklæret undtagelsestil-
stand i Tyrkiet, og europæerne frygter, at præsident 
Erdoğan kan udnytte kupforsøget som et påskud 
til yderligere at fæstne sit greb om magten, mens 
den tyrkiske regering protesterer mod EU’s mangel 
på empati.

EU’s borgere er dybt bekymrede over den seneste 
udvikling i Tyrkiet, som er præget af en stærk stats-
lig kontrol med og involvering i det organiserede 
civilsamfund, og sætter stort spørgsmålstegn ved 
fremtiden for uafhængige civilsamfundsorganisati-
oner og civilsamfundets generelle rolle i Tyrkiet.

Vi fordømte alle det fejlslagne kup og under-
streger, at en »undtagelsestilstand« ikke må 
benyttes til at indskrænke demokrati, menne-
skerettigheder og retsstat. Det fejlslagne kup bør 
give anledning til at værne om, ikke krænke, ILO’s 
konventioner og internationale og europæiske 
menneskerettighedskonventioner.

På denne baggrund er det nu bydende nødven-
digt at tilpasse sig og sætte EU i stand til at agere 
i en hastigt skiftende geopolitisk situation. Vi skal 
udvikle effektive krisehåndteringstilgange i takt 
med, at krise bliver en del af vores livsvilkår. Der er 
brug for fornuftige svar på de udfordringer, vi som 
union står over for.

Hvilke er disse svar?

Omkostningerne ved at ekskludere Tyrkiet fra den 
europæiske integrationsproces er meget høj både 
for EU og for Tyrkiet. Hvis Tyrkiet havde været fuldt 
involveret i EU-tiltrædelsesprocessen, siden for-
handlingerne begyndte i 2005 (om anliggender lige 
fra udenrigspolitik, retsstatsprincippet og flygtninge 
til økonomisk vækst og energipolitikker), ville situa-
tionen i dag have været temmelig anderledes.

Europa bør være mere kreativ og intelligent i den 
måde, hvorpå det behandler Tyrkiet. Vi kan ikke 
ændre den geopolitiske placering, men vi kan blive 
mere innovative i samspillet med vores naboer. Vi 
har brug for fred og stabilitet ved vores grænser. 
Tyrkiet og EU bør moderere deres retorik og styrke 
samarbejdet om politiske anliggender, der berører 

begge parter. Tyrkiet er fortsat en vigtig geostrategisk 
nabo, og ingen individuel medlemsstat kan på egen 
hånd opnå resultater i forhandlinger med Tyrkiet. 
EU har brug for en tydelig fælles strategi over for de 
udfordringer, der ligger i migration, grænsekontrol 
og en filtreringsbaseret tilgang til flygtninge- og 
migrantstrømmene. Det er på høje tid, at vi optræ-
der som partnere til Tyrkiet, så der kan etableres en 
fornuftig dialog for fornuftige løsninger.� l

Forringede arbejdsmarkedsrelationer og 
arbejdstagerrettigheder i Storbritannien: 
ny rapport fra EØSU’s Arbejdstagergruppe

EØSU’s Arbejdstagergruppe har givet en uaf-
hængig, britisk baseret forskningsinstans – »Labour 
Research Department« – til opgave at udarbejde 
en rapport om krisen og udviklingen i arbejdsmar-
kedsrelationer i Storbritannien (»The crisis and the 
evolution of labour relations in the United Kingdom«). 
Rapportens centrale konklusion er, at arbejdsmar-
kedsrelationerne og arbejdstagerrettighederne 
i Storbritannien generelt er blevet forringet siden 
finanskrisen i 2008-2009.

Siden denne periode med kreditstramninger og 
recession er fagforeningernes status, rolle og magt 
blevet udhulet, de har mistet medlemmer, og fagfor-
eningsloven fra 2016 (»Trade Union Act 2016«) har 
yderligere indskrænket strejkeretten.

Rapporten fremhæver navnlig de initiativer, der 
er taget siden 2010 for at fremme sparepolitikken, 
beskære ydelserne og øge anvendelsen af tidsbe-
grænsede kontrakter, herunder kontrakter uden 

fast timetal, hvor arbejdstagerne ikke er sikret en 
minimumsindkomst. Imidlertid bemærker rappor-
ten også visse positive tendenser, såsom indsatsen 
for at mindske de kønsbestemte lønforskelle og ind-
førelsen på frivillig basis af en løn, der muliggør et 
eksistensminimum.

Selv om rapporten blev offentliggjort inden Storbri-
tanniens beslutning om at forlade EU, viser den, at 
både arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer 
var imod Brexit.

