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LEDER

Kære læsere

Insolvenslovgivningen bør behandle
virksomhederne som et socialt aktiv

“Brexit” og fremtiden
Jeg vil gerne dele nogle tanker med jer, som jeg gjorde mig i forbindelse
med den store konference, som EØSU afholdt i Rom den 13. marts i anledning af 60-året for undertegnelsen af traktaterne.
Proceduren er nu iværksat, og Det Forenede Kongeriges beslutning skal
respekteres. Det er uden tvivl en ringe trøst, men lad os trods alt huske
på, at den europæiske integration næppe ville gøre fremskridt, hvis Det
Forenede Kongerige havde valgt at blive i EU under de betingelser, som
David Cameron havde forhandlet sig frem til forud for folkeafstemningen.
Det er en kendsgerning, at siden Det Forenede Kongerige tiltrådte i 1973,
har de britiske regeringer faktisk kun forsinket enhver form for socialpolitik
samt ethvert skridt i retning af integration.
Jeg er imidlertid overbevist om, at den eneste måde at vinde befolkningernes stærke engagement i projektet er at sikre på den ene side,
at integrationen skrider fremad, at den giver attraktive resultater og på
den anden side, at en stræben efter nationernes velfærd, større regional
og social samhørighed, harmonisering i “opad- og aldrig nedadgående”
retning klart fremstår som det overordnede mål.
Med hensyn til “Brexit” vil vi få besøg af Michel Barnier på plenarmødet,
og vi vil træffe de relevante foranstaltninger for at udtale os om forhandlingerne og om resultatet af disse.
For så vidt angår EU’s fremtid, glæder det mig, at Kommissionen har
lanceret en borgerdebat om dette spørgsmål, og jeg er særdeles glad
for, at Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har meddelt mig,
at udvalget vil blive anmodet om en udtalelse. Vi er fast besluttet på at
sikre, at de organiserede civilsamfund i vores lande bliver hørt om dette
vigtige spørgsmål, og vi agter at anvende alle til rådighed stående midler
til dette formål.

Georges Dassis
Formand for EØSU
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Det digitale indre marked:
forbrugerbeskyttelse bør være
en topprioritet
Big data: hvordan minimeres
risiciene, samtidig med at
fordelene for alle maksimeres?

Den 30. marts vedtog EØSU en udtalelse om Kommissionens forslag til
direktiv om virksomheders insolvens,
der skal harmonisere de forebyggende
rekonstruktionsprocedurer i hele EU.
Mens EØSU helhjertet støtter Kommissionens forslag om at gå bort fra
afvikling og i stedet satse på tidlig
omstrukturering af insolvente virksomheder, foreslår udvalget også en

række tiltag for at afbøde de sociale
følger af insolvens. Navnlig foreslår
EØSU, at der indarbejdes en ”social
warning”-mekanisme for at varsko
aktørerne i tide, hvis der opstår problemer, at der afsættes særlige midler
til udbetaling af løn til de ansatte, og
at iværksætterne får en ny chance på
betingelse af, at de fremlægger alle
finansielle oplysninger.

Virksomhederne er et socialt aktiv for
EU og bør behandles som sådan. Ordfører Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) bemærkede: ”Vi arbejder
på at starte en proces, der gør det muligt
at anerkende virksomhederne for det, de
er, nemlig et grundlæggende gode
for samfundet, som både arbejdsgivere og arbejdstagere har en andel i”.
Der må udvikles en ægte ”ny chance”-kultur og støttestrukturer for at
bistå iværksættere, hvis virksomheder
er under omstrukturering. EØSU ser sig
i stand til at hjælpe Kommissionen med
dets arbejde på dette felt.
Medordfører Franca Salis-Madinier
(Arbejdstagergruppen – FR) sagde om
”social warning”mekanismen: ”Det er
vigtigt for de ansatte og deres repræsentanter at blive informeret fuldt ud, før
der træffes beslutning, og så tidligt som
muligt, for det er ved at være på forkant
med udviklingen, at problemerne kan
håndteres bedre”. (dm)
l

Effektive, WTO-kompatible og moderne handelspolitiske
beskyttelsesinstrumenter har afgørende betydning for
den europæiske industris konkurrenceevne
EØSU opfordrer kommissær
Cecilia Malmström til
at sikre, at industri og
beskæftigelse er beskyttet
mod illoyal import
Fair konkurrencevilkår er en forudsætning for åben handel. Effektive,
WTO-kompatible og moderne handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter
har afgørende betydning for den europæiske industris konkurrenceevne.
EØSU’s udtalelse om Handelspolitiske
beskyttelsesinstrumenter – metoder, der
blev vedtaget på plenarforsamlingen
i marts, støtter Kommissionens forslag
til nye antidumpingmetoder, men
opfordrer til forbedringer.
Ordførerne, Christian Bäumler
(Arbejdstagergruppen – DE) og
Andrés Barcelò Delgado (Arbejdsgivergruppen – ES), opfordrede Cecilia
Malmström til at fremskynde reformen
af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter: ”Vi har brug for at garantere lige konkurrencevilkår for Europas

industri og sikre, at beskæftigelse og
vækst fastholdes. Vi beder ikke om protektionisme, men om retfærdig handel”.
Udtalelsen støtter forslaget om at
beregne dumpingmargenen på grundlag af benchmarks, der tager højde for
en betydelig fordrejning af produktions- og salgsomkostningerne. ”Vi
værdsætter Kommissionens intention om
at anvende en særlig metode for fastsættelse af dumpingmargener for importen
fra lande, hvor der er en betydelig statslig indgriben, men vi ønsker også, at der
tages hensyn til manglende overholdelse

www.eesc.europa.eu

af ILO’s standarder og de multilaterale
miljøaftaler”, sagde Bäumler.
EØSU mener endvidere, at landerapporter bør gøres obligatoriske for lande
med et stort antal antidumpingsager,
at bevisbyrden bør være klart defineret og ikke flyttes over på EU’s industri,
samt at klageprocedurerne skal være
bedre tilgængelige for virksomheder
og SMV’er. (sma)
l

