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Kære læser
Dit Europa, din mening og 60-året for
Romtraktaten

En overordnet politik til styring af
omstillingen i bilindustrien
© Shutterstock

Her er jeg i Italiens hovedstad i 60-året for Romtraktaten for at deltage i en konference
arrangeret af EØSU om intet mindre end EU’s fremtid.
Når folk siger til mig, at der ikke er noget særligt at fejre, overvejer jeg, om de nu også tænker
helt klart.
Rationalet, der lå til grund for skabelsen af et forenet Europa, har mere end nogensinde en
central placering i de økonomiske, sociale og politiske beslutninger, der træffes af medlemsstaterne – og endda af andre lande, som ikke er med i EU.
Nogle vil måske sige, at EU aldrig har været mere delt, og at befolkningerne er fuldstændig
afkoblet fra det europæiske integrationsprojekt. Men er det sandt?
Er det muligt, at årtier med fred – omend med visse voldsomme undtagelser – ikke er nok til
at overbevise europæerne om at fæste lid til en situation, som tidligere havde forekommet
umulig på grund af forskellene landene imellem? Bør den økonomiske vækst og de betydelige
forbedringer af folks velfærd – selv om visse socialgrupper, navnlig unge og ældre, tydeligvis
har lidt – ikke give os grund til at værdsætte, hvad der er opnået?
Og burde den spektakulære udvikling af viden på ”bekostning” af menneskers og varers fri
bevægelighed ikke gøre os stolte og gøre vores sociale, kulturelle, økonomiske og politiske
liv lettere?
Jeg mener, at svaret på alle disse spørgsmål er bekræftende.
Der har været meget pegen fingre, hvor regeringerne er blevet bebrejdet folks manglende
tiltro til EU eller ”Bruxelles”.
Det er da også meget lettere at bebrejde Bruxelles alt det dårlige, der sker i ens liv, og samtidig
bekræfte regeringerne, når de tager æren for resultatrige forhandlinger. ”Bruxelles-boblen”
holdes ofte ansvarlig for alle problemer og bebrejdes enhver tragedie.
Jeg finder dette dybt uretfærdigt over for dem, der skabte denne plan for fred og velstand
i Europa. Det projekt, som disse mænd og kvinder sammen skabte, var fra første færd drevet
af ønsket om at forbedre forholdene for folk og nationer.
Jeg vil indtrængende opfordre dem, der – nogle gange med rette – kritiserer det europæiske
integrationsprojekt, til at gøre sig en nødvendig overvejelse, nemlig at analysere omkostningerne ved en manglende virkeliggørelse af EU. Ja, vi skal være realistiske. Selv om en så vigtig
partner som Storbritannien forlader EU, skal vi vurdere, hvilke konsekvenser det ville få for
EU’s borgere, hvis dette fantastiske projekt skulle blive bragt til ophør. Det er mit indtryk, at
EU’s kritikere ikke har tænkt dette til ende.

”Bilindustrien står ved et vendepunkt.
Udfordringerne er mange, herunder
fremtiden for forbrændingsmotoren,

forsyningskæden eller tilmed hvem der
bliver føreren af køretøjet, om nogen.
Næsten alle de faktorer, der har været
gyldige og universelle for bilindustrien
i flere årtier, er nu i spil”, påpegede ordførerne Georgi Stoev (BG – Arbejdsgivergruppen) og Monika Sitarova
Hrusecka (SK – CCMI-delegeret).

sektors enorme potentiale til at skabe
økonomisk vækst og nye arbejdspladser,
hvis vi får etableret de rette politiske rammevilkår. En fremadrettet politisk strategi
og samarbejde og koordinering på europæisk plan er afgørende for at hjælpe sektoren med hurtigt at tilpasse sig skiftende
vilkår ”, sagde Georgi Stoev.

De uundgåelige strukturændringer
kan påvirke alle elementer i den eksisterende værdikæde og resultere i nye
forretningsmodeller. ”Vi vil gerne fremhæve de enorme udfordringer bilen og bilindustrien står over for, men også denne

Rapporten analyserer fire store teknologiske tendenser, der for nærværende
påvirker bilindustrien: elektrificering
og kulstoffri transport, digitalisering af
produktionsprocessen, autonom kørsel
og internetforbundne biler. (sma) l