»På trods af Brexit, eller hvad der kommer ud af det, vil 
EU’s fagforeninger fortsat arbejde tæt sammen med de 
britiske fagforeninger om at skabe et mere retfærdigt og 
socialt Europa«, sagde Gabriele Bischoff, formand for 
EØSU’s Arbejdstagergruppe. »Der er brug for en »social 
AAA-rating« over hele linjen«, understregede hun.

Rapporten kan findes via: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-2-studies.39081 (cad)� l

EØSU’s medlemmer deltager i EU‑debatter 
om den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

I marts 2016 fremlagde Kommissionen et initiativ 
vedrørende en europæisk søjle for sociale rettigheder 
for at konkretisere Jean-Claude Junckers ambition 
om at »skabe et ægte transeuropæisk arbejdsmar-
ked« som led i den fortløbende indsats for en dybere 
og mere retfærdig Økonomisk og Monetær Union. 
EØSU ønsker at sikre, at det europæiske civilsamfund 
involveres fuldt ud i dette vigtige initiativ. Udvalget 
vil derfor arrangere debatter med det organiserede 
civilsamfund i alle medlemsstater. Dette vil danne 
grundlag for udveksling og indsamling af synspunk-
ter om de mest presserende sociale og økonomiske 
udfordringer på nationalt og europæisk niveau, og 
hvordan en europæisk søjle for sociale rettigheder 
kan bidrage til at tackle disse.

Disse debatter vil finde sted fra september til midt 
i oktober 2016, og anbefalingerne vil blive input 
til EØSU’s udtalelse om den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, som skal vedtages på decem-
berplenarforsamlingen. EØSU’s udtalelse vil bidrage 

til Kommissionens hvidbog om fremtiden for Den 
Europæiske Økonomiske og Monetære Union, som 
ventes at blive offentliggjort i 2017.

EØSU’s udtalelse vil dække en række områder, 
herunder fremtidens arbejdsforhold på baggrund 
af de nye betingelser i arbejdsuniverset såsom 
overgangen til en digital økonomi i EU, hvordan 
arbejdsmarkedet bedre kan håndtere virksomhe-
dernes, arbejdstagernes og de jobsøgendes behov, 
hvordan man kan sikre bæredygtig og kvalitets-
præget social beskyttelse og sociale tjenester, samt 
hvordan man kan fremme og opretholde sam-
menhængskraften i de europæiske samfund. Som 
afspejling af den sociale søjles store betydning for 
udvalget har formændene for EØSU’s tre grupper 
påtaget sig rollen som ordførere for EØSU’s udta-
lelse: Jacek Krawczyk (Arbejdsgivergruppen), Gabri-
ele Bischoff (Arbejdstagergruppen) og Luca Jahier 
(Gruppen Andre Interesser). (cad/dm)� l
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EØSU opfordrer Kommissionen 
til at styrke den økonomiske og 
sociale samhørighed og borgernes 
ejerskab af EU
Et år med nye impulser og større solidaritet i Europa

EØSU’s formand, Georges Dassis, mød-
tes den 18. juli med Kommissionens før-
ste næstformand, Frans Timmermans, for 
at fremlægge EØSU’s bidrag til Kommissi-
onens arbejdsprogram for 2017. Udvalget 
anbefaler at styrke den økonomiske og 
sociale samhørighed, fremme EU’s glo-
bale rolle og give de europæiske borgere 
en større følelse af ejerskab over for EU.

I sit bidrag understreger udvalget, at 2017 
bør være året, hvor der skabes ny frem-
drift og større solidaritet i Europa. EØSU’s 
dokument indeholder anbefalinger om 
konkrete tiltag i forbindelse med Kommis-
sionens strategi for 2017. EØSU anmoder ligeledes om 
at blive inddraget fuldt ud i Brexit-forhandlingspro-
cessen og opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at genoverveje sine 10 prioriterede områder under 
hensyntagen til Storbritanniens udtrædelse af EU.

Georges Dassis erklærede, at »Kommissionen 
må bestræbe sig på at genetablere et klima af 
solidaritet og ansvarlighed i Europa og genvinde 

befolkningens opbakning. Den må desuden gøre 
sit yderste for hurtigst muligt at fjerne den aktu-
elle usikkerhed omkring EU’s fremtid. Resultatet af 
den britiske folkeafstemning er en sørgelig påmin-
delse om, at det europæiske projekt kun kan skride 
fremad, hvis borgernes betænkeligheder – som 
domineres af stigende social og økonomisk usik-
kerhed – imødekommes med hurtige og effektive 
svar«. (mm)� l

Dilyana Slavova, formand for EØSU’s sektion for 
eksterne forbindelser
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SNART I EØSU