Det digitale
indre marked:
forbrugerbeskyttelse
bør være en
topprioritet

De intensive og informationsrige drøftelser, der
fandt sted under EØSU’s europæiske forbrugerdag
2017, som blev afholdt på Malta den 21. marts,
vidner om vigtigheden af Kommissionens kvalitetskontrol af det digitale indre marked. Der ses
bort fra mange af de eksisterende standarder, når
forbrugere, forhandlere og leverandører indgår
i et samspil i den virtuelle verden. E-handel er
imidlertid ikke det eneste spørgsmål, der giver
forbrugerorganisationerne hovedpine, idet der
også er behov for bedre regulering vedrørende
selvkørende biler, geoblokering, databeskyttelse
osv. Af drøftelserne fremgik det, at der er plads til
forbedring med hensyn til forbrugerbeskyttelse
og adgang til den digitale verden.
Næstformand Gonçalo Lobo Xavier understregede EØSU’s rolle i forbindelse med oprettelsen
af et civilsamfundsforum, hvor der kan gøres
opmærksom på problemstillinger, og erklærede:
”Det indre marked kan spille en større rolle i den
kollaborative økonomi under forudsætning af, at
forbrugerrettighederne beskyttes. Vi har brug for en
hensigtsmæssig regulering, og jeg er overbevist om,
at det vil lykkes os at nå frem til en sådan”. Antonio
Longo (Gruppen Andre Interesser – IT), formand
for EØSU’s studiegruppe om den digitale dagsorden, erklærede, at det digitale samfund bør
forbinde, ikke opdele, og understregede, at der
er behov for at øge de digitale færdigheder.
Arrangementet, der samlede IT-eksperter, politikere, repræsentanter for erhvervslivet, forbrugerorganisationer og medlemmer af EØSU, havde
fokus på Det indre marked: Hvordan gavner det
forbrugerne?
Martin Siecker (Arbejdstagergruppen – NL), formand for EØSU’s Sektion for Det Indre Marked,
konkluderede: ”Det er vigtigt for borgerne at føle sig
trygge, når de bevæger sig ind i den digitale verden.
Vi bør i fællesskab bestræbe os på at give Europa den
nødvendige regulering for at beskytte det svageste
led i kæden, nemlig forbrugerne”. (sma)
l

Kommissær Crețu opfordres til at anerkende de
særlige udfordringer, som EU’s øer står over for
På Europas øer bor der 21 mio. mennesker, hvilket svarer til ca. 4 % af EU’s befolkning. På grund
af deres afsondrethed og isolation fra fastlandet
er disse områder ofte plaget af alvorlige strukturelle mangler. I en debat med kommissæren
med ansvar for regionalpolitik, Corina Crețu,
opfordrede EØSU til vedtagelse af en integreret
politisk ramme for at håndtere øernes sociale,
økonomiske og miljømæssige udfordringer.
”EU’s øer og ømedlemsstater er kendetegnet ved
meget særlige omstændigheder, hvilket EU må

erkende. Det er ikke kun et spørgsmål om penge,
men også om politisk fleksibilitet. En standardtilgang giver tydeligvis ikke de ønskede resultater”,
lød det fra Stefano Mallia (Arbejdsgivergruppen – MT), EØSU’s ordfører. ”Vi opfordrer Kommissionen til at tage de øbetingede forhold
i betragtning, når der udformes nye politikker,
og til at sikre en større grad af fleksibilitet”.
Kommissær Crețu understregede sit tilsagn
om at lade samhørighedspolitikken ”forblive EU’s
vigtigste investeringsinstrument i alle regioner.

Øerne har ganske vist betydelige ulemper, men
de har også potentiale med hensyn til energiproduktion og som steder for afprøvning af moderne
teknologier, vedvarende energi osv. Det er vores
pligt at støtte dem i disse bestræbelser i form af
mere fleksible bestemmelser for øer”.
I sin udtalelse om EU’s øer understreger EØSU, at
der bør gøres en større indsats for at anerkende den
særlige karakter af øernes udfordringer, og udvalget opfordrer EU til at definere en integreret politisk
ramme for at overvinde disse udfordringer. (mq)l

Big data: hvordan minimeres risiciene, samtidig med at fordelene
for alle maksimeres?
En studie offentliggjort af EØSU
behandler de etiske aspekter af big
data set i relation til EU’s politik

2) En europæisk certificeringsordning – svarende til ISO – der skal hjælpe brugere af
digitale tjenester med at finde frem til virksomheder, der anvender en etisk praksis for
beskyttelse af personoplysninger.
3) En erklæring om forvaltning af data, der viser,
hvordan virksomheder lever op til de europæiske standarder for databeskyttelse.
4) En europæisk e-sundhedsdatabase.
5) Digital uddannelse i big data.

EØSU har for nylig offentliggjort en studie om
”The ethics of big data” foretaget af Evodevo, en italiensk virksomhed, der er specialiseret
i big data, semantik og open source-efterretninger. Studien fokuserer på de etiske og sociale
konsekvenser af big data og gennemgår 5
foranstaltninger, som har til formål at forhindre en voksende skævhed mellem personer, der
anvender digitale tjenester, og dataindsamlere,
efterhånden som den digitale revolution tager
fart.

Pierre-Jean Coulon (Arbejdstagergruppen –
FR), formand for TEN-sektionen, sagde: ”Digitale
tjenester er blevet så allestedsnærværende, at de fleste af os ikke længere kan forstille sig et liv uden dem.
Det er derfor vigtigt at gøre det muligt for Europas
borgere at få fuldt udbytte af disse tjenester, uden
at de må opgive de rettigheder og den beskyttelse,
de har nydt godt af på mere traditionelle områder.
EØSU har til hensigt at spille en aktiv rolle i indsatsen
for at skabe betingelserne herfor”. (dm)
l

De foreslåede foranstaltninger i studien omfatter:
1) En europæisk internetportal, hvor borgerne
kan få adgang til information om personoplysninger, som de har givet til gengæld for
tjenester.

Rummet har et enormt potentiale for det europæiske samfund. Data fra satellitter kan bruges
til at levere tjenesteydelser, der på dramatisk vis
kan forbedre de europæiske borgeres hverdag.
Kommissionens nye rumstrategi er et stort skridt
i den rigtige retning med hensyn til at kortlægge
kursen for den civile anvendelse af rummet siger
EØSU i sin nyligt vedtagne udtalelse, men den bør
gå endnu længere i forsøget på fuldt ud at udnytte
rummets potentiale for det europæiske samfund.
Fra overvågning af afgrøder til forebyggelse af
naturkatastrofer, fra geopositionering til styring
af migrationsstrømme: Dette er blot nogle af de
aktuelle og potentielle anvendelsesområder, hvor
Europa kan gøre brug af de data, der sendes tilbage til jorden fra kontinentets satellitter. For at få
mest muligt ud af disse er Kommissionen imidlertid nødt til at etablere store datacentre, som kan
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Rummet er ikke kun
raketvidenskab, men giver mange
fordele for alle europæere
forbehandle dataene og stille dem til rådighed for
virksomheder, SMV’er og andre aktører.
”Rummet er ikke længere forbeholdt store virksomheder såsom Airbus. Der er masser af muligheder for,
at SMV’er kan udvikle nye materialer og nye teknikker. SMV’er har særligt gode forudsætninger for at
udvikle kreative applikationer og tjenester”, sagde
udtalelsens ordfører Mindaugas Maciulevičius
(Gruppen Andre Interesser – LT). Der findes allerede eksempler i forskellige medlemsstater.
EØSU understreger ligeledes behovet for at sikre
et passende budget, som kan konkurrere med de
største aktører i rummet. For nærværende findes
et sådant budget ikke. Selv om EU’s budget for
rumaktiviteter er det næststørste i verden i absolutte tal, er det kun det sjette som en procentdel
af BNP. Kina og Rusland afsætter også betydelige

budgetter til rumaktiviteter, men tallene er kun
delvist tilgængelige. EØSU advarer om, at EU’s
rumstrategi kun vil blive en succes, hvis den private sektor også investerer i rummet.
Derudover fokuserer udvalget også på uddannelse. Rumaktiviteter betyder højtkvalificerede

job. Europa skal uddanne/omskole de europæiske
arbejdstagere, så de kan imødekomme markedets
efterspørgsel efter rumrelaterede kvalifikationer,
navnlig for så vidt angår anvendelse af data. Samtidig er det nødvendigt at øge bevidstheden om
rummets potentiale for samfundet som helhed.
(dm)
l

