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Kære læsere
Europas fremtid
Som vi lovede over for Kommissionens formand, har udvalget påbegyndt
arbejdet om Europas fremtid og har forpligtet sig i denne henseende. Nogle af
os har påtaget os at høre civilsamfundet lokalt i vore lande, ikke kun fordi det er
nyttigt, at udvalget holder sig bedst muligt informeret om alles forventninger,
men også fordi udvalget har besluttet at gennemføre det, som Kommissionen
ønskede: at borgerne får medejerskab til debatten. I øvrigt er dette essensen af
den opgave, som traktaterne har udstyret udvalget med.
De midler, vi råder over, er beskedne. Vi har ikke ressourcer til at organisere
»decentraliserede« debatter om alle de spørgsmål, vi bliver hørt om. Det har visse
omkostninger, selv med bistand fra de nationale økonomiske og sociale råd eller
andre nationale institutioner eller med støtte fra de lokale EU-repræsentationer
og fra de store organisationer, som vore medlemmer repræsenterer. Men man
skal have mod og lægge sit engagement på rette tidspunkt og dér, hvor der er
gode grunde til at gøre det.
For resten har udvalget ofte anmodet de EU-institutioner, der har beslutnings
myndighed, om at agere på samme vis og turde investere midler og penge til
fordel for vore borgere og vor økonomi. Det er ikke alene moralsk berettiget,
men også økonomisk rentabelt.
Engagementet har tilmed en politisk rentabilitet. Det er min opfattelse, at nedbrydningen af solidariteten i EU og EU’s integrationsproces er meget fremskreden, og det er mit stærke håb, at stadig flere af de nuværende og kommende
ledere i vore lande endelig forstår, at den taktik, der gik ud på at bebrejde EU
alt, ikke kunne betale sig. Ikke en gang for dem selv. Deres interesse, herunder
valgtaktisk, er at gøre det modsatte: bryste sig af EU’s succeser, som de har ydet
et betydeligt bidrag til. I realiteten er der et stort flertal af borgere, der ikke har
lyst til at begive sig ud på en hvilken som helst vovefuld færd. Selv blandt dem,
der har ladet sig forføre af populismen, er der formentlig mange, man kunne
bringe om bord i det europæiske projekt, forudsat at det præsenteres rigtigt,
at det bringes til at fungere, som det skal, og at de ikke føler sig sat udenfor.

EU bør vedtage politikker til
udvikling og anvendelse af kunstig intelligens (AI) i Europa, der
sikrer, at den arbejder for snarere end mod samfundet og den
sociale velfærd, lyder det fra
EØSU i en initiativudtalelse om de
samfundsmæssige konsekvenser
af kunstig intelligens.
»Der er brug for en »human-in-command«-strategi for kunstig intelligens, hvor maskinerne forbliver
maskiner, og hvor mennesket til enhver
tid bevarer kontrollen over maskinerne«,
sagde ordfører Catelijne Muller
(NL – Arbejdstagergruppen).
Markedet for kunstig intelligens har
en størrelse på ca. 664 millioner USD
og forventes at vokse til 38,8 milliarder
USD i 2025. Kunstig intelligens kan
uden tvivl indebære betydelige fordele
for samfundet. Den kan anvendes til at
gøre landbruget mere bæredygtigt og
produktionsprocesserne mere miljøvenlige, forbedre sikkerheden i forbindelse med transport, beskæftigelse og
det finansielle system, give mulighed
for bedre medicinsk behandling osv.
Fordelene kan imidlertid kun opnås, hvis
der også tages hensyn til de udfordringer,
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Kunstig intelligens: EU bør fastlægge en strategi, hvor
mennesket bevarer kontrollen

der knytter sig til kunstig intelligens.
EØSU har peget på 11 områder, hvor kunstig intelligens giver anledning til bekymring i samfundet, nemlig etik, sikkerhed,
åbenhed, privatlivets fred og arbejdsstandarder, uddannelse, adgang, regler og
bestemmelser, regeringsførelse, demokrati, krigsførelse samt superintelligens.
Disse udfordringer kan ikke overlades
til virksomhederne alene. Regeringerne,
arbejdsmarkedets parter og forskerne
bør også involveres. EØSU mener, at EU
nu bør påtage sig en førerrolle på globalt
niveau på dette område ved at fastlægge
europæiske normer og standarder,

