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Can Dündar: ”Efterlad ikke Tyrkiet alene.
Erdogan er ikke Tyrkiet”

LEDER

Kære læsere

vil blive hørt af vores regeringer, nationale
parlamenter og Europa-Parlamentet. Vi vil
være der for at hjælpe jer”.
Dette budskab fik opbakning fra formanden for EØSU’s Arbejdstagergruppe,
Gabriele Bischoff, som også indtrængende opfordrede de tyrkiske myndigheder til at løslade den tyske journalist,
Deniz Yücel, der for øjeblikket sidder
fængslet i Tyrkiet. Formanden for EØSU’s
gruppe Andre Interesser, Luca Jahier,
og formanden for REX-sektionen, Dilyana Slavova, mindede de tilstedeværende om, at for at vende tilbage til et
åbent og demokratisk Tyrkiet bør EU fortsat arbejde sammen med civilsamfundet.

At bevare troen
Efter måneder med spænding og uvished mærkes en vis lettelse i Europa over valgresultatet i flere medlemsstater.
Eksempelvis er Emmanuel Macrons sejr et klart tegn på en holdningsændring blandt
de franske vælgere over for de ”gamle” partier. Det er der givetvis dybereliggende
politiske årsager til, men tegnene på forandring er tydelige.
Vælgerne har ændret deres syn på politik og politiske strategier, og resultatet heraf
springer i øjnene med valget af en partiuafhængig kandidat, som har sine egne ideer.

I Frankrig var der ligesom i andre medlemsstater flere kandidater, der gik til valg på et
program, et sæt af ideer, som – omend de kunne forsvares i et demokrati – ville kunne
vælte hele det europæiske projekt, sådan som vi kender det.
Det ville ikke være godt for Europa, hvis et så vigtigt land som Frankrig fik en antieuropæisk leder.
Jeg siger ikke, at Europa hverken har brug for reformer eller en ny impuls, men vi kan
godt undvære, at nogen modsætter sig hele projektet ud fra et ideologisk koncept
baseret på demagogisk protektionisme og separation under påskud af en hypotetisk
sikkerhed.
Forstå mig ret, alle har en ret og en pligt til at forsvare individuelle og fælles værdier
i samfundet, men det giver ingen mening, når dette forsvar bliver til et angreb på
Europa og det fredsprojekt, som vi alle drømmer om og gerne vil blive ved med at
nyde godt af.
Vi kender endnu ikke de nærmere detaljer i de nyvalgte lederes politiske projekt, og
meget står hen i det uvisse, men vi ved, at viljen til at værne om det europæiske ideal
og forsvare de europæiske værdier om vækst for alle er tilstrækkelig grund til at glæde
sig og se med større fortrøstning på fremtiden.
Der er således rigelig grund til, at Europa kan ånde lettet op og endelig gå i gang med
at reformere sig og komme borgerne og deres uro og legitime forventninger i møde.
Det er min overbevisning, at EØSU’s medlemmer ud fra deres nære kendskab til borgernes bekymringer, må være rede til at bidrage til at fremme et fredeligt og inkluderende
Europa, som er til støtte for alle og samarbejder med alle. Det er mit ønske!
Gonçalo Lobo Xavier
Næstformand for EØSU
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EØSU hører EU’s civilsamfund
om hvidbogen om Europas
fremtid
EØSU foreslår oprettelse
af en interessentplatform
for at øge kvinders
beskæftigelsesegnethed
i transportsektoren
Georges Dassis: ”Når vi
praktiserer solidaritet, sætter
vi spor i historien”

Tyrkisk journalist i eksil
drøfter mediefrihed og
menneskerettigheder med
EØSU
Efter den seneste udvikling i Tyrkiet
inviterede EØSU den tyrkiske journalist
Can Dündar til at deltage i plenarforsamlingen i april. Den tidligere chefredaktør for den tyrkiske avis Cumhuriyet
opfordrede EU til at være solidariske
med Tyrkiet og dets befolkning og støtte

mediefrihed, menneskerettigheder, retsstatsprincippet og demokrati.