Erklæring fra formanden for EØSU
i anledning af 60-årsdagen for
undertegnelsen af Romtraktaterne

ARBEJDSMARKEDET OVERSER STADIG PERSONER MED AUTISME
Kun mellem 10 og 24 % af voksne med autisme er i arbejde, fremgik
det af en debat, der blev afholdt den 3. april af EØSU’s Sektion for
Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab.
Udvalget var arrangør af debatten, som havde fokus på ansættelse af
personer med autisme. Hensigten var at markere den internationale
autismedag (2. april) og støtte en kampagne iværksat af foreningen
Autism Europe, der skal gøre samfundet mere tilgængeligt for personer, der lider af autisme.
Deltagerne i debatten påpegede, at personer med autisme udsættes for fordomme og støder på
forhindringer, når de søger arbejde eller forsøger at holde fast på deres job, men at de med den
rigtige støtte og forståelse kan blive produktive medlemmer af samfundet.
”De fleste personer med autisme er inaktive”, sagde Donata Pagetti Vivanti, næstformand for EDF
og tidligere formand for Autism Europe. Hun tilføjede, at færre end 10 % af autister er i beskæftigelse. Autism Europe anslår dette tal til at ligge mellem 10 og 24 %.
Donata Pagetti Vivanti mener, at programmer for livslang læring og bedre jobmatchning er afgørende for, at disse personer inkluderes på arbejdsmarkedet.

I dag er det nøjagtig tres år siden, at Romtraktaterne
blev undertegnet. De var hverken de første eller sidste,
som de europæiske lande enedes om, men de markerede en afgørende milepæl i den oplyste, ædle og dristige proces, som blev påbegyndt af dygtige kvinder og
mænd i efterdønningerne fra en grufuld krig, som havde
været skueplads for de mest afskyelige forbrydelser.
Denne proces var det diametralt modsatte af det,
som netop havde hærget Europa og resten af verden.
Som modsætning til alt det, der havde bragt ødelæggelse, og som bolværk mod vold, had, racisme, selvtilstrækkelig nationalisme, diktatur, meningsløshed
og træden menneskerettighederne under fode – satte
denne proces grundstenen til det, der skulle bygges
op: fred, demokrati, retfærdighed, frihed, lige vilkår,
samarbejde, dialog, solidaritet og respekt for andre.
Det, der blev skabt den dag, var et ”økonomisk” fællesskab, men præamblen efterlod ingen tvivl om,
hvad dette initiativ indebar: signatarerne bekræftede, at de ville ”sætte det som et væsentligt mål
for deres bestræbelser stadig at forbedre deres folks
levevilkår og beskæftigelsesforhold”. De erklærede
sig rede til ”at bevare og styrke freden og friheden”
og var ikke bange for at opfordre ”de øvrige europæiske folk, der deler dette ideal, til at tilslutte sig
disse bestræbelser”, med det mål at ”formindske
ulighederne mellem de forskellige områder og forbedre de mindre begunstigede områders stilling”.

Det endelige mål for det økonomiske fællesskab var
helt klart folket, de enkelte medborgere og deres liv.
Der er stadig en del af os, som ved, hvordan Europa
var i 1957, fordi vi har oplevet det. Og hvordan
Europa desværre blev ved med at være for mange
af os gennem nogle vanskelige år, fordi de seks signatarlande fortsat kun var seks. Det Fællesskab,
som var ved at tage form – med al den kritik, der
kan rejses mod det – var en velsignelse for dem, der
nød godt af det. Og det var en model og en kilde
til håb for dem, der håbede på at blive medlem,
om ikke andet så for i det mindste at slippe ud af
nød og diktatur. Jeg har oplevet en tid, hvor ingen
i selve Fællesskabet for alvor satte spørgsmålstegn
ved dets grundlæggende princip – det var snarere
de langsommelige fremskridt, der blev kritiseret – og
hvor stort set alle udenfor så tiltrædelse som et ideal.
At genlæse disse gamle dokumenter og beretninger
og standse lidt op for at tænke på vores historie er
ikke en teoretisk forskningsøvelse eller et nostalgitrip. Det er noget, som i højeste grad er aktuelt
i dag: vi har pligt til at overlade en verden i god stand
til vore børn, helst en i alle henseender ”bæredygtig”
verden, selv om intet nogensinde er opnået for altid
og vi hele tiden må investere for at komme videre.
Det var traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, der skabte Det Økonomiske og Sociale

”Forbud mod glyphosat” – et
spørgsmål, der deler Europa
Graeme Taylor (ECPA) holdt på, at glyphosat er
af afgørende betydning for landbruget, hvis det
skal lykkes at brødføde en befolkning, der i 2050
vil være nået op på 9 mia. mennesker, da 40 % af
de globale høstudbytter hvert år går tabt på grund
af skadedyr og sygdomme.

EØSU indbyder fortalere og modstandere
til at drøfte det forbud, som foreslås af
det europæiske borgerinitiativ
Den 5. april inviterede NAT-sektionen tilhængere
og modstandere af det europæiske borgerinitiativs opfordring til et forbud mod glyphosat, som
allerede har samlet 640.000 underskrifter.
Det europæiske borgerinitiativ fremsætter tre
krav: et forbud mod glyphosat, en reform af
godkendelsesproceduren for pesticider og
obligatoriske EU-reduktionsmål for anvendelsen af pesticider.
Debatten viste divergerende synspunkter blandt
talerne. Franziska Achterberg (Greenpeace)
henviste til, at glyphosat ifølge vurderinger foretaget af IARC og WHO ”sandsynligvis er kræftfremkaldende”, og opfordrede til et EU-forbud.