Kun med en stærk økonomi kan
Europa ride stormen af

I marts tager vi i EØSU imod unge mennesker fra hele EU for sammen at fejre 60-året for
Romtraktaten. De vil blive bedt om at overveje EU’s fremtid fra bunden. Dit Europa, din mening
vil være en enestående mulighed for, at EØSU kan få nye friske ideer om EU’s fremtid, som
vi alle stræber efter.
EU vil altid være, hvad dets befolkninger ønsker, at det skal være. Nu har de en række muligheder at vælge imellem. Lad os håbe, at de foretager et klogt valg til gavn for fred og velstand
for alle. Lad os nu lytte til Europas unge. Også de ønsker fred og velstand.
Og det er netop det, som vi – trods alle problemerne – har nydt godt af i de seneste tres år!
Gonçalo Lobo Xavier
Næstformand for EØSU
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EU skal gå forrest i indsatsen for
at sammenkæde handelen med
landbrugsprodukter og målene
for bæredygtig udvikling
Der er brug for en rimelig
ansvarsfordeling på
migrationsområdet
Tres års europæisk fællesskab –
Lad os sammen forme fremtiden!

bagstopper for Bankunionens Fælles
Afviklingsfond og et fælles budget specifikt for euroområdet.
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Det drejer sig ikke om bare at sige, at ”der ikke er noget alternativ”. Efter min mening skal vi
fortsætte med at søge en løsning, der trods sit slemme vokseværk vil være bedst i stand til
at levere svar på de bekymringer, der findes hos tusinder af borgere – unge og mindre unge,
arbejdsgivere og fagforeningsfolk, arbejdstagere, alle med forskellige politiske ideer og overbevisninger – kort sagt alle os, der lever her.

Omstillingen til elektromobilitet og
udviklingen af internetforbundne
biler og autonom kørsel vil kræve
en helhedsorienteret industripolitik kombineret med en afbalanceret
klima-, miljø- og energipolitik. Dette er
hovedbudskabet i EØSU’s rapport ”Bilindustrien på randen af et paradigmeskift?”, som opfordrer GEAR 2030
til at udarbejde en ambitiøs langsigtet
politisk køreplan.

Det er afgørende at fremme økonomisk
vækst, for kun med en stærk økonomi
vil Europa reelt være i stand til at håndtere de politiske og sociale udfordringer, som det står over for. Sådan lød et
af hovedbudskaberne fra de EØSU-udtalelser, der blev vedtaget i februar i år.
EØSU mener ikke, at Junckerplanen er
tilstrækkelig, og efterlyser flere private
og offentlige investeringer.
I udtalelsen om Den økonomiske
politik i euroområdet fremhæver

ordføreren, Javier Doz Orrit
(ES – Arbejdstagergruppen), og
medordføreren, Petr Zahradnik
(CZ – Arbejdsgivergruppen), at EU bør
anvende en blanding af monetære,
finanspolitiske og strukturelle instrumenter for at udløse investeringer og
skabe vækst. I udtalelsen bakkes der op
om Kommissionens oprindelige forslag
om at sætte en positiv samlet finanspolitisk kurs for euroområdet, og der slås
til lyd for oprettelsen af en europæisk
indskudsforsikringsordning, en fælles

www.eesc.europa.eu

EØSU slår i sin udtalelse om Den årlige
vækstundersøgelse for 2017 ligeledes til lyd for fleksibilitet i EU’s forvaltningspraksis og anbefaler, at der
anvendes skræddersyede løsninger.
Ordføreren, Etele Baráth (HU –
Gruppen Andre Interesser), mener,
at EU har behov for en væksttilgang,
der går videre end BNP, hvilket kræver en resultatorienteret analyse med
indikatorer for sociale, miljømæssige
og bæredygtighedsmæssige mål
kombineret med fremme af sociale
fremskridt.
Efter udvalgets mening forudsætter
dette en klar og forståelig sammenfatning af de politiske og strategiske
retningslinjer på lang sigt under hensyntagen til Jean-Claude Junckers ti
prioriteter og EU’s mål for 2030. (mm)

l

EU skal gå forrest Der er behov for massive
i indsatsen for
investeringer i EU’s
at sammenkæde uddannelsessystemer
handelen med
landbrugsprodukter og målene
for bæredygtig
udvikling
Handelen med
landbrugsprodukter har aldrig
før været så vigtig
eller så kontroversiel. Tilbage
i fokus med Europa-Parlamentets
nylige afstemning
til fordel for CETA
retter verdens
opmærksomhed
sig også mod den kommende WTO-ministerkonference senere på året. Igen forventes dette
emne at stå i centrum, og EU må spille en central
rolle.
Imidlertid er handelen med landbrugsprodukter
også afgørende for gennemførelsen af de fleste
af målene for bæredygtig udvikling (SDG). EU
har gode forudsætninger for at spille en ledende
rolle i denne proces, idet Unionen er den største
eksportør og importør af landbrugsprodukter
og har en klar interesse i handel og bæredygtig
udvikling samt troværdighed til at spille en effektiv rolle som brobygger mellem udviklede lande
og udviklingslande.
”Det er på tide, at EU sætter sig i førersædet og
fremmer denne dagsorden på verdensplan”, sagde
Jonathan Peel (UK – Arbejdsgivergruppen),
ordfører for EØSU’s udtalelse om Landbrugets
rolle i handelsforhandlingerne, der blev vedtaget den 22. februar. ”EU bør bygge videre på flere
nylige reformer af den fælles landbrugspolitik. EU
beviste allerede på den foregående WTO-ministerkonference, at Unionen er i stand til at tænke nyt
på en afbalanceret måde, hvilket er meget vigtigt
set i lyset af, at så få forventer et positivt resultat.
Igen forventer vi, at EU vil være et skridt foran
handelspartnerne”.
I sin udtalelse kommer EØSU med anbefalinger til
multilaterale fremskridt og opfordrer Kommissionen til at foretage en konsekvensanalyse af, hvordan målene for bæredygtig udvikling, Parisaftalen
og EU’s seneste handelsaftaler eventuelt vil påvirke
handelen med landbrugsprodukter. (sma)
l