Dündar, som i øjeblikket lever i eksil
i Tyskland, blev idømt fem års fængsel,
efter at hans avis rapporterede om, at
Tyrkiets efterretningstjeneste smuglede våben til oprørerne i Syrien. EØSU’s
næstformand, Gonçalo Lobo Xavier,
opfordrede indtrængende Tyrkiet til at
samarbejde med internationale journalistforbund, UNESCO, OSCE og Europarådet om at genetablere pressefriheden
i landet. (mm)
l

”I dag er Tyrkiet det største fængsel for
journalister”, sagde Can Dündar. ”Hvis
Europa stadig lægger stor vægt på tankeog pressefrihed, bør det støtte den tyrkiske
befolkning. Europa bør ikke opgive sine
værdier af hensyn til kortsigtede fordele”.
EØSU’s formand, Georges Dassis,
sagde: ”Jeres kamp er vores kamp, og
denne appel til os om at forsvare demokrati og frihed er vigtig. Jeg håber, at den

Bekæmpelsen af terrorfinansiering
kræver en bredere indsats
EØSU støtter Kommissionens
planer om kontrol med
likvide midler, men peger
på hindringer for deres
gennemførelse

EØSU bakker op om Kommissionens
nye forslag om at udvide kontrollerne
ved EU’s grænser og give myndighederne
større beføjelser til at foretage kontrol og
beslaglægge varer, når der er mistanke
om ulovlige handlinger, med det mål
at indsamle flere oplysninger og afsløre
tilfælde af terrorfinansiering. EØSU har
dog atter opfordret Kommissionen til at
offentliggøre en liste over ”skattely”, som
er ansvarlige for de fleste ulovlige pengestrømme, idet udvalget anser manglen
herpå som en stor hindring for en effektiv
gennemførelse af forslaget.
”Forsendelser af kontanter er fortsat den
kanal, som foretrækkes af pengehvidvaskere
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Jeg er ikke nogen politisk analytiker, men situationen i Frankrig interesserer og fascinerer mig, selvom den er meget forskellig fra vores egen, og det, som beroliger mig
yderligere, er konsekvenserne af dette resultat for det europæiske projekt.

og finansielle forbrydere”, erklærede
Javier Doz Orrit (Arbejdstagergruppen – ES), ordfører for udtalelsen om
Finansiering af terrorisme – Kontrol med
bevægelser af likvide midler, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i april.
EØSU foreslår, at Kommissionen efter
afholdelse af høringer og en undersøgelse opstiller en plan for begrænsning
af anvendelsen af kontanter i EU. ”Det
bør overvejes, om tærsklen på 10.000 EUR
for angivelsespligten er hensigtsmæssig”,
fremførte medordfører Mihai Ivaşcu

www.eesc.europa.eu

(Gruppen Andre Interesser – RO). I udtalelsen foreslås også en bredere definition
af ”likvide midler”, så den også kommer til
at omfatte forudbetalte kort og højlikvide
ædle råvarer såsom guld.
Udvalget bifalder også fastlæggelsen af
sanktioner for manglende opfyldelse af
angivelsespligten. Desuden bør sanktionerne harmoniseres på tværs af medlemsstaterne, og der bør etableres en
fælles anmeldelsesprocedure for alle
medlemsstater.
Det understreges også i udtalelsen, at
det er vigtigt at forbedre udvekslingen
af oplysninger og koordineringen mellem medlemsstaternes og tredjelandes
myndigheder. Endelig opfordres medlemsstaterne til at stille deres terrorbekæmpelsesdatabaser til rådighed for
Europol. (ll)
l

Hvordan styrkes Kommissionens forslag
om ren energi?
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EØSU foreslår oprettelse af en
interessentplatform for at øge kvinders
beskæftigelsesegnethed i transportsektoren

Initiativet har fået støtte fra
Kommissionen og vil blive lanceret
til november
Kun to ud af ti transportarbejdere er kvinder. 78
% af de beskæftigede i transportsektoren er mænd,
og transport er dermed en af de sektorer, hvor uligheden mellem kønnene er størst. EØSU mener, at det
er bydende nødvendigt at få flere kvinder til at gå ind
i sektoren, og foreslår oprettelse af en ”Platform for
forandringer” for at tackle dette problem.
På plenarmødet i april vedtog EØSU en udtalelse om
Kvinder og transport – Platform for forandringer, som fastlægger dette nye forum for interessenter
og giver Kommissionen råd om dets oprettelse.
”Transport er en sektor, der er designet af mænd og
for mænd”, sagde EØSU’s ordfører Madi Sharma
(Arbejdsgivergruppen – UK). ”Men i dag er det ikke