”Der er simpelthen ikke noget alternativ til glyphosat”, sagde Oana Neagu (Copa Cogeca).
Et forbud ville have en negativ indvirkning på
afgrøderne, da det ville blive nødvendigt med
yderligere 2030 liter brændstof pr. hektar, og
arbejdsugen ville stige med 50-80 timer.
Oliver Moore (ARC 2020) sagde, at hovedproblemet var glyphosatens manglende selektivitet
(dræber alle planter uden at skelne), og at produktet er ”antimikrobielt” (dræber også bakterier, alger og svampe). Han anbefalede i stedet
landbrugsøkologi.
Michael Flueh (Kommissionen) sagde, at
EU-lovgivningen hører til den strengeste i verden.
Han henviste til, at EFSA og ECHA havde været
inddraget i beslutningsprocessen, og at begge
organer havde konkluderet, at glyphosat næppe
er genotoksisk eller kræftfremkaldende.
EØSU ønsker at fungere som en udvekslingsplatform for alle relevante forslag fra det europæiske
borgerinitiativ.
l

Et eksempel på god praksis blev fremlagt af Dirk Rombaut fra virksomheden Passwerk med
base i Antwerpen. Virksomheden beskæftiger med stor succes softwareingeniører med autismespektrumforstyrrelser (ASF). De gennemgår en vurdering og en skræddersyet uddannelse og
får derefter en jobvejleder, som skal hjælpe dem med at vænne sig til arbejdet.
Dirk Rombaut sagde, at vejledning og uddannelse af ansatte med ASF havde vist sig at være en
investering med et imponerende afkast.
”Det giver simpelt hen ingen mening at tilsidesætte personer med autisme”, sagde han.
For at øge opmærksomheden omkring autisme yderligere har EØSU og Autism Europe også
arrangeret en fotoudstilling med værker af tre fotografer som en del af kampagnen ”Break barriers together for autism – Let’s Build an Accessible Society” (Lad os sammen nedbryde barriererne for
autisme – lad os opbygge et tilgængeligt samfund). (ll)
l
Udvalg, som skulle bestå af ”repræsentanter for
de forskellige økonomiske og sociale grupper i det
organiserede civilsamfund, herunder navnlig for
producenter, landbrugere, fragtførere, arbejdstagere, handlende og håndværkere, liberale erhverv,
forbrugere og almindelige samfundsinteresser”.
Det var en klog beslutning af to grunde: for det
første fordi den gav institutionerne mulighed for
at høre civilsamfundsorganisationernes synspunkter – omend denne betegnelse endnu ikke var
i brug i 1957 – og for det andet fordi den ikke blot
gav disse organisationer mulighed for at udtrykke
deres synspunkter, men – frem for alt – satte dem
omkring et bord i Bruxelles med den opgave at lære
hinanden at kende, respektere hinanden, tale med
hinanden, udarbejde udtalelser sammen og være
en del af processen.

Der er en række elementer i traktaten – generelle
principper – som var retfærdige og ”politisk klarsynede” og som stadig er det i lyset af historien.
Det er vor opgave at sætte disse principper i centrum, fordi det er det, som tæller. Vi har en pligt til
at forklare, hvad Den Europæiske Union er, hvorfor
den er der, og hvilket formål den skal tjene.
Det er op til os at sikre, at EU – i den ånd, som prægede Fællesskabets grundlæggelse – er forenet,
demokratisk, solidarisk, fredeligt, velstående og
lydhørt over for dets borgere.
Bruxelles, den 25. marts 2017

l

EØSU-høring – forældede EU-regler hæmmer
kampen mod forfalskede og piratkopierede
produkter
Industrien for forfalskede varer skader arbejdspladser og vækst i Europa og berøver regeringerne milliarder i skatteindtægter. På verdensplan
er importen af forfalskede varer imidlertid fordoblet i løbet af de seneste ti år som følge af den
digitale handel. Det er på høje tid, at Kommissionen og medlemsstaterne opdaterer EU’s retlige
ramme og gør den egnet til det 21. århundrede
ved at indføre den nødvendige kontrol og markedsovervågning. Forbrugerne skal være bedre
informerede – deres ret til oplysning er da også
nedfældet i artikel 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den private og
den offentlige sektor er nødt til at samarbejde
i kampen mod piratkopiering af produkter.
Dette var essensen af EØSU’s høring den 6. april
om Industrien for forfalskede og piratkopierede varer, hvori en række fremtrædende
eksperter fra industrien, fra erhvervssammenslutninger og faglige organisationer samt fra
relevante platforme og Kommissionen deltog.

at anvende værktøjer, der stammer fra tiden før
2000, til at løse dette problem.

”Det er ikke lykkedes Kommissionen at skabe en
robust retlig ramme”, sagde Antonello Pezzini,
ordfører for EØSU’s initiativudtalelse om emnet.
Han delte ud af egne erfaringer og fortalte om
den evindelige kamp mod forfalskninger i den
italienske tekstilindustri og højteknologiindustri
samt påpegede, at Europa ikke kan blive ved med

I arrangementet deltog også repræsentanter
for nogle af de industrier, der er mest udsatte –
herunder sektorerne for lædervarer, lægemidler,
legetøj, bygge og anlæg og luksusprodukter. De
fortalte om de udfordringer, de havde mødt i relation til forfalskning, og om hvad de gjorde for at
løse problemet.
l
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af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien.

Den sociale dialogs betydning, arbejdsgiverorganisationernes rolle, den økonomiske situation i Balkanlandene,
fremskridtene i tiltrædelsesprocessen
og de aktuelle politiske udfordringer:
dette var de vigtigste emner for drøftelserne under rundbordsdialogen
for arbejdsgivere på Balkan, som blev
afholdt i Ljubljana, Slovenien den 22.
marts 2017. I arrangementet deltog
repræsentanter for arbejdsgiverorganisationer i Slovenien, Kroatien, Serbien,
Bosnien-Hercegovina, Montenegro og

Repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer, som deltog i mødet, orienterede hinanden om den aktuelle politiske
og økonomiske udvikling i deres respektive lande. Arbejdsgivere fra lande, der
ønsker at tiltræde EU, skitserede en
række udfordringer, som deres lande
står over for, såsom forskelle i konkurrenceevne og langsomme fremskridt
i forhandlingerne. Deltagerne var enige
om, at en styrkelse af det regionale samarbejde vil bidrage til at forberede landene på EU-medlemskab.

NYE PUBLIKATIONER

I sin afsluttende tale på konferencen
understregede Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen, at
gruppen var fast besluttet på at fortsætte samarbejdet med arbejdsgiverne
og erhvervslivets organisationer på
Balkan.
Konferencen blev organiseret i fællesskab af Arbejdsgivergruppen og
sammenslutningen af arbejdsgivere
i Slovenien (ZDS).
l

Arbejdstagergruppen drøfter programmet fra det
maltesiske rådsformandskab og EU’s handelspolitik
af Arbejdstagergruppen i EØSU
EØSU’s Arbejdstagergruppe afholder et
ekstraordinært møde på Malta den 11.12. maj i anledning af det maltesiske
formandskab.
Den første dag vil handle om den
økonomiske og sociale situation
i værtslandet samt det maltesiske formandskabs prioriteter og program.
En velkomsttale ved formanden for
Arbejdstagergruppen, Gabriele Bischoff, giver startskuddet til en vigtig
paneldiskussion. Premierminister
Joseph Muscat holder en tale om
udfordringerne for det maltesiske
rådsformandskab og resultaterne.

Med deltagelse af minister for familier
og social solidaritet, Michael Farrugia, finansminister, Edward Scicluna,
uddannelses- og beskæftigelsesminister, Evarist Bartolo, og minister for
turisme, Edward Zammit Lewis, drøfter vi emner som social og økonomisk
samhørighed, forholdene på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrelationer
på Malta og i EU.
Drøftelserne vil fokusere på det presserende behov for at relancere det
europæiske projekt gennem en række
politikker, som kan skabe en opadgående konvergens mellem og internt
i EU-lande hvad angår leve- og arbejdsvilkår. Arbejdstagere og borgere vil kun

genvinde tilliden til EU, hvis Unionen
finder frem til og leverer konkrete løsninger på deres problemer, dvs. sikrer
job af høj kvalitet og fuld beskæftigelse, lige økonomiske og sociale
muligheder, social beskyttelse og personlig sikkerhed og velfærd.