Kampen mod fattigdom og social 
udstødelse skal have høj prioritet

»Ingen skal stå på sidelinjen«, sagde 
Gabriele Bischoff, formand for EØSU’s 
arbejdstagergruppe, i  forbindelse med 
sit besøg hos vinderen af EØSU-civilsam-
fundsprisen 2015, »Armut und Gesundheit 
in Deutschland«, en organisation, som yder 
lægebehandling til fattige og socialt dårligt 
stillede. Formålet med besøget var at få et 
førstehåndssyn på, hvordan prisen, der 
gives som anerkendelse af og tilskyndelse 
til solidaritetsprojekter, konkret var kom-
met til udtryk og havde hjulpet organisa-
tionen med at virkeliggøre sine projekter. 
Hun understregede EØSU’s engagement 
i at bekæmpe fattigdom og social udstø-
delse: »Vores civilsamfund rummer en hær 
af engagerede mennesker«, sagde Gabriele 
Bischoff og beskrev EØSU’s tilgang. »Disse 
mennesker fortjener vores anerkendelse og 
den nødvendige politiske støtte.«

Fattigdommen har mange ansigter: 
arbejdsløshed, hjemløshed, ringe eller 
ingen uddannelsesmuligheder, materi-
elle begrænsninger, dårligt helbred osv. At 
hjælpe de fattige med at få deres helbred 
tilbage – dette er den målsætning, som 
den Mainzbaserede forenings grundlæg-
ger og direktør, Gerhard Trabert, har sat 
sig. Han driver en mobil klinik, som kom-
mer rundt til de hjemløse og socialt dårligt 
stillede. Foreningen gør ligeledes meget 
ud af at yde rådgivning om sociale spørgs-
mål, navnlig om forsikring og (gen)integre-
ring i samfundet. Gabriele Bischoff hørte 
utallige triste historier, hvoraf mange ved-
rørte arbejdstagere, der var blevet ansat 
under falske forudsætninger til at arbejde 
som »falske selvstændige« uden at vide, 
at de ikke var dækket af nogen forsikring. 
»Fri bevægelighed for arbejdstagerne er et af 

EU’s vigtigste principper«, sagde hun, »men 
det er uacceptabelt, at udenlandske arbejds-
tagere ansættes som »falske selvstændige«. 
EU kan og skal sørge for, at denne praksis 
stopper.« Hun hørte imidlertid også om 
de mange fine resultater, som organisati-
onen havde været i stand til at opnå takket 
være dens medlemmers engagement og 
tillige EØSU’s anerkendelse og økonomiske 
støtte (sma)� l

Civilsamfundets rolle i den 
europæiske energiunion:
At garantere en sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig 
energi til en overkommelig pris

Den 27. oktober 2016 vil Gruppen 
Andre Interesser afholde en konference 
i Bratislava om Civilsamfundets rolle i den 
europæiske energiunion: At garantere en 
sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig 
energi til en overkommelig pris.

Formålet med konferencen er at få 
en bedre forståelse af den rolle, som 
civilsamfundet vil komme til at spille 
i  forbindelse med energisikkerhed og 
overgangen til vedvarende energi på 
både nationalt og regionalt plan. Udfor-
dringen ligger i at kanalisere civilsam-
fundets inddragelse og ekspertise for at 
skabe flere forbindelser og partnerskaber 
og mere dialog mellem lokale, nationale 
og regionale aktører.

Maroš Šefčovič, næstformand i Kommis-
sionen med ansvar for energiunionen, 
har allerede bekræftet sin deltagelse 
som hovedtaler på det indledende 
panelmøde. Maroš Šefčovič præsenterer 
Kommissionens synspunkt med hensyn 
til civilsamfundets rolle i den europæiske 
energiunion.

Nærmere bestemt vil konferencen dreje 
sig om følgende emner:

�l Energisikkerhed og effektiv forsyning
�l Effektiv forvaltning af overgangen til 

vedvarende energi
�l En energiunion med en fremad-

skuende politik for klimaforandringer
�l Måder, hvorpå energipolitikken kan 

føre til national og regional udvikling
�l Det nye elektricitetsmarkeds 

udformning og dets indvirkning på 
sårbare forbrugere (cl)� l

En EØSU‑delegation har besøgt Moskva for at understøtte en fortsat dialog med russiske 
civilsamfundsorganisationer

EØSU aflagde besøg i Rusland den 30.-
31. august. Todagesbesøget gav EØSU’s 
medlemmer anledning til at møde både 
Den Russiske Føderations borgerkammer 
og andre russiske civilsamfundsorgani-
sationer. EØSU’s delegation diskuterede 
civilsamfundsorganisationernes aktuelle 
situation, navnlig med hensyn til menne-
skerettigheder og miljø.