kun et spørgsmål om ligestilling at få flere kvinder ind
i sektoren – det er også en økonomisk og social nødvendighed. Transportsektoren har hårdt brug for dygtige,
engagerede medarbejdere, som føler sig værdsatte og
beskyttede, så der kan skabes vækst og innovation”.
Gennem denne platform vil EØSU forsøge at mobilisere alle aktører i processen med at ændre arbejdsforholdene i sektoren og give kvinder flere muligheder.
Platformen skal følge en handlingsbaseret tilgang
med målrettede foranstaltninger og understøttes af
en hjemmeside. EØSU mener også, at overvågning,
evaluering og udveksling af bedste praksis vil være
vigtige redskaber til at sikre dens pålidelighed og
succes.
Kommissionens næstformand, Frans Timmermans,
og kommissæren for transport, Violeta Bulc, har
givet deres støtte til initiativet, som vil blive lanceret
i november 2017. (mq)
l

EØSU hører EU’s civilsamfund om hvidbogen
om Europas fremtid
af det økonomiske og sociale liv, vil danne input til
den udtalelse om hvidbogen, som EØSU er i gang
med at udarbejde på basis af en høringsanmodning
fra Kommissionen. Udtalelsen forventes vedtaget på
EØSU’s plenarforsamling i juli.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(EØSU) afholder en række nationale debatter
i 27 medlemsstater for at undersøge, hvordan
civilsamfundet ser på de fem scenarier for EU’s fremtidige udvikling, som Kommissionen har skitseret i sin
Hvidbog om Europas fremtid: EU-27 i 2025: overvejelser
og scenarier.
Idéer, synspunkter og betænkeligheder, som blev
fremført af civilsamfundsorganisationer fra alle dele

Debatterne i maj indgår i en løbende bred diskussion
om ”vejen frem for Europa”, som EU‑institutionerne
har indledt i alle dele af Europa med inddragelse af
borgere, myndigheder og organisationer. Som fremhævet i Kommissionens anmodning om udtalelse
spiller EØSU en nøglerolle i denne proces som det
organiserede civilsamfunds talerør i EU.
Hvidbogen beskriver fem scenarier for, hvordan EU
kunne udvikle sig hen imod 2025 på forskellige områder som f.eks. det indre marked og handel, migration
og sikkerhed samt økonomisk og monetær union. (ll)



l

Foranstaltninger, der skal fremskynde Europas
energiomstilling, kræver mere realistisk planlægning,
bedre samråd med forbrugerne og klarere regler for,
hvordan målene for vedvarende energi skal håndhæves. På sin plenarforsamling i april vedtog EØSU fem
udtalelser om Kommissionens pakke om ren energi
til alle europæere – en samling på 1000 sider med
forslag, som ifølge EU’s kommissær for energiunionen
Maroš Šefčovič vil revolutionere sektoren.

foranstaltninger” i tilfælde af utilstrækkelige ambitioner eller gennemførelse.
Kommissionens meddelelse ”sætter energieffektivitet
først” og fremhæver fordelene ved energieffektivitet, når man vil gøre noget ved energifattigdommen.
EØSU’s ordfører, Ulrich Samm (Arbejdsgivergruppen – DE), understregede også energieffektivitetens
nøglerolle, men fremførte, at ”det ikke nødvendigvis
var det første våben, man ville gribe til i kampen mod
energifattigdom”.

EØSU hilser overordnet set pakken velkommen. Det
gælder navnlig bestræbelserne på at styrke energiforbrugernes rolle som selvforsynende producenter
og nye markedsdeltagere såsom lokale energifællesskaber. Udvalget forventer imidlertid, at vi kommer
til at se en række alvorlige hindringer, navnlig fordi
Kommissionen har til hensigt at føre tilsyn med de
enkelte landes nationale energi- og klimaplan.

Planen om at oprette et observatorium for energifattigdom blev hilst velkommen, og udvalget bemærkede, at dette afspejlede et forslag fra 2013 fremsat
af TEN-sektionens formand Pierre Jean Coulon.
EØSU’s formand Georges Dassis advarede om, at
omstillingen til ren energi ikke burde ske ”på bekostning af visse befolkningsgrupper, navnlig ikke de dårligst stillede grupper”.