Hvordan
civilsamfundsorganisationer
hjælper flygtninge og
migranter i EU
Positive erfaringer og lovende
praksis fra EØSU’s civilsamfundspris 2016
De 284 initiativer, der deltog i konkurrencen om civilsamfundsprisen 2016,
viser en inspirerende række erfaringer
og eksempler på vellykket praksis og
fremhæver den rolle, som civilsamfundet spiller, når det handler om at levere
humanitær bistand og social solidaritet
og bidrage til den socioøkonomiske
inklusion af migranter, asylansøgere
og flygtninge i EU.
Denne publikation giver et generelt
overblik over civilsamfundsprisen og
præsenterer de fem vinderprojekter
samt et udvalg af initiativer fremsat
af andre kandidater. Initiativerne
er samlet under otte temaer og

Mødedag to vil handle om, hvordan
der kan udformes en mere retfærdig og
gennemsigtig EU-handelspolitik, der
reelt gavner arbejdstagere og borgere
uden at bringe de sociale standarder
eller fagforeningernes frihed i fare. Der
forventes vigtige bidrag fra professor
i arbejdsret Reingard Zimmer og
den vallonske regeringsrepræsentant
Thierry Delaval om CETA. (mg) l
Den 24. marts talte EØSU-medlem
Thierry Libaert (FR – Gruppen Andre
Interesser) på vegne af Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg ved
et arrangement på højt niveau i Paris

af Gruppen Andre
Interesser i EØSU

Europæisk pas til aktivt
medborgerskab nu online

Med dette for øje vil konferencen
arrangeret af Gruppen Andre
Interesser tage udgangspunkt i en
firestrenget tilgang:
●● For det første vil det på konferencen blive bekræftet, at
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At begive sig ud på en ”fælles rejse... med
det mål at befri menneskeheden fra fattigdommens tyranni...” og ”realisere en
ny universel dagsorden... som skal sikre
menneskerettigheder for alle” er udtryk
for meget ambitiøse mål. Imidlertid
er det en endnu større udfordring at
omsætte hensigtserklæringer til konkret handling, og dermed har en effektiv
forvaltning af 2030-dagsordenen afgørende betydning. Der er ingen tvivl om,
at dagsordenen kun bliver en realitet,
hvis borgerne aktivt støtter den nødvendige omstilling, og civilsamfundet
involveres direkte i hele processen.
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nationale strategier til håndtering
af nuværende og fremtidige samfundsmæssige forandringer. En
rettighedsbaseret tilgang (både på
globalt og lokalt plan) udgør den
overordnede vejledende ramme.
●● Det tredje mål vil være at sikre
en bedre formidling af fordelene
ved gennemførelsen af målene
for bæredygtig udvikling for både
den enkelte borger og lokalsamfundene. Med henblik herpå vil der
blive præsenteret en række casestudier om lokale græsrodsinitiativer.
●● Endelig går det fjerde mål ud
på at undersøge, hvad der vil
være den mest effektive rolle for
civilsamfundet i forvaltningen og
gennemførelsen af målene for
bæredygtig udvikling på både
nationalt og europæisk plan, således at 2030-dagsordenen kan gennemføres i fællesskab. (cl)
l

interventionsområder. Brochuren giver
et øjebliksbillede af civilsamfundsorganisationer, der er aktive på området.
Brochuren er tilgængelig online samt
i papirformat på EN, FR og DE på: How
Civil Society Organisations Assist Refugees and Migrants in the EU | European
Economic and Social Committee (fgr)l

EU’s 60-årsdag i Paris

2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling: nye
perspektiver for rettigheder og fremskridt i EU,
22.-23. maj 2017, Bruxelles
2030-dagsordenen for bæredygtig
udvikling består af tre lige vigtige
dimensioner (den økonomiske,
sociale og miljømæssige), som
hænger uløseligt sammen, styrker
hinanden gensidigt og ikke kan
skilles ad. Fremskridt i gennemførelsen af målene for bæredygtig
udvikling (SDG) vil afhænge af,
i hvilket omfang de politiske, strategiske og tekniske beslutninger
afspejler denne sammenhæng.
Det er derfor nødvendigt at måle
vækst ”hinsides BNP” og bevæge
sig fra indikatorer til udformningen
af politikker.
●● For det andet vil konferencen
demonstrere de muligheder,
som 2030-dagsordenen giver
for at udvikle en hårdt tiltrængt
positiv fortælling om demokrati
og bæredygtig europæisk vækst.
2030-dagsordenen er uden tvivl
den mest hensigtsmæssige ramme
for udformningen af såvel EU’s som

QE-AA-17-004-DA-N

Rundbordsdialog for arbejdsgivere
på Balkan – aktuelle udfordringer
og fremtidsudsigter

Det europæiske pas til aktivt medborgerskab (EPTAC), der hidtil har foreligget på tryk på EU’s 23 officielle sprog,
har været et af EØSU’s mest efterspurgte
publikationer. Det glæder os at kunne
annoncere lanceringen af den elektroniske version heraf, der omfatter en
dynamisk grænseflade med yderligere fakta og funktioner samt hurtige
links, quizzer og infografik, der illustrerer
informationerne og giver et hurtigt overblik over borgernes rettigheder.
Passet er bindeleddet mellem borgerne, civilsamfundsorganisationerne
og deres idéer og EU-institutionerne og
beslutningstagerne i Europa. Tanken
bag passet er at give borgerne
hjælp og vejledning til at give
deres mening til kende ved at stille

i anledning af EU’s 60-årsdag. EØSU’s
franske medlemmer Christophe
Lefevre (Arbejdstagergruppen),
Laure Batut (Arbejdstagergruppen) og
Emmanuelle Butaud (Arbejdsgivergruppen) deltog også i arrangementet,
som Paris’ borgmester var vært for, og
som var sponsoreret af Europa-Kommissionens repræsentation og Europa-Parlamentets informationskontor
i Paris samt Europabevægelsens franske
afdeling og EØSU selv. Hver taler blev
bedt om at fremhæve to af EU’s resultater, som har gjort en forskel, og to af
de vigtigste udfordringer, som EU står
over for.
l

dem en række grundlæggende spørgsmål vedrørende timing (hvornår bør du
blive aktiv?), samarbejde (hvem skal du
gå sammen med?) og værktøjer (hvilke
tilgængelige værktøjer bør du anvende?)
i forbindelse med aktivt medborgerskab og deltagelsesdemokrati
i EU.
Denne elektroniske udgave foreligger
på EN/FR/DE. (fgr)
l

EESC info in
EØSU
23 languages:
info på 23 sprog:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EØSU info udkommer 9 gange om året i forbindelse med EØSU’s plenarforsamlinger.
Trykte udgaver af EØSU info på engelsk, tysk og fransk kan rekvireres gratis fra EØSU’s
pressetjeneste.
EØSU info er tilgængelig på 23 sprog i pdf-format på EØSU’s websted:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EØSU info er ikke en officiel redegørelse for EØSU’s arbejde. En sådan gives i EU-Tidende eller
i andre af EØSU’s udgivelser.
Gengivelse med kildehenvisning (EØSU info) er tilladt (med kopi til redaktøren).
Oplag: 6.500.
Næste nummer udkommer i maj 2017
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De unge tror på Europa – vi
må ikke skuffe dem!
Kære læsere

Dit Europa, din mening! 2017 EØSU stiller
Europas ungdom spørgsmålet: EU@60:
hvad bliver de næste skridt?