EØSU opfordrer kommissær Navracsics til at
vedtage handlingsplan for kulturdiplomati

I første omgang vil udvalget søge at formidle et centralt budskab til Kommissionen med det organiserede civilsamfunds synspunkt på en sådan måde, at
Kommissionen kan anvende det, når den genoptager arbejdet efter sommerferien. Processen stopper naturligvis ikke hér. Jeg kan ikke foregribe indholdet af
dette budskab, men jeg håber, at det på den ene eller den anden måde udtrykker
en vilje til at tage kampen op mod den ekstremistiske og populistiske diskurs,
gennem en genoptagelse af EU’s fremskridt i en ny og frisk ånd med fokus på
EU’s egentlige formål: fred, vore værdier og vore befolkningers velfærd.
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Den europæiske energidialog:
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EØSU’s plenarforsamling
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Glem ikke, at energiunionen
er skabt for borgerne og
virksomhederne
Georges Dassis: »Præsident
Trumps beslutning betyder,
at vi er nødt til at inddrage
civilsamfundet mere
i klimaindsatsen«
EØSU fejrer 30 år
med Erasmus

I udtalelsen slås der desuden til lyd
for en europæisk infrastruktur for
kunstig intelligens med open source-læringsmiljøer, som respekterer privatlivets fred, testmiljøer, som afspejler
den virkelige verden, og datasæt af
høj kvalitet til udvikling og træning
af AI-systemer. Dette kunne sammen
med en europæisk AI-certificering
eller -mærkning have den yderligere
positive virkning at give EU en konkurrencefordel (dm).
l
for EØSU’s Gruppe Andre Interesser.
»EU bør drage fordel af dette momentum og fastlægge en konkret strategi
og handlingsplan for internationale
kulturelle forbindelser, der udnytter den
fremdrift, der er skabt af det europæiske
år for kulturarv (2018)«.
EØSU hilste den nylige fælles meddelelse velkommen, men opfordrede
samtidig Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at anerkende kultur
som en søjle inden for bæredygtig
udvikling, udnytte kulturen i fredsopbygningen og konfliktløsningsstrategierne og tage den tværreligiøse dialog
med i meddelelsen.

Georges Dassis
Formand for EØSU

VIGTIGE DATOER

en europæisk etisk kodeks og
arbejdsmarkedsstrategier for at
bevare eller skabe arbejdspladser.

Debat med kommissær Tibor Navracsics (i midten) og ordfører Luca Jahier (yderst til højre) på
EØSU’s plenarforsamling
EU har brug for en konkret plan, der
kan promovere kultur som et centralt
element i åbne, tolerante samfund.
EØSU har haft en debat med deltagelse
af kommissær Navracsics og har vedtaget sin udtalelse om EU’s strategi for
internationale kulturelle forbindelser.

»I en tid med tiltagende ekstremisme,
hvor borgerne mere end nogensinde
sætter spørgsmålstegn ved deres fælles identitet, er øjeblikket kommet til at
placere kultur og kulturpolitikker centralt
på den europæiske politiske dagsorden«,
sagde ordfører Luca Jahier, formand

www.eesc.europa.eu

Kommissær Navracsics roste EØSU
for udtalelsen og var enig i, at alle
interessenter, især civilsamfundet, er
vigtige aktører i gennemførelsen af
strategien. (mm/mq)
l

Glem ikke, at energiunionen
er skabt for borgerne og
virksomhederne

Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani,
og EØSU’s formand, Georges Dassis, lover at
forbedre samarbejdet og dermed bidrage til,
at borgerne kan genfinde tilliden til EU
ungdomsarbejdsløshed), migration og terrorisme«,
sagde Antonio Tajani.