”EØSU er meget bekymret for forvaltningsprocessens
evne til at håndhæve og levere konkrete resultater”,
fremgår det af EØSU’s generelle udtalelse om pakken (TEN/624). ”Man sætter for stor lid til høringer og
gruppepres i stedet for klare regler”. EØSU efterlyser
yderligere afklaring af, hvordan Kommissionen kan
få medlemsstaterne til at træffe ”de nødvendige

Maroš Šefčovič påpegede, at det var altafgørende
at bakke op om forslagene, da verden nu regner med,
at EU viser vejen frem. (dm)
l

Kommissionens plan om at oprette et EU-system
vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
(ETIAS) for at styrke sikkerhedskontrollen af visumfri rejsende til Schengenområdet er på nuværende
tidspunkt uundgåelig på grund af den aktuelle
sikkerhedssituation, udtalte EØSU på sin seneste
plenarforsamling.
I sin udtalelse om ETIAS understregede EØSU,
at de oplysninger, der indsamles gennem dette
system, vil muliggøre en mere effektiv forvaltning
af Schengenområdets ydre grænser, men opfordrede Kommissionen til at behandle spørgsmålet
om EU-medlemsstater uden for Schengenområdet.
”Systemet vil give mulighed for forudgående kontrol af
eventuelle sikkerhedsrisici og risici forbundet med irregulær migration, så EU-borgere kan beskyttes mod personer,
der indrejser med kriminelle hensigter”, sagde ordfører
Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL). Selv om det
måske ikke er alle, der vil tage lige godt imod ETIAS, vil
det også medføre fordele for rejsende, såsom kortere
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EØSU udtaler, at det i den nuværende situation er nødvendigt med forudgående
rejsetilladelser for borgere fra visumfritagne tredjelande
ventetid ved Schengenområdets grænser. EØSU mener
dog, at systemet bør gennemføres gradvist og i åben
dialog med de berørte lande.
ETIAS vil gælde for statsborgere fra omkring 60 lande
uden for EU, som i dag kan komme ind i Schengenområdet uden visum. Under systemet, som forventes
at blive operationelt i 2020, vil rejsende skulle ansøge
online om en rejsetilladelse, der vil fungere som en
”visa-light ordning”. Platformen vil derefter foretage
automatisk kontrol gennem EU’s informationssystemer såsom Interpol, Europol, SIS og ind- og udrejsesystemet og acceptere eller afvise tilladelsen samme
dag. Den endelige afgørelse vil imidlertid stadig træffes af nationale grænsevagter.
EØSU stillede sig positivt over for forslaget, men understregede, at ETIAS skal overholde de grundlæggende
rettigheder og beskyttelsen af personoplysninger ved
at sikre, at adgangen til data kun er tilgængelig for de
myndigheder, der efterforsker kriminalitet, terrorisme,
ulovlig indvandring og andre trusler. (ll)
l

Indlæg ved EØSU’s formand om Europadagen

Sandheden er, at EU’s succeshistorier sjældent bliver nævnt, og at resultaterne nærmest er ved at gå
i glemmebogen. Hvis vi ser os tilbage, kan vi kun
være stolte over alt det, EU har formået at gøre. Fred,
muligheden for at leve i frihed, fri bevægelighed for
mennesker og varer og 50 års økonomiske og sociale
fremskridt er blot nogle af de fordele, vi har nydt
godt af og fortsat nyder godt af i dag. Det er vores
pligt at minde verden om, at disse goder ikke bare
faldt ned fra himlen, og at det er Den Europæiske

Union vi kan takke for dem. Dertil kommer, at intet –
selv ikke freden – kan tages for givet.

Med dette i baghovedet
har EØSU igennem en rum
tid fremsat konkrete forslag,
som f.eks. gensidiggørelsen
af medlemsstaternes gæld
og en garanteret minimumsindkomst for EU-borgere.
Ydermere vil EØSU efter
anmodning fra Kommissionen få lejlighed til at
formulere og fremsætte
forslag vedrørende Europas
fremtid i form af en udtalelse, som vil blive vedtaget
om nogle måneder, efter
samme model for høring af
alle medlemsstaternes arbejdsmarkedsparter som
den, der med succes blev anvendt i forbindelse med
udtalelserne om den europæiske søjle for sociale rettigheder og håndtering af migrationskrisen.