På sin plenarforsamling i februar vedtog EØSU en
sonderende udtalelse om Uddannelse af høj
kvalitet for alle, som var blevet udarbejdet på
anmodning af det maltesiske rådsformandskab.
EØSU hilste formandskabets fokus på dette spørgsmål velkommen, men gjorde det samtidig klart, at
hvis medlemsstaterne har til hensigt at fortsætte
de sparepolitikker, som blev indført i kølvandet på
krisen, vil de ikke være i stand til at foretage de
investeringer, der kræves, hvis man reelt skal stille
offentlig uddannelse af høj kvalitet til rådighed for
alle. Og dog er dette en topprioritet, hvis man skal
bekæmpe den fattigdom, som hurtigt breder sig
i Europa. Nyere undersøgelser og rapporter peger
nemlig på, at der er tætte forbindelser mellem dårlig uddannelse og lav indkomst.
EØSU opstillede en række prioriterede indsatsområder, herunder:

EØSU opfordrer til en bedre inddragelse af
personer med handicap i det humanitære
svar på migrationskrisen
Rettighederne for personer med handicap skal
indarbejdes i alle EU-politikker og -programmer
for migranter og flygtninge, som fastlagt i artikel 11 i De Forenede Nationers konvention om
rettigheder for personer med handicap (UNCRPD),
der trådte i kraft i EU i 2011. EØSU opfordrer ligeledes til en bedre inddragelse af personer med
handicap i planlægningen, gennemførelsen og
overvågningen af den humanitære indsats.
Dette var nogle af de vigtigste konklusioner fra den
offentlige høring om Situationen for flygtninge og
migranter med handicap, der blev afholdt af EØSU’s
permanente studiegruppe om handicappedes rettigheder den 14. februar 2017. Formålet med dette
arrangement var at henlede opmærksomheden på
situationen for flygtninge og migranter med handicap ved at højne bevidstheden om handicappedes
rettigheder og særlige behov blandt organisationer, der arbejder med flygtninge.

Ny video

Der er blevet offentliggjort en ny, seks
minutter lang video, der viser, hvordan
EØSU gennem sine medlemmer giver en
enestående mulighed for aktiv inddragelse
af civilsamfundet i EU’s politik- og lovgivningsproces. På baggrund af reel ekspertise
har EØSU vedtaget tusindvis af udtalelser,
som er med til at forbedre tilværelsen for
de almindelige borgere i EU.
Disse udtalelser har medvirket til at forme Europa ved at fremme beskæftigelsen og god praksis
på områder som miljø, energipolitik, luftfart og den sociale økonomi. De har tilskyndet til styrkelse
af principperne om demokrati, frihed og menneskerettigheder i hele verden og slået til lyd for lige
rettigheder for alle EU-borgere, især de mest udsatte.
Socialøkonomiske virksomheder, fattigdom og EU’s luftfartsindustri er alle konkrete eksempler på
emner, som EØSU har beskæftiget sig med, og som således har præget vores hverdag. Formændene
for EØSU’s tre grupper ser på, hvordan de interesser, som medlemmerne repræsenterer, er blevet
forsvaret på EU-plan. (mm)
l

EØSU gav også sin holdning til Kommissionens
dagsorden for nye færdigheder til kende.
I dag mangler omkring 70 millioner europæere
tilstrækkelige læse-, skrive- og regnefærdigheder,
og mere end 20 % kan i praksis ikke arbejde med
computere. Samtidig er over 30 % af de højt kvalificerede unge beskæftiget i jobs, som ikke matcher deres evner og ambitioner, mens 40 % af de
europæiske arbejdsgivere melder om, at de ikke
kan finde medarbejdere med de rette færdigheder
til at skabe vækst og innovation. For at afhjælpe
denne mangel på kvalificeret arbejdskraft og den
manglende overensstemmelse mellem udbudte
og efterspurgte færdigheder har Kommissionen
foreslået et nyt sæt foranstaltninger. Set med
EØSU’s øjne er den nye dagsorden et skridt i den
rigtige retning, men den indebærer ingen radikale
ændringer. Der er brug for flere innovative løsninger. Sådanne er allerede på plads i nogle europæiske lande, og kan overføres til andre lande. Sociale
aspekter og kønsaspekter bør også inddrages, det
er nødvendigt at anerkende ikkeformel og uformel
læring, og iværksætterånd bør fremhæves som en
grundlæggende kompetence.
EØSU foreslår, at dagsordenen indarbejdes i en
gunstig makroøkonomisk ramme, hvor investeringer i menneskers færdigheder og evner ikke
ses som en udgift, men som en investering, der
med tiden vil give positive resultater. Desuden bør
de bidrag, medlemsstaterne yder til dækning af
udgifter til uddannelse og erhvervsuddannelse,
ikke indgå i den ramme, som anvendes til at
beregne deres budgetunderskud. (dm)
l

”Vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at tage godt
imod flygtninge, især flygtninge med et handicap.
Opfattelsen af at de vil tage vores arbejdspladser
er simpelthen forkert”, sagde Georges Dassis,
EØSU’s formand, i sin åbningstale. ”Medlemsstaterne har en juridisk og moralsk forpligtelse til at
modtage flygtninge på solidarisk og human vis.”
”Der er behov for en fælles ramme for modtagelse
af personer med handicap samt foranstaltninger
og programmer til integration af dem i samfundet”,
tilføjede Ioannis Vardakastanis (EL – Gruppen
Andre Interesser), medlem af EØSU, og formand
for Det Europæiske Handicapforum.

På det første arbejdsmøde blev der fokuseret på
situationen i Grækenland, som en opfølgning på
EØSU’s besøg på Lesbos og i Athen i oktober 2016.
På det andet arbejdsmøde blev det drøftet, hvad
EU og civilsamfundet kan gøre for at håndtere
flygtningekrisen, navnlig hvad angår sårbare
flygtninge og migranter.

Det mest bevægende vidneudsagn kom utvivlsomt fra Ibrahim Al Hussein, en syrisk flygtning,
der mistede et ben i forsøget på at redde en ven
under et bombeangreb, og som siden flygtede til
Grækenland, hvor han blev paralympisk idrætsmand. ”Jeg var som en såret fugl, der forsøgte at
flyve væk, men som ikke længere kunne bruge sine
vinger. I Grækenland blev jeg genfødt takket være
solidariteten fra det græske folk”. (va)
l

Lokalbefolkningen er den vigtigste drivkraft
bag udvikling af landdistrikterne
Vision og lederskab er de vigtigste forudsætninger
for udvikling af landdistrikterne. Målrettede, nemt
forvaltede offentlige støtteordninger vil sikre, at strategien bliver en succes. Dette er den vigtigste konklusion, vi kan drage af EØSU’s høring Landsbyer
og mindre byer som katalysatorer for landdistriktudvikling, der blev afholdt den 14. februar
i Bruxelles. De vigtigste resultater af høringen vil
indgå i EØSU’s initiativudtalelse om dette emne.
Revitalisering af landdistrikter er et stort projekt,
som Europa skal gennemføre ved hjælp af en kollektiv indsats. ”Landdistrikterne er for alle borgere, og
derfor er det nødvendigt at inddrage alle mennesker.
Vi ønsker at udvikle de rette koncepter i samarbejde
med lokalbefolkningen og øge opmærksomheden
omkring landsbyer og mindre byer”, siger Tom
Jones (UK – Gruppen Andre Interesser), ordfører for udtalelsen. Formanden for studiegruppen,
Piroska Kallay (HU – Arbejdstagergruppen), tilføjer, at ”landsbyer er sociale knudepunkter, hvor der
undervises i sociale værdier og færdigheder, og hvor
det sammenhængende samfund bliver synliggjort”.

© Shutterstock

Udformningen af Europa – hvordan EØSU’s arbejde er med til at præge vores
hverdag

2

●● forbedre støtten til førskoleundervisning og
livslang læring
●● sørge for, at uddannelsesmulighederne svarer
til de udfordringer, der er forbundet med globaliseringen, digitaliseringen og forandringerne på arbejdsmarkedet
●● skabe uddannelsesmuligheder for unge,
der forlader skolen tidligt, lavtuddannede
arbejdstagere og vandrende arbejdstagere
●● anerkende ikkeformel og uformel uddannelse
●● investere i uddannelse af lærerne
●● give lærerne bedre arbejdsbetingelser og
lønninger
●● øge de offentlige investeringer i almen
uddannelse og erhvervsuddannelse
●● investere i uddannelsesinfrastruktur
og -værktøjer som f.eks. IKT
●● anvende EU-fondene mere hensigtsmæssigt
til støtte af uddannelse og erhvervsuddannelse af kvalitet samt forskning og innovation

●● styrke EU-dækkende mobilitetsmuligheder
for studerende, akademikere, lærere, undervisere og forskere.