»EU bør bestræbe sig
på at eksportere sine
kulstoffattige systemer
og produkter til resten
af verden. Dermed vil
vi kunne bekæmpe klimaforandringerne ikke
kun i Europa, men i hele
verden«.
Kommissionens nye
regler, der skal gøre
elektricitetsmarkedet i EU kompatibelt med vedvarende
energi, var emnet for
en anden udtalelse, der
Ordførerne Alfred Gajdosik og Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala
blev vedtaget på EØSU’s
plenarforsamling i maj.
I sin vurdering af den anden årsrapport om
EØSU bifaldt pakken som sådan, men understregede,
fremskridtene hen imod energiunionen
at der skal gøres mere: »EØSU støtter, at alle forbrugere,
opfordrede EØSU Kommissionen til at gå tilbage til
herunder industrien, erhvervslivet og de private husholdudgangspunktet: »Vi må ikke glemme, hvorfor vi gør
ninger, har ret til selv at producere, lagre og handle med
alt dette. Vi gør det for borgerne, for virksomhederne
energi. Samtidig bør det være muligt for lokalsamfund
og til glæde for samfundet som helhed«, sagde ordat etablere, udvikle og leje lokale netværk. Der er imidføreren, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (FI –
lertid behov for mere specifikke regler, hvis det skal blive
Arbejdsgivergruppen). Evalueringen af fremskridtene
muligt at udøve disse rettigheder«, sagde ordføreren,
skal fokusere på praktiske indikatorer – energipriser,
Alfred Gajdosik (AT – Gruppen Andre Interesser).
tal for industriproduktionen, skabte arbejdspladser,
reduktion af emissionen, sagde EØSU.
Dekarbonisering var også et vigtigt anliggende,
med behovet for at indregne konventionel enerEØSU opfordrede endvidere Kommissionen til at
gis eksterne omkostninger, såsom klimaforantræffe foranstaltninger for at styrke sit CO2-håndafdringer og sundhedsrisici, i priserne. Hvis disse
tryk – en indikator, der refererer til den totale posiomkostninger ikke »internaliseres«, stilles vedtive virkning, en aktørs indsats har for miljøet. EU’s
varende energi konkurrencemæssigt ugunstigt.
emissioner ventes at falde til ca. 5 % af de globale
Et afgiftssystem vil kunne hjælpe med at orienemissioner i det kommende årti. »Så vi står stadig
tere investeringerne i retning af grøn elektricitet,
tilbage med de resterende 95 %«, sagde ordføreren.
sagde ordføreren. (dm)
l

EØSU opfordrer Kommissionen til at
overveje en udvidelse af direktivet om
kræftfremkaldende stoffer

Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani,
sammen med EØSU’s formand, Georges Dassis
Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani,
deltog i EØSU’s plenarforsamling torsdag den 1. juni
for at diskutere Europa-Parlamentets prioriteter og en
styrkelse af samarbejdet mellem de to institutioner.
»De tre centrale udfordringer, som vi skal
arbejde sammen om, er arbejdsløshed (navnlig

EØSU’s formand, Georges Dassis, sagde, at
hver og en af udvalgets aktioner og bestræbelser
gør det klart, at EØSU står for europæisk demokrati og er »fuldt engageret i at gøre sloganet ’For
et Europa, der er forenet, demokratisk, solidarisk,
fredeligt, fremgangsrigt og tæt på borgerne’ til
virkelighed«.
Antonio Tajani og Georges Dassis lovede en
forbedret dialog, både formel og uformel, mellem Europa-Parlamentet og EØSU, og at sørge
for regelmæssig udveksling, debat om ideer og
uddybet samarbejde, således at der kan reageres
resolut på begivenhederne. Dette bør føre til, at
EU’s politikker bliver mere effektive, med en tydelig virkning for almindelige borgeres daglige liv.
(mr)
l

»Vi har brug for et kvantespring i det
europæiske forsvarssamarbejde«
Det er afgørende for EU at fortsætte det
forebyggende og multilaterale diplomati, men
samtidig er Europa nødt til at styrke sin militære
forsvarskapacitet med henblik på at sikre frihed
og fred, siger EØSU.