Jeg vil gerne indlede denne særudgave af vores nyhedsbrev med
at gøre mig overvejelser om de
erfaringer, vi kan udlede af det 8.
Dit Europa, din mening!, som fandt
sted i slutningen af marts, og med
at dele nogle af de ideer, håb og
bekymringer, som de unge europæere, der deltog i arrangementet, bad os om at formidle til EU’s
ledere.
Efter dette todagesarrangement
kan jeg roligt sige, at jeg ser meget
positivt på Europas fremtid. Disse
unge er beviset på, at vores ungdom er på rette spor. De har vist,
at de er intelligente, og at de også
bekymrer sig om deres europæiske
medborgere og om det miljø, vi alle lever i. De ønsker at bidrage til en retfærdig,
velstående og fredelig fremtid. Sidst, men ikke mindst, tror de på Europa. De har
tillid til enhedens styrke samt til samhørighed og solidaritet,
Jeg har tillid til Europas unge som vores nutid og fremtid, som vores imponerende
velformulerede 17-årige cypriotiske essayforfatter mindede os om på åbningsmødet, og jeg opfordrer dem på det kraftigste til at anvende alle de midler og
redskaber, de har til at give deres mening til kende.
Jeg opfordrer de nationale regeringer og EU-institutionerne til at fremme investeringer i programmer som f.eks. Erasmus (jeg kan med stolthed nævne, at jeg selv
er et ”resultat af Erasmus”) og tilskynder flere teenagere til at tage en del af deres
uddannelse eller erhvervsuddannelse i en anden medlemsstat. Dette er vigtigt,
ikke blot for at øge den gensidige forståelse, men også for at motivere unge til at
forbedre deres kendskab til fremmedsprog. Som vi alle ved, åbner fremmedsprog
døre og bygger broer.
Det overrasker mig ikke, at to af de tre mest populære forslag pegede på behovet
for at skabe en fælles europæisk fortælling, enten gennem underholdende, informativt audiovisuelt indhold og sociale medier eller gennem skolehistoriebøger.
De unge deltagere opfordrede deres ledere til at stimulere interessen for politik
ved at fokusere på ”tiltrækkende indhold” om EU. Jeg tilføjer, at alle europæiske
aktører – ikke bare politiske ledere og parlamentsmedlemmer, men også det organiserede civilsamfund – er nødt til at fortælle historien om Europa, tage ejerskab
af projektet og vise, hvilke enorme fremskridt der er gjort i løbet af 60 år – både
økonomisk, socialt og med hensyn til det europæiske samfunds store værdi samt
dets rolle som global forkæmper for miljøet. Det må heller ikke glemmes, at det er
lykkedes at integrere 13 lande, som indtil for nylig var adskilt fra os andre. Dette
er en milepæl i det 20. århundredes historie.
For vores unge europæere er det også vigtigt at have en fælles forståelse af den
europæiske historie – fra øst til vest og fra nord til syd. Det er vigtigt, at skolerne ud
fra et europæisk perspektiv – og med fokus på kendsgerninger uden skyldfølelse
og skam – underviser i det 20. århundredes to krige, som ødelagde håb og liv for
millioner af mennesker, og undersøger årsagerne nøje. Hvorfor spredte så stor utilfredshed og had sig som en smitsom sygdom til hele kontinentet? Hvordan kunne
nogle skræmmende autoritære ledere være i stand til at overtage så meget magt?
Hvordan kunne det dukke op til overfladen igen på Balkan i slutningen af århundredet? – Det vigtigste budskab er, at vi må tage ved lære af denne historie – hvilket
først og fremmest betyder, at vi aldrig må give nationalismen mulighed for
at splitte os ad, uanset hvilke problemer vi står over for i Europa. Det
skylder vi vores europæiske unge. Og det skylder vi alle EU.
Gonçalo Lobo Xavier
Næstformand for EØSU

”I er vores nutid og fremtid, og Europa har
brug for jer”. Således bød EØSU’s næstformand, Gonçalo Lobo Xavier, 99 unge
mennesker velkommen til det årlige
arrangement Dit Europa din mening!,
der var arrangeret af Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU).
Næstformanden opfordrede de unge til
at udnytte denne enestående chance til
at knytte kontakt til europæiske jævnaldrende, benytte sig af deres sprogfærdigheder til at lære hinanden bedre at
kende og få nye venner, der kan ændre
deres liv og deres opfattelser af dette
prægtige projekt, der går under betegnelsen Den Europæiske Union.
Den 30.-31. marts afholdt EØSU sit årlige
ungdomsarrangement Dit Europa, din
mening! Da det fandt sted i kølvandet
på 60-årsdagen for det europæiske projekt og selve Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, stillede EØSU de
unge deltagere spørgsmålet: ”EU@60:
hvad bliver de næste skridt?” Blandt
mere end 680 ansøgninger var 33 skoler
blevet udvalgt tilbage i december, hvor
hver enkelt skole sendte tre elever og
en lærer afsted til Bruxelles for at drøfte
Europas fremtid, men så sandelig også
de unges egen fremtid set ud fra en teenagers perspektiv.

hvordan han begyndte at arbejde som
tolvårig – hvilket mange unge i hans
generation gjorde – og opfordrede de
unge til at påtage sig et ansvar: ”Siden
halvfjerdserne har vi oplevet en stadig stigende velstand. Men ting, I tager for givet
i dag, er ikke kommet dumpende ned fra
himlen. Ældre generationer – jeres forældre og bedsteforældre – har skabt Europas velstand, men har ofte betalt en høj
pris. Nu er det jeres opgave at sørge for,
at Europa forbliver et kontinent, præget af
velfærd og fred, og det er også op til jer at
reagere og tage kampen op mod populister, der vil ødelægge vores Europa.”
I sin velkomsttale til de unge mennesker
omtalte Kommissionens næstformand
Jyrki Katainen denne uges endelige
Brexit-afgørelse: ”Det er et trist øjeblik, når
et af fællesskabets medlemmer træder ud,
men vi er nødt til at se det som en mulighed
for at skabe et nyt EU med 27 medlemsstater og muligvis andre lande, der tilslutter
sig i fremtiden.” Idet han henviste til
drøftelserne i Dit Europa, din mening!
opfordrede han de unge mennesker til
at diskutere, hvilket Europa de ønsker,
samtidig med, at de skal huske på, at
”de mange globale udfordringer såsom
sikkerhed, klimaændringer eller migration
ikke kan tackles af en enkelt medlemsstat