Trods alt dette må vi indrømme, at siden 2009 er
nogle af EU’s grundlæggende værdier, herunder
solidaritet, røget over bord. De seneste par år har
vi igen kunnet iagttage en skræmmende stigning
i xenofobisk, racistisk og fascistisk retorik, med
nationalistiske og populistiske partier, der vinder
stadig større opbakning og appellerer til stadig
større befolkningsgrupper. For at kunne tackle de
hastigt voksende antieuropæiske holdninger skal
EU imidlertid tage modige beslutninger for at hive
sig selv ud af blindgyden og de tilbagevendende kriser. Kun hvis politiske beslutningstagere og ledere
i medlemsstaterne tager tydelige og meningsfulde
skridt til at vise, at EU er tæt på Europas befolkning,
kan vi genvinde folks tillid. Det er skammeligt, at
mennesker i Europa i 2017 dør af sult, og at de fattige
bliver fattigere. Vi bør alle være enige i behovet for
en social markedsøkonomi, hvor man sørger for at
omfordele velstanden og styrke den sociale dimension af vores økonomiske model.
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Fundamentet til Den Europæiske Union blev lagt
for syvogtres år siden, da den franske udenrigsminister, Robert Schuman, den 9. maj 1950 udstak en ny
kurs for europæisk integration ved at foreslå, at man
oprettede Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
(EKSF). EKSF var blot begyndelsen, og få år senere
foregreb undertegnelsen i 1957 af Romtraktaten
EU’s fødsel. I dag kan vi fejre og gøre status over
EU’s resultater, men samtidig fundere over såvel
vores visioner for fremtiden som de særdeles reelle
problemer, Europas borgere står over for.

EU’s nuværende skatteregler
egner sig ikke til den digitale
økonomi
De europæiske skatteregler bør tilpasses virkeligheden for at give de europæiske borgere en bedre
fremtid. Dette var hovedbudskabet i EØSU’s debat om
beskatning i den digitale økonomi, der blev afholdt
den 5. maj.
”Den digitale økonomi er ikke længere blot en del af økonomien, men er ved at blive den reelle økonomi”, sagde
hovedtaleren, Rita de la Feria, professor i skatteret
ved University of Leeds og anerkendt skatteekspert.
”Økonomiens digitalisering og globaliseringen er ikke
reversibel. Enten fortsætter vi med at tilpasse virkeligheden vores lovgivning og lave lappeløsninger, eller
også forsøger vi at tilpasse vores regler og love, navnlig
inden for svig – og skaber velstand for vores borgere ”,
tilføjede hun.

Det var også en lejlighed til at sammenligne disse
resultater med resultaterne af EØSU’s seneste informationsrapport udarbejdet af EØSU’s næstformand
Gonçalo Lobo Xavier og af udtalelsen ved ordfører
Ulrich Samm (Arbejdsgivergruppen – DE).
Gonçalo Lobo Xavier sagde: ”Vi glæder os over dette
initiativ fra Kommissionen, fordi dette program er
meget vigtigt for vores og kommende generationers fremtid, og EØSU har været meget engageret
i evalueringsprocessen”.

Joost van Iersel, formand for EØSU’s ECO-sektion
(Den Økonomiske og Monetære Union) opfordrede
de deltagende skatteeksperter og økonomer til at
undersøge, hvordan de nye forretnings-, arbejds- og
forbrugsmodeller i deleøkonomien kan beskattes på

samler ekspertise, fælles forskningsinfrastrukturer,
grænseoverskridende samarbejde og synergier
mellem akademiske kredse, erhvervslivet, SMV’er
og forskningsinstitutioner. Det blev dog anset for
absolut nødvendigt at øge budgettet til finansiering
af F&I på EU-plan og sikre øget deltagelse under
opretholdelse af høje kvalitetsstandarder – et synspunkt, som blev delt af 89 % af respondenterne.