Udfordringerne synes overvældende. Landdistrikterne har i de seneste 30-40 år oplevet nedgang,
hvilket har medført dårlig basisinfrastruktur,
begrænsede jobmuligheder, underudviklede
offentlige transportsystemer, en aldrende befolkning mv. Innovation kan imidlertid bidrage til at
løse næsten alle problemer. Høringen indeholdt
eksempler på bedste praksis fra to landsbyer
i landdistrikterne: Tre’r Ddol (Wales, UK) og Kozard
(Ungarn). Derudover kom ECOVAST med gode
eksempler fra Kroatien, og Østrig præsenterede
sin vellykkede tilgang til etablering af partnerskaber med landsbyer. (sma)
l

Der er brug for en rimelig ansvarsfordeling på migrationsområdet
Det 3. migrationsforum, som var arrangeret
i fællesskab af Kommissionen og EØSU, samlede
mere end 200 eksperter fra civilsamfundsorganisationer i EU-28. Disse repræsentanter opfordrede
indtrængende medlemsstaterne til at leve op til
deres fælles aftale om genbosætning af migranter
og til at ændre fortællingen om migration som
modvægt til den frygt og bekymring, der spredes
af højrepopulister.

rollemodel for en vellykket politik for integration
af migranter.
Deltagerne anmodede også om sikre og lovlige
migrationsveje for at lette familiesammenføring.
EØSU-medlem José Antonio Moreno Díaz
(ES – Arbejdstagergruppen) udtalte sig om problemet med arbejdsmarkedspolitisk segmentering og slog til lyd for en fælles europæisk tilgang
til fremme af migranters adgang til arbejde,
uddannelse og erhvervsuddannelse.

Kommissær Dimitris Avramopoulos indledte
arrangementet sammen med EØSU’s formand,
Georges Dassis, som erklærede følgende: ”Vi
har ikke blot en moralsk, men også en juridisk forpligtelse til at tage imod flygtninge på baggrund
af Genèvekonventionen.” Talerne anførte, at
der er behov for at øge integrationsindsatsen,
og byen Mechelen blev præsenteret som en

En syrisk flygtning, Muhannad Bitar, blev
opfordret til at fortælle historien om sin rejse til
Europa – en rejse præget af vold, frygt og tab, som
Muhannad Bitar opsummerede som følger: ”Under
min rejse har jeg oplevet Europa fra sin bedste såvel
som fra sin værste side”. (sma)
l

Dit Europa, din mening, EØSU-medlemmer
besøger skoler

I februar og marts besøgte medlemmer af Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg deres
landes skoler for at forberede dem til ”Dit Europa,
din mening”. Der er tale om en europæisk ungdomsforsamling, som samler 33 skoler fra EU og
kandidatlandene for at drøfte Europas fremtid.
Arrangementet finder sted den 30.-31. marts 2017
i EØSU’s lokaler i Bruxelles.
Inden arrangementet i marts arbejdede medlemmerne sammen med eleverne og en lærer om at
forberede svar til nogle af de aktuelle centrale
spørgsmål, der vedrører Europa:
●● Den Europæiske Unions fordele, resultater
og mangler
●● Den Europæiske Unions udfordringer og
muligheder

●● Europas fremtid set i unge europæeres perspektiv, og hvad de vil gøre for at forbedre
den.
EØSU-medlemmerne vejledte eleverne i, hvordan
debatten i Bruxelles afholdes, og informerede
dem om EØSU’s aktiviteter samt om, hvordan
udvalget repræsenterer civilsamfundets stemme
i hele Europa.

EØSU fejrer 60 år med Europa og ser fremad
Den 13. marts 2017 afholdt EØSU en konference
på højt plan i Rom for at fejre 60-års-jubilæet for
de grundlæggende europæiske traktater. Konferencen med titlen Tres års europæisk fællesskab – Lad os sammen forme fremtiden!
fandt sted i det italienske Deputeretkammer.
I sin åbningstale redegjorde Georges Dassis
for Europas vigtigste resultater og de nuværende vanskeligheder og fremhævede at: ”Dette
60-års-jubilæum bør give anledning til en ny start
på et Europa som i langt højere grad står sammen,
som arbejder for at fremme solidaritet, og som
reelt fokuserer på de europæiske borgeres velfærd.
Fremtiden skal formes af de kræfter, der arbejder for
sociale fremskridt, virksomheder og arbejdstagere,
og alle der ønsker at leve i fred og værdighed. Jeg
håber, at EØSU ved at medvirke til udformningen
af EU’s fremtid vil bidrage til at gøre denne vision
for Europa til virkelighed”.
Der var tre arbejdsmøder, hvor følgende emner
blev taget op:

●● Det sociale Europa som et værktøj til bekæmpelse af uligheder
●● Fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære
Union med henblik på et stærkere Europa
●● Integrationspolitikker og indvandring
Efter mødet kom Georges Dassis på EØSU’s
vegne med en særlig hyldest til Pietro Bartolo,
der har ansvaret for sundhedstjenesten på Lampedusa, og som er kendt for sin prisvindende film
Fuocammare. Pietro Bartolo blev hyldet for at have
udvist stor medmenneskelighed i sin indsats for at
hjælpe de flygtninge og migranter, som begiver
sig ud på den farlige centrale Middelhavsrute.
I løbet af de kommende måneder vil konklusionerne fra konferencen bidrage til EØSU’s arbejde
med Hvidbogen om EU’s fremtid. Yderligere oplysninger om arrangementet kan findes på: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-years. (dm)
l

Den 30.-31. marts 2017 vil eleverne få mulighed
for at fremlægge deres anbefalinger om Europas
fremtid for EØSU’s medlemmer. Ved afslutningen
af todagesarrangementet stemmer alle elever om
de tre forslag, som de mener kan ændre Europas
fremtid mest effektivt. (ks)
l

Nye økonomiske
modeller og social
innovation - En
mulighed for et
bedre Europa
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(EØSU) har sluttet sig sammen med det globale
forum for den nye økonomi og social innovation
(NESI Global Forum) og Global Hub for the Common Good med det formål at berige den europæiske debat med input fra lokalsamfund, der er
direkte involveret i den kollaborative, cirkulære
og funktionelle økonomi. Den 16. februar samlede
de repræsentanter fra den offentlige og private
sektor til et arrangement i Bruxelles under overskriften Nye økonomiske modeller og social innovation – En mulighed for et bedre Europa.
Ifølge ABI Research vil antallet af internetforbundne enheder stige fra mere end 10.000 mio.
i 2015 til 30.000 mio. i 2020. Den digitale revolution ændrer vores levevis, indkøbsmønstre og
arbejdsliv, idet 15 % af de selvstændige i USA og
EU-15-landene har optjent indkomst gennem P2P
digitale platforme. Samtidig går Europa fortsat forrest i kampen mod klimaforandringer, idet byer
som Paris og Madrid har gjort en betydelig indsats
for at nedbringe CO2-emissionerne, samtidig med
at lande forpligter sig til at minimere deres – og
deres centrale industriers – miljøpåvirkning. Kan
disse to tendenser – den digitale revolution og
kampen mod klimaændringer – kombineres? Kan

Europa udnytte deres samlede potentiale på bedst
mulig vis?
Som talerør for det europæiske civilsamfund har
EØSU anerkendt såvel potentialet i de nye økonomiske modeller som de nye sociale og juridiske udfordringer, de fører med sig. Arrangementet i Bruxelles
analyserede konsekvenserne af disse forandringer og
introducerede en praktisk dimension ved at opfordre
små og mellemstore virksomheder og andre aktører
til at dele deres erfaringer og udveksle bedste praksis.
De vigtigste resultater af dette arrangement vil
indgå i en debat om Nesi Global Forum på et
opfølgningsarrangement, der afholdes i Malaga,
Spanien den 19.-22. april med henblik på at samarbejde om udarbejdelsen af retningslinjer for
regeringer og virksomheder og arbejde hen imod
en ny model, der bygger på værdier og beskyttelse af borgernes velfærd. (dm)
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Civilsamfundsplatformen EU-Georgien
efterlyser øget mediefrihed og lige
muligheder på arbejdsmarkedet
Blandt landene i Det Østlige Partnerskab har Georgien opnået de bedste resultater med hensyn til
mediefrihed. Der bør imidlertid gøres en ekstra
indsats for at øge den journalistiske kvalitet,
objektivitet og etik samt for at sikre mediernes
uafhængighed og finansieringskilder.
Sådan lød et af hovedbudskaberne fra det andet
møde i civilsamfundsplatformen EU-Georgien,
som blev afholdt den 16. februar i EØSU’s lokaler.
Platformen anbefalede desuden den georgiske regering at integrere ligestilling mellem mænd og kvinder i regeringens handlingsplaner og konsolidere
indsatsen for at sikre fuld gennemførelse af arbejdsretten og de internationale arbejdsstandarder.
Civilsamfundsplatformens repræsentanter vurderede status for gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Georgien. De tilskyndede