EØSU’s Formand Georges Dassis sagde
i sin åbningstale, at siden finanskrisen,
som endda ikke havde sin oprindelse
i Europa, men i USA – har EU fået et blakket ry. ”Europa har mistet sin glans. En af
grundene hertil er, at folk til tider har den
opfattelse, at dette EU kun er til for storindustrien og bankerne, men EU er først
og fremmest til for de europæiske borgere.
Han mindedes sin egen ungdom, og

www.eesc.europa.eu

alene, men forudsætter, at de 27 medlemsstater slår kræfterne sammen.”
I løbet af dette arrangement, der forløb
over halvanden dag, samarbejdede de
unge deltagere i separate grupper og
plenarforsamlinger for at udstikke deres
planer for Europas fremtid og udarbejde
forslag til, hvordan de kan nå deres mål.
Til sidst blev de sat til afstemning, og de
unge udvalgte tre forslag. Disse vil nu
blive sendt til Kommissionen, og Jyrki
Katainen understregede, at Kommissionen er ivrig efter at få feedback på de
fem scenarier for Europas fremtid, som
Kommissionens formand Jean-Claude
Juncker har beskrevet i sin hvidbog.
De 33 lærere havde også en meget
aktiv del i succesen med Dit Europa, din
mening, idet de forberedte eleverne og
fulgte dem på deres rejse til Bruxelles.
De deltog i et parallelt netværksarrangement og aflagde et særligt besøg
på Europa-Parlamentets besøgscenter
(Parlamentarium) samt fik mulighed for
at udveksle bedste praksis og lære mere
om EØSU’s rolle. ”Lyt til jeres lærere”,
sagde Gonçalo Lobo Xavier, ”de gør
en stor indsats for at støtte jer og dele værdier med jer”.
Det var ottende gang i træk, EØSU
arrangerede Dit Europa, Din Mening!, og
det stadigt stigende antal ansøgninger
samt de unges entusiastiske deltagelse
bekræfter, at der er behov for arrangementer som Dit Europa, din mening! for at
give unge mennesker en platform, hvor
de kan blive hørt. (sma)
l
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Europas unge opfordrer EU til at
bekæmpe fødevarespild og fattigdom
Bedre kontrol med og styring af fødevarespild, et skolepensum i europæisk
historie for at bekæmpe nationalisme
og en Europadag for skoler for at forbedre unge menneskers forståelse af
EU: det var de vigtigste anbefalinger til
de politiske beslutningstagere fra gymnasieelever, der deltog i arrangementet
Dit Europa din mening! med henblik på
at tackle de udfordringer, som EU står
over for.
Ved ungdomsarrangementet, der var
tilrettelagt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), samledes en gruppe på 100 talentfulde elever
på gymnasieniveau fra 33 skoler i EU-28
og de 5 kandidatlande med det formål
at udveksle nye og innovative idéer til,
hvordan EU bør udvikle sig i de kommende år.
”Mange borgere har den holdning, at
den unge generation blot er fremtiden, som er ved at blive formet”, sagde
Andri Pandoura, den 17-årige vinder
af 2016-udgaven af den europæiske
essaykonkurrence for unge. ”Men sådan
forholder det sig ikke. Vi er nutiden. En
nutid, som er engageret, og som har
potentiale, om ikke til at ændre verden,
så i hvert fald til at forsøge. Derfor har vi
brug for flere investeringer i uddannelse,
programmer og konferencer for unge, og
som det vigtigste, større tiltro til de unge”.
Gruppen drøftede de mest aktuelle
emner, herunder ungdomsarbejdsløshed, integration af migranter, ulighed på det sociale område og mellem
mænd og kvinder, miljø, økonomisk
genopretning, terrorisme og sikkerhed. Deltagerne udarbejdede herefter
10 specifikke forslag til de politiske
beslutningstagere.
Efter en intens og livlig debat om de
forskellige forslag blev gymnasieeleverne enige om tre prioriteter med
henblik på en bedre fremtid for Den
Europæiske Union:
1. reduktion af fødevarespild for at
hjælpe dem, der lever i fattigdom, samt
fremme bæredygtighed;
2. bekæmpelse af nationalisme ved
hjælp af interaktiv uddannelse og et
aftalt pensum i historie;
3. styrkelse af den politiske interesse for
Europa gennem udnyttelse af potentialet i sociale medier og uddannelser,
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herunder introduktion af et attraktivt
oplysningsmateriale og en Europadag
for skoler.
EØSU’s medlemmer og de politiske
beslutningstagere var imponerede
over de unges evne til at tænke nyt og
fundere over de vigtigste emner, der
påvirker de europæiske samfund i dag.
”I er vores nutid og fremtid. Europa har
brug for jer”, sagde EØSU’s næstformand Gonçalo Lobo Xavier i sin
åbningstale. ”I vil få muligheden for at
blive hørt uanset jeres tro, race eller hudfarve, og det er uvurderligt. Den største
belønning består i at møde mennesker
fra hele Europa og bidrage med jeres
holdning til Europas fremtid”.

De unges prioriteter
Gymnasieeleverne gav udtryk for deres
bekymring med hensyn til miljøspørgsmål og fattigdom ved at stemme for
forslaget om at reducere fødevarespild og hjælpe de mennesker,
der lever i fattigdom. En af de elever, som støttede det vindende forslag,
sagde: ”Der er i høj grad brug for bedre
kontrol med landbrugsproduktionen, så
det bliver muligt at skelne mellem sikre
og usikre fødevarer. EU har ikke gjort nok
for at reducere spild og tilskynde til, at
fødevarer doneres til centre, der hjælper
mennesker, som sulter”.
Uddannelse blev udpeget som et af de
vigtigste værktøjer til at takle de aktuelle udfordringer og trusler. ”Problemet
er, at borgerne har mistet tilliden til EU”,
sagde en anden deltager, som foreslog,
at der indføres en Europadag i skolerne, der skal forbedre det generelle
kendskab til EU og fremme debatten.

Den stigende nationalisme i mange
medlemsstater, opildnet som følge af
frygten for migration, arbejdsløshed
eller terrorisme, stod også i centrum
for drøftelserne. For at bekæmpe
dette, anbefalede de unge delegerede
tildeling af EU-støtte til indførelsen
af et europæisk historiepensum
for at undervise de unge i vores fælles
historie og fælles værdier.

Hvilke andre prioriteter
bør EU have?

En gruppe af unge foreslog, at man
opretter nationale ordninger for
at hjælpe flygtninge med at blive
integreret med finansiel og praktisk bistand fra EU: ”Vi har brug for et
uddannelsesprogram, hvor flygtninge
kan undervises i vores kultur, men vi
bør også lære mere om deres, for hvis
de lærer os at kende, men vi ikke kender dem, så vil vi blive ved med at være
bange for dem, og multikulturalisme vil
aldrig kunne fungere”.
Behovet for at fremme iværksætterkulturen blandt unge gennem
kurser og muligheder for praktikophold blev ligeledes påpeget af deltagerne, som understregede, ”at vores
lande kun kan løse arbejdsløshedsproblemet og øge levestandarden ved at
støtte iværksætterkulturen”.