”De nuværende beskatningsregler risikerer at kvæle
deleøkonomien – som faktisk er god for øget produktivitet. Reglerne er også særligt skrappe over for mindre virksomheder”, hævdede EØSU‑medlem Krister
Andersson (Arbejdsgivergruppen – SE). ”Vi er nødt
til at tilpasse vores skatteregler i overensstemmelse
hermed, så vi kan imødegå udfordringerne og sikre,
at vi forstår alle potentielle muligheder”, tilføjede han.
”Vi har behov for et mere samlet skattesystem i Europa.
Vores økonomi er ikke koblet til vores geografiske
område, så vi bør anlægge en fælles europæisk tilgang”,
sagde Giuseppe Guerini (Gruppen Andre Interesser – IT), EØSU’s ordfører for beskatning af deleøkonomien. (mm)
l

Professor Rita de la Feria deltog i debatten om beskatning i den digitale økonomi
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Industriel overgang og energiovergang: det er nødvendigt
at afbøde følgerne af udfasningen af kul

Diskussionerne viste de udfordringer, som kulmineregioner og -stater møder, når kulminer nedlægges. For
eksempel kan energiovergangen få store konsekvenser i områder, hvor kul er en af de få indenlandske
energikilder og en vigtig kilde til beskæftigelse.

en hensigtsmæssig måde. Han mindede om, at EØSU
anser forslag om passende beskatning af den digitale
økonomi for at være af afgørende betydning. Inden
for sit bredere arbejde for fair beskatning er EØSU
i gang med at forberede en udtalelse om beskatning
af deleøkonomien.

Med hensyn til finansiering understregede Ulrich
Samm: ”Det største problem vi bemærkede, var de store
forskelle i Europa. Vi har meget forskellige succesrater
for deltagelsen i Horisont 2020, og der er en meget klar
sammenhæng med den nationale finansiering. De
medlemsstater, der har en stærkere national finansiering har større succes, hvilket i mindre grad er tilfældet
for medlemsstater, hvor den nationale finansiering er
mindre”. (mr)
l

Konferencen nåede til den konklusion, at Horisont
2020 var et vellykket program for innovation, som

Den 7. april holdt EØSU’s Rådgivende Kommission
for Industrielle Ændringer (CCMI) en debat på højt
niveau om Industriel overgang og energiovergang:
industrielle, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, som tiltrak energieksperter fra forskellige
kulproducerende medlemsstater, repræsentanter for
industrien og fagforeninger samt EØSU-medlemmer.

Georges Dassis
Formand for EØSU

Som konklusion er der et akut behov for politiske beslutninger, hvis Europa skal være forenet,

EØSU opfordrer Kommissionen til
at øge budgettet til forskning og
innovation

Resultatet af høringen af de berørte parter gennemført af Kommissionen med henblik på midtvejsevalueringen af Horisont 2020 blev fremlagt for første
gang ved et fælles arrangement afholdt af EØSU og
Kommissionens GD RTD den 28. april.

demokratisk, solidaritetsbaseret, fredeligt, velstående og i kontakt med sine borgere.

Deltagerne var dog enige om, at der er et presserende behov for en struktureret udfasning af kul
i Europa for at være på linje med de aftalte mål
om reduktion af CO2-udledningen inden 2050
og for at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Pierre Jean Coulon, formand for EØSU’s
sektion med ansvar for energi (TEN-sektionen),
understregede, at denne proces krævede velgennemtænkte, langsigtede strategier med fokus på
balancen mellem de økonomiske, miljømæssige og
sociale virkninger. Janusz Pietkiewicz (Arbejdsgivergruppen – PL), medlem af EØSU, tilføjede, at
det også er nødvendigt, at forbrugerne deltager

aktivt i processen og bliver producent-forbrugere
(prosumenter).
Nogle deltagere understregede, at omstilling til vedvarende energi kan være en del af løsningen. Der blev
også peget på, at regionale investeringsordninger
og inddragelse af lokalbefolkningen for at få folkelig
opbakning er nøglen til en succesrig omstilling.
EØSU-medlem Dumitru Fornea (Arbejdstagergruppen – RO) udtrykte det i en nøddeskal: ”Vi er ikke bagudskuende. Det drejer sig ikke om at bevare kul, men
om at bevare vores økonomi og arbejdspladser til vores
befolkning. Dette kræver tid, støtte fra alle berørte parter
og dialog med de mennesker, der rammes”. (sma) l
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af Arbejdsgivergruppen
i EØSU