Georgiens offentlige institutioner til at øge
deres interne samarbejde og EU’s medlemsstater til at støtte Georgien i at udvikle kommunikationskapacitet hos de ansatte ved offentlige
myndigheder.
Archil Karaulashvili, Georgiens første viceminister, udtrykte tilfredshed med de fremskridt, der
er gjort i Georgien i løbet af det seneste år, men
bemærkede, at regeringen ”ikke må hvile på laurbærrene, da korruptionen stadig ulmer”.
”Georgien har været og er fortsat en fremragende
partner for samarbejde, og vi håber, at landet meget
hurtigt vil være i stand til at mærke de konkrete fordele ved associeringsaftalen”, udtalte Dirk Schübel
fra EU-Udenrigstjenesten. EU forventes at ophæve
visumpligten for georgiske statsborgere med biometriske pas i denne måned. (mm)
l
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af EØSU’s gruppe Andre Interesser
EØSU er for øjeblikket i færd med at
udarbejde en udtalelse med titlen En
EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser med formanden for
Gruppen Andre Interesser, Luca Jahier,
som ordfører.
Som led i forberedelsen af denne udtalelse blev der afholdt en høring den 1.
marts med det formål at høre synspunkter
fremsat af civilsamfundet, multilaterale
organisationer og andre aktører på kulturområdet. Høringen blev åbnet af Luca
Jahier i selskab med Europa-Parlamentsmedlemmerne Silvia Costa og Elmar Brok,
medordførere for Europa-Parlamentets
initiativbetænkning ”En EU-strategi for
internationale kulturelle forbindelser”.
I sit forslag til udtalelse opfordrer EØSU
til: ”...et skridt fremad, fra at der tales om
at arbejde henimod en EU-strategi, til at
der vedtages og derefter gennemføres en

klar strategi og handlingsplan.” Handlingsplanen bør opfylde fire strukturelle
forudsætninger:
●● skabe klarhed over forvaltningen
på EU-plan;
●● sigte mod at koordinere og tilbyde supplerende støtte på
medlemsstatsniveau;
●● præcisere de finansielle aspekter
●● og fremme netværk af indbyrdes
forbundne kulturelle aktører, der
repræsenterer et velfungerende
kulturelt civilsamfund.
Med henblik på at sikre en fuld anerkendelse af kulturens betydning for
bæredygtighed opfordrer EØSU til,
at kultur anerkendes som den fjerde
søjle inden for bæredygtig udvikling,
på lige fod med de økonomiske, sociale
og miljømæssige søjler.
EØSU bifalder, at kultur anerkendes som
et vigtigt grundlag for fred og stabilitet
og derfor har afgørende betydning for

Formidling af de reelle fordele
ved CETA: en vigtig rolle for
erhvervslivet
af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Afstemningen om CETA i Europa-Parlamentet åbner et nyt kapitel i de tætte
forbindelser mellem Canada og EU. Der
er imidlertid stadig mange forhindringer forude, idet aftalen skal ratificeres
i alle EU’s medlemsstater. CETA er en
fremadrettet aftale møntet på inklusiv
vækst, der medfører væsentlige fordele for SMV’er. Erhvervslivet har en
vigtig rolle at spille med hensyn til at
markedsføre aftalen og give konkrete
eksempler på fordelene herved. Dette
var blot nogle af de synspunkter, der
blev givet udtryk for under debatten
med Canadas EU-ambassadør, Daniel

Costello, der fandt sted på Arbejdsgivergruppens møde den 22. januar 2017.
Som ambassadør Costello påpegede,
har CETA strategisk betydning, idet den
giver os mulighed for at forme fremtiden
for den globaliserede handel i stedet for
at følge tendenser skabt af andre aktører.

Den internationale kvindedag 2017
af Gabriele Bischoff, formand for
Arbejdstagergruppen
”Lige løn til mænd og kvinder er et centralt
princip i EU, der blev nedfældet i Romtraktaten i 1957. Nu hvor vi fejrer 60-årsdagen for traktaten, skal vi også fejre de
fremskridt, der er opnået på området
ligestilling mellem kønnene: barselsrettigheder og ligebehandling hvad angår
adgangen til beskæftigelse, uddannelse,
forfremmelse og arbejdsvilkår. Der er
nu flere kvinder på arbejdsmarkedet og
i beslutningstagende roller end nogensinde før. Krisen har imidlertid vist, at vi
aldrig må tage disse fremskridt for givet.
De spareforanstaltninger, der er truffet
i kølvandet på krisen, har undermineret