De unge røster har
gennemslagskraft
EØSU vil sørge for, at de unge menneskers forslag til forbedring af de
fremtidige udsigter for EU når frem
til lovgiverne ved at indarbejde
idéerne i udvalgets udtalelser og
ved at fremsætte de tre mest populære anbefalinger for Kommissionen.
Derudover vil en delegation af ”Dit
Europa, din mening!”-elever præsentere de vindende forslag i løbet
af EØSU’s Civilsamfundsdage
den 26.-27. juni.
I sin afsluttende tale sagde EØSU-medlem Evangelia Kekeleki (Gruppen Andre Interesser – EL): ”Det
er spændende at diskutere med jer,
den unge generation, og lytte til jeres
idéer. I dag er jeg fuldstændig overbevist om, at I er yderst gode arvtagere til
min generation. I kan bygge et andet
Europa, et Europa baseret på værdier
og solidaritet, et Europa, der arbejder
for borgerne og ikke kun for økonomiske
interesser. Det er op til jer, at skabe det
Europa I fortjener”. (mq)
l

Eleverne, der deltog i Dit Europa, din mening! fremsatte og stemte om 10
forslag. Her er de syv øvrige sammen med det antal stemmer, de modtog:
●● Etablering af en EU-organisation for at hjælpe flygtninge med at integrere sig i EU-landene – integration gennem uddannelse (36 stemmer)
●● Et ideelt skolesystem, der fører til ungdomsbeskæftigelse (35 stemmer)
●● Fælles miljøstandarder inden for EU’s grænser (30 stemmer)
●● Fokus på de dybereliggende årsager til terrorisme (+ mediernes rolle)
(26 stemmer)
●● Stimulering af lokale iværksættere gennem støtteprogrammer (20
stemmer)
●● Ligestilling mellem mænd og kvinder (18 stemmer)
●● Oprettelse af nationale organer til at hjælpe folk med at kommunikere
direkte med EU’s institutioner uden at være afhængige af de nationale
regeringer (15 stemmer)

Medlemmernes deltagelse
En særlig tak skal lyde til alle medlemmer, der besøgte skolerne, for
deres engagement med hensyn til at
forberede eleverne på deres debat
i Bruxelles: Martina Širhalová, Martin
Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta Anca,
Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská,
Roman Haken, Cristian Pirvulescu, Séamus Boland, Dimitar Manolov, Alfred

Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic,
Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga
Jóo, Reine-Claude Mader, Arno Metzler,
Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis
Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis,
Miguel Cabra de Luna, Brenda King,
Yves Somville, Mário Soares, Josiane
Willems, Sibian Ionuţ og Ariane
Rodert.
l
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Dit Europa, din mening! – elevernes bemærkninger
Uddannelse

”
”
”

Skolerne er samfundets grundlag og skaber robotter,

ikke mennesker. Det er en proces, der lægger mere vægt på
karakterer end på læring.

”
”

Vi bør lade de unge fremføre, hvad de ønsker at ændre

i deres uddannelsessystem.

Vi bør fremme learning by doing, og vi bør lade elever

og lærere have indflydelse på, hvad der undervises i og læres

”

i skolen.

Inddragelse af de unge

Nationalisme

”
”
”
”
”
”

Nationalisme ødelægger det stof, Europa er gjort af.

”

Forskellen mellem ”os” og ”dem” er en underliggende årsag

til nationalisme.

Det at kunne tale mere end ét sprog nedbryder

den hindring, som stereotyper udgør, og bekæmper

”

EU bør bringe beslutningsbeføjelserne tættere på

borgerne gennem sociale medier, tv og etablering af et
institutionelt forum for unge fra alle medlemsstater, så de
unge føler, at de bliver hørt.

”

”

Politikerne bør høre borgerne oftere.

”

nationalisme.

Med hensyn til nationalisme hviler det hele på

uddannelsessystemet. Hvis de studerende får adgang til flere
udvekslingsprogrammer, kan det give flere perspektiver
for unge, og de kan anfægte, hvad de undervises i i
klasseværelserne, fordi undervisere i politik kan have deres egen

”

dagsorden.

Miljø

”
”

Genanvendelse er et globalt problem, og vi er alle nødt

til at tage del i det. Personer, der ikke genanvender, bør
straffes med en bøde eller en højere afgift.

”

Det er vigtigt at udbrede kendskabet til miljørelaterede

problemer. Vi er nødt til at uddanne EU’s borgere.

”

Migration og flygtninge

”

Integrationen af flygtninge bør gå begge veje. De har behov

for at forstå kulturen i værtslandet, men folk fra værtslandet bør
også forsøge at forstå flygtningenes kultur.

”
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Terrorisme og sikkerhed

Den demografiske udfordring

”

undertrykke den med fysiske og militære aktioner, men hvis

”

man ser på de dybereliggende årsager, er det klart, at der er

Manglen på unge, der arbejder og skyder penge i økonomien,

tale om marginaliserede mennesker, der mener, at deres eneste

vanskeliggør udvikling.

ressource er at skabe terror for at få deres dagsorden fremlagt

Ligestilling mellem kønnene

I øjeblikket håndterer vi terrorisme ved at forsøge at

på tv og via massemedierne.

”
”
”

”

om 10-15 år kan det vise sig at være et alvorligt problem.

”
”

”

Vi lever i det 21. århundrede! Det bør være helt normalt at

Hvis der rettes mindre opmærksomhed på terrorangreb

i medierne og på de sociale medier, vil vi modarbejde formålet
med terror.

opbygge karrierer og udøve sine drømme. Køn bør ikke have
nogen betydning.

”

Problemet i vores samfund er, at vi lærer piger at klare

Folk tænker ikke på terrorisme uden for den skadelige

sig selv, men vi lærer ikke mænd, hvordan de skal opføre sig.

stereotype yderliggående islam, men andre grupper såsom

Første skridt på vej til ligestilling mellem mænd og kvinder er

højreekstremister begår også terrorhandlinger.

uddannelse i vores hjem og skoler.

Europæisk integration

”
”
”
”
”

”

Jeg mener, at fred er vigtig, fordi den udgør grundlaget for

EU og alt, hvad det står for.

”

Euroen – den forener os alle, og en fælles valuta gør alt

lettere.

EU har ikke brug for en hær, da opbygning af en militær

kultur er forfærdelig. Der er højere værdier, som EU bør fokusere
på.’’

Jeg mener, at Europa er ét land, og at vi alle er brødre og

søstre med forskellige accenter.
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De fleste lande i Europa har faldende fødselstal, og

”

Dit Europa, din mening!

”

”

Det mest interessante ved Dit Europa, din mening! er, at

de altid vil høre vores forslag og vores meninger om forskellige
emner, der berører Europa i dag, og at de altid stiller spørgsmål.
De lader os give vores mening til kende og deltage.

”

”

Dit Europa, din mening! er spændende. Det bør

”

institutionaliseres!