Forslaget om en europæisk søjle for
sociale rettigheder gav umiddelbart
anledning til kritik fra generalsekretærerne for UEAPME, Eurochambres og
CEEP. Véronique Willems, Arnaldo Abruzzini og Valeria Ronzitti deltog i Arbejdsgivergruppens møde for at drøfte de
aktuelle prioriteter i deres organisationer.
”De forslag med fokus på balance mellem
arbejdsliv og privatliv, som vi har set indtil
nu, vil ramme SMV’erne hårdt og resultere
i en ekstra omkostningsbyrde”, erklærede
Véronique Willems, generalsekretær
for UEAPME. Efter UEAPME’s opfattelse
bør der først og fremmest fokuseres på

”Vi er meget bekymrede over kursen i europæisk politik”, sagde Arnaldo Abruzzini,
generalsekretær for Eurochambres, med
henvisning til den europæiske søjle for
sociale rettigheder. Efter hans opfattelse
var der en tendens i EU til i overdreven
grad at fokusere på det sociale aspekt,
eftersom politikerne håber, at dette vil
sætte en stopper for populismen. Han
understregede, at ingen social politik kan
være bæredygtig uden vækst og jobskabelse. Arbejdspladser skabes ikke gennem
socialpolitikken, men af iværksættere,
som har brug for et sundt erhvervsklima,
der fremmer vækst.

af Arbejdstagergruppen
i EØSU

Den 26. april 2017 offentliggjorde Kommissionen sin ”socialpakke” bestående af
17 forskellige dokumenter, herunder forslag til en europæisk søjle for sociale rettigheder. Dette er Juncker-Kommissionens
første reaktion på fagbevægelsens krav.

Arbejdstagergruppen vil foretage en detaljeret analyse af Kommissionens forslag,

”Når vi praktiserer
solidaritet, sætter vi spor
i historien” siger Georges
Dassis på det europæiske
solidaritetsforum.

en bedre gennemførelse og håndhævelse
af de eksisterende regler i stedet for, at
der skabes yderligere rettigheder.

Arbejdstagerne ønsker konkrete
ændringer: et socialt Europa, der
arbejder for borgerne

Der er et presserende behov for at tackle
de sociale mangler ved at korrigere ubalancen i den sociale og økonomiske politik og udbedre skaderne i det europæiske
samfund efter så mange år med spareforanstaltninger. Arbejdstagerne kræver et
socialt Europa, der arbejder for dem, med
konkrete rettigheder, der kan håndhæves.

KORT NYT

som består af en kombination af lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer med henblik på at vurdere,
hvordan disse foranstaltninger lever op til
civilsamfundets forventninger og til de mål,
som vi fastlagde i EØSU’s holdning til den
europæiske søjle for sociale rettigheder.
Dette er en god lejlighed til at gentage, at
arbejdstagerne i Europa er utroligt stolte
af det europæiske sociale regelværk, som

Valeria Ronzitti (CEEP) og
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
Valeria Ronzitti, generalsekretær for
CEEP, påpegede, at Kommissionens forslag nu skal analyseres nøje med henblik
på at nå frem til en grundig og realistisk
vurdering. Ifølge Valeria Ronzitti vil
arbejdsgiverne få en glimrende lejlighed
til at understrege vigtigheden af vækst og
beskæftigelse i den overordnede model
for den sociale søjle under det forestående sociale topmøde i Göteborg. (lj) l
vi i høj grad har medvirket til at opbygge
og de tilhørende sociale rettigheder, som
kan håndhæves.
Vi vil ikke støtte noget forsøg på at svække
det sociale regelværk gennem et skifte til
rene principper og benchmarks.