ligestillingen mellem kønnene og kvinders rettigheder. Ofte er det de fattigste og
mest sårbare kvinder, der er blevet hårdest
ramt. Enlige mødre er blandt de personer,
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at sikre opfyldelsen af Den Europæiske
Unions vigtigste mål om ”at fremme
freden, sine værdier og befolkningernes
velfærd”. Gennem sit forslag til udtalelse
opfordrer EØSU derfor EU til at indtage
sin plads som en global leder med hensyn til at praktisere, beskytte og fremme
freden på verdensplan med udgangspunkt i Europas egne erfaringer.
Andre deltagere i høringen var Europarådet, UNESCO’s forbindelseskontor i Bruxelles, EUNIC (netværket af
nationale kulturinstitutioner i EU),
Regionsudvalget, De forenede byer
og lokalregeringers kulturudvalg
(21-dagsordenen for kultur), InterARTS
Foundation, Culture Action Europe og
Roberto Cimetta-fonden. (cl)
l
Han bemærkede, at den midlertidige
anvendelse af aftalen bør starte i foråret.
Dette vil gøre det muligt at demonstrere
aftalens fordele for skeptikerne. En fælles
undersøgelse angav en forventet vækst
på 23 % i den bilaterale handel, når aftalen var trådt i kraft i fuldt omfang.
Under den efterfølgende debat rejste
Arbejdsgivergruppens medlemmer en
række spørgsmål om CETA og frihandel generelt. Jacek Krawczyk, formand
for Arbejdsgivergruppen og EØSU’s
opfølgningsudvalg for transatlantiske
forbindelser, foreslog, at der organiseres en fælles rundbordsdialog om
CETA for erhvervslivet. ”Det er rimeligt
at sige, at CETA i en global sammenhæng
næsten er blevet et symbol på muligheden for at styrke argumenterne for den
internationale handel i almindelighed,”
bemærkede han. (jl)
l
der er mest truet af fattigdom og social
udstødelse. Ligestilling mellem mænd og
kvinder er ikke kun vigtigt i gode tider – det
er nok endnu vigtigere, når samfundet er
under pres. Lønforskellen mellem mænd
og kvinder er stadig betydelig 60 år efter,
at princippet om ligeløn blev stadfæstet
i traktaten. Den fuldstændige afskaffelse
af denne forskel skal fortsat stå højt på
dagsordenen. Europa kan kun trives,
hvis alle talenter anerkendes og støttes.
Europæiske arbejdstagere har brug for en
lønforhøjelse, og vi skal forstærke vores
indsats for at sikre, at kvinder får en rimelig andel.”

CESlink-portalen repræsenterer onlinefællesskabet mellem de økonomiske
og sociale råd i EU og EØSU.
Portalen, som forvaltes af EØSU, er en
kvikskranke for nyheder om initiativer og arrangementer, der afholdes
af EØSU og de nationale økonomiske
og sociale råd. Den indeholder oplysninger om de økonomiske og sociale

råd og deres websteder, herunder
en fortegnelse over deres formænd
og generalsekretærer. Brugerne kan
hente dokumenter udgivet af de
økonomiske og sociale råd ved at
konsultere den database, der giver
adgang til udtalelser, rapporter,
resolutioner, undersøgelser, aftaler,
nyhedsbreve og andre dokumenter,
som offentliggøres af de deltagende
organisationer.
Portalen, som er tilgængelig på engelsk
og fransk, foreslår nu også fælles Twitter- og RSS-feeds, som gør det nemmere at følge nye udviklingstendenser
i realtid. (kf)
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/
en; http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr
l

EØSU-UDSTILLING OM AUTISME
Den 3. april 2017 afholder Sektionen
for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål
og Unionsborgerskab (SOC) en debat
om autisme i tilknytning til Verdens
Autismedag den 2. april. I forbindelse
med denne debat arrangerer EØSU
en fotoudstilling om autisme i partnerskab med ”Autism Europe”, en
organisation hvis hovedformål er at
fremme rettighederne for personer
med autisme og hjælpe dem med at
forbedre deres livskvalitet. Der udstilles
fotos af tre fotografer fra UK (Graham
Miller), Polen (Michał Awin) og Luxembourg (Andre Weisgerber) samt fotos af
unge autistiske kunstnere fra Skotland.
Udstillingen kan ses frem til den 21.
april 2017 i JDE-bygningen, foyeren,
6. etage. (jp)
l

Filmforevisning i EØSU: EN REJSE IND I HISTOREN: Oldtidens
Nemea og legene i Nemea
”…. og der, for enden af tunnelen, det
længe ventede øjeblik: nu begynder
rejsen ind i historien. På en meget personlig måde fanger man tråden igen,
og samtidig med, at man glemmer alt
om alder, nationalitet, etnisk oprindelse

For yderligere oplysninger om Arbejdstagergruppens initiativer for kvindedagen, se http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-2-news.41724l

eller hudfarve, bliver man ført ind
i noget, der både virker som et øjeblik
og en evighed.”
I myten om Hercules og løven var
Nemea rammen for berømte sportskonkurrencer i lighed med de Olympiske
Lege. Filmen fortæller historien om et
forladt arkæologisk sted, glemte gamle
lege – og arkæologen Stephen Miller.
Samtidig med at vi stifter bekendtskab
med dette fascinerende centrum for
den antikke græske atletik og religion
gennem Stephen Miller’s øjne, mødes
folk fra hele verden for at genoplive
legene i Nemea. Vi følger dem under
deres enestående oplevelse af at ”rejse
ind i historien”.
Filmen vises den 29. marts 2017 kl.
19.00 i Atrium 6, efterfulgt af en spørgerunde med Joanna Tachmintzis, der
er medproducent af filmen (jp.) l
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