I sin egenskab af det EU-organ, som 
repræsenterer det europæiske civilsam-
fund i EU’s lovgivningsproces, og i over-
ensstemmelse med principperne i EU’s 
ruslandspolitik er EØSU overbevist om det 
nødvendige i, at civilsamfundsdialogen 
mellem EU og Rusland holdes konstant 
åben. Med sit besøg i Moskva bekræftede 
EØSU sin fortsatte interesse i at etablere 
mellemfolkelige kontakter og at støtte 
de russiske civilsamfundsorganisationer, 

som repræsenterer forskellige interesser 
og synspunkter.

Delegationen bestod af medlemmer af 
opfølgningsudvalget EU-Rusland Mar-
kus Penttinen (Arbejdstagergruppen, FI) 
og Ulrika Westerlund (Gruppen Andre 
Interesser, SE) og af Dilyana Slavova (for-
mand for EØSU’s sektionen for eksterne 
forbindelser, Gruppen Andre Interesser, 
BG). (mm/dm)� l

Fotoudstilling
Mindernes skov: Marcinelle efter tragedien

EØSU er vært for en udstilling med 
fotografier af den professionelle foto-
graf Max Pelagatti. Udstillingen, som 
varer fra den 21. september til den 14. 
oktober 2016, bærer titlen The forest of 
memories: Marcinelle after the tragedy 
(Mindernes skov: Marcinelle efter trage-
dien) og beskriver dagligdagen for fami-
lierne til de italienske minearbejdere, der 
levede i Belgien i 1946-1956. I dette tiår 
blev der indgået bilaterale aftaler mellem 
Belgien og Italien om arbejdskraftmigra-
tion, ligesom det også var i denne peri-
ode, katastrofen i kulminen Bois du Cazier 
indtraf den 8. august 1956.

Udstillingen arrangeres for at markere 
60-året for katastrofen i Bois du Cazier 
og 70-året for de bilaterale aftaler.

I tilknytning til ferniseringen den 21. sep-
tember vil der i samarbejde med SOC-sek-
tionen blive afholdt en ikke-politisk debat. 
Formålet med debatten er at fremme 
overvejelser om arbejdstagernes sikker-
hed og om immigrationsproblematikken 

i moderne tid samt at fremme en følelse 
af aktivt europæisk unionsborgerskab, 
solidaritet og tolerance. (jp)� l

Arbejdsgivergruppen ved det europæiske forum for 
nye idéer

Hvordan kommer Industri 4.0 til at 
udfordre det eksisterende system af 
arbejdsmarkedsrelationer? Hvilke for-
anstaltninger bør de politiske beslut-
ningstagere,  virksomhederne og 
arbejdstagerne træffe for at drage fordel 
af den igangværende digitale revolution? 
Hvordan vil arbejdsmarkedet ændre sig 
i de kommende år, og hvordan vil dialo-
gen mellem arbejdsmarkedets parter se 
ud i fremtiden? Det er disse spørgsmål, 
der vil blive stillet under den paneldiskus-
sion, der arrangeres af Arbejdsgivergrup-
pen ved det europæiske forum for nye 
idéer (EFNI), som afholdes i Sopot, Polen, 
i slutningen af september.

»Den igangværende 4. industrielle revolu-
tion vil ikke alene fuldstændigt ændre den 
måde, produktionen tilrettelægges på. 
Den vil også få enorme konsekvenser for 
arbejdsmarkedet og dermed for den sociale 
dialog«, sagde Jacek Krawczyk, formand 
for Arbejdsgivergruppen. »Da dette års 
udgave af EFNI er dedikeret fremtidens 

beskæftigelse, har vi besluttet at undersøge 
disse konsekvenser nærmere«.

Debatten med overskriften »Vil den 4. 
industrielle revolution ændre både arbejds-
giverorganisationernes og fagforeninger-
nes rolle og betydning radikalt?« vil have 
deltagelse af arbejdsmarkedets parter på 
europæisk og nationalt plan, herunder bl.a. 
repræsentanter for BusinessEurope og EFS.

Det europæiske forum for nye idéer er en 
international kongres for erhvervslivet 
med deltagelse af fremtrædende perso-
ner inden for politik, kultur, videnskab 
og medier. Forummet er blevet afholdt 
siden 2011 af den polske sammenslut-
ning Lewiatan i samarbejde med Busi-
nessEurope, Sopot by samt en række 
polske og udenlandske virksomheder 
og institutioner. (lj)� l

Jacek P. Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen, ved det europæiske forum for nye 
ideer (EFNI) i 2015

Gabriele Bischoff, formand for EØSU’s 
Arbejdstagergruppe, under et besøg hos 
vinderen af EØSU’s civilsamfundspris 2015 
»Armut und Gesundheit in Deutschland«
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