Den 18. april 2017 arrangerede instituttet for økonomisk forskning under Slovakiets videnskabsakademi i samarbejde med
International Club of Slovakia og Economic
Club of Slovakia en international konference med titlen 60-året for Romtraktaten:
Europas fremtid i Bratislava.
Luca Jahier, formand for Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalgs gruppe
Andre Interesser, deltog i konferencen
og præsenterede civilsamfundet og dets

rolle i Europas fremtid. Han drøftede den
seneste udvikling i Europa, herunder
det kommende valg i Frankrig, Brexit og
den fremtidige rolle for civilsamfundet
under de nye rammevilkår med politisk
og økonomisk ustabilitet og geopolitiske
spændinger.
På mødet redegjorde repræsentanter fra
EØSU også for den europæiske økonomis
situation og de primære udfordringer for
dens fremtidige udvikling. I betragtning
af de hidtil usete konsekvenser af den
globale finansielle krise og den alvorlige
globale recession (navnlig gældskrisen

”Når vi praktiserer solidaritet, opnår vi
succeser, der sommetider er så store, at de
efterlader spor i historien”, sagde Georges
Dassis.
Georges Dassis hilste det europæiske
solidaritetskorps’ initiativ velkommen og
understregede, at ”EØSU har opfordret til, at
der træffes foranstaltninger i europæisk regi,

”Der er ikke noget, der er mere intelligent
end at hjælpe andre”, sagde Antonio
Tajani, som henviste til behovet for solidaritet efter naturkatastrofer.
”Vi er stadig den rigeste del af verden, og
derfor må vi lære at dele”, sagde JeanClaude Juncker.
Initiativet, der blev lanceret i september
2016, sigter mod at give 18-30-årige
mulighed for at deltage i projekter, der
hjælper ugunstigt stillede personer.
EØSU støtter unge ved fortsat at fremme
civilsamfundsprisen og ved hvert år at
afholde ungdomsarrangementet ”Dit
Europa, din mening!”. Endvidere markerede EØSU 30 år med Erasmus+ ved at
være vært for en konference den 18. maj.
(ks)
l

Åbent hus – 6. maj 2017

EU er nødt til at udforme en positiv
dagsorden for arbejdstagerne, som
også omhandler det 21. århundredes
udfordringer og ”Arbejde 4.0”. Arbejdstagergruppen har opfordret til, at der
træffes foranstaltninger, der sikrer sociale
fremskridt, herunder: sikring af rimelige
arbejdsvilkår for alle, et rammedirektiv
om minimumsindkomst, social sikring til
alle, respekt for kollektive overenskomstforhandlinger og fagforeningsrettigheder
samt en fælles EU-strategi for mindsteløn.
Hvis EU ikke skaber resultater, må vi leve
med konsekvenserne: øget nationalisme,
protektionisme og fremmedhad, der i sidste ende kan resultere i EU’s opløsning.
(mg)
l

Luca Jahier på Slovakiets
videnskabsakademi for
Europas fremtid
af Gruppen Andre Interesser
i EØSU

Den 12. april deltog EØSU’s formand,
Georges Dassis, i det afsluttende møde
på interessentforummet for det europæiske solidaritetskorps sammen med
Kommissionens formand, Jean-Claude
Juncker, og Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani.

som er direkte rettet mod borgernes dagligliv
og er af social karakter. Denne kamp vil ikke
blive vundet ved taler, men ved initiativer,
som befolkningen skal gøres bekendt med”.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) åbnede – tillige med de
øvrige EU-institutioner – dørene for offentligheden lørdag den 6. maj. Medlemmer
og ansatte i udvalget tog imod mere end 2.700 besøgende, alle ivrige efter at lære
mere om, hvordan EØSU fungerer, og de emner, som vi arbejder med.
Temaet for 2017-udgaven af åbent hus-dagen var 60-års-dagen for undertegnelsen
af Romtraktaten. Rundvisninger, informationsstande, interaktive aktiviteter, live-koncerter var alt sammen på programmet. Der var endda indrettet et Børnehjørne for
de yngste besøgende.

og dens indvirkning på realøkonomien
og beskæftigelsen) blev der præsenteret
en omfattende pakke til reform af økonomien i både EU og euroområdet.
Konferencens deltagere konkluderede,
at medlemsstaterne er nødt til at arbejde
sammen om at løse de problemer og imødegå de risici, både internt og eksternt,
som EU står over for. (cl)
l

Denne enestående
mulighed for at gå på
opdagelse i det mangfoldige Europa i en
sjov og familievenlig
atmosfære var en stor
succes. For yderligere
oplysninger om dagen
henvises til vores hjemmeside: http://www.
eesc.europa.eu/openday2017/. (nb)
l
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