Christian Moos (Gruppen Andre Interesser –
DE). Som et første skridt opfordrer EØSU til, at
der fastsættes fælles strategiske mål, og udvalget
bifalder det planlagte koordinationsudvalg.

I sin udtalelse om en europæisk handlingsplan for
forsvarsområdet, som blev vedtaget i maj, bakker EØSU op om den europæiske forsvarsunion
og efterlyser et tæt europæisk samarbejde på
forsvarsområdet.

»Det fragmenterede forsvarsmarked står i modstrid til målet om at styrke EU’s sikkerhed«, sagde
medordfører Jan Pie (CCMI-delegeret – SE).
Fragmenteringen fører til en ineffektiv ressourceanvendelse, dobbeltarbejde, manglende interoperabilitet og teknologiske huller.

»NATO forbliver fundamentet for et fælles europæisk
forsvar. Men EU er også nødt til at tage ansvaret
for Unionens og borgernes sikkerhed. Vi har brug
for et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne, og dette kan bedst komme i stand inden
for en europæisk forsvarsunion«, sagde ordfører

EØSU fraråder imidlertid, at man anvender de
nuværende investeringsfonde til at finansiere forsvarsindustrien, men støtter Kommissionens forslag
om oprettelse af en europæisk forsvarsfond, som
begrænser sig til forsvarsrelateret forskning samt
udvikling og udvidelse af militær kapacitet. (sma)l

Indførelsen af nye grænseværdier for at forhindre arbejdsbetinget kræft
hilses velkommen, men kunne udvides til at omfatte reproduktionstoksiske
stoffer og formaldehyd
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eksponering for fem stoffer, der anses for at være
kræftfremkaldende. Det første forslag til 13 nye
bindende grænseværdier blev fremsat i maj 2016,
og en anden opdatering forventes i 2018.

EØSU anførte i sin udtalelse om Beskyttelse af
arbejdstagerne mod kræftfremkaldende stoffer eller
mutagener på arbejdspladsen, at Kommissionen
efter at have gennemført en konsekvensanalyse til
dette formål bør overveje at udvide anvendelsesområdet for direktivet om kræftfremkaldende stoffer og
mutagener til stoffer, der er reproduktionstoksiske.
I udtalelsen undersøges Kommissionens andet
forslag til revision af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, som indførte nye
bindende grænseværdier for erhvervsmæssig

EØSU opfordrede Kommissionen til at være mere
opmærksom på kræftfremkaldende eksponeringer, som primært rammer kvinder, der arbejder
som f.eks. frisører, rengørings- eller sundhedspersonale. Udvalget anbefalede også, at der vedtages
en bindende grænseværdi for formaldehyd.
EØSU opfordrede til forbedringer af den fælles
metode, der anvendes til at fastsætte bindende
grænseværdier, på baggrund af de forskellige
standarder i medlemsstaterne. I nogle medlemsstater er der fastlagt bindende grænseværdier for
mere end hundrede forskellige stoffer, mens der
er i andre er tale om færre end ti.
Arbejdsrelateret kræft dræber mere end 100.000
mennesker om året i EU. (ll)
l

EØSU lancerer sin civilsamfundspris 2017
Den går til »Innovative projekter til
fremme af kvalitetsbeskæftigelse og
iværksætteri for arbejdets fremtid«

EØSU har lanceret sin civilsamfundspris 2017 til
en værdi af 50.000 EUR. I år går prisen til innovative projekter, der hjælper nytilkomne og andre,
som har brug for særlig støtte, med at finde
arbejde.
Ansøgningsfristen er den 8. september 2017.
Vinderne vil modtage deres pris den 7. december 2017.

EØSU’s civilsamfundspris, der nu uddeles for
niende gang, belønner initiativer taget af civilsamfundsorganisationer og/eller enkeltpersoner, som
har bidraget væsentligt til at styrke den europæiske identitet og integration.
Jobskabelse, beskæftigelse og arbejdskvalitet
har altid stået højt på EØSU’s dagsorden (se
f.eks. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.social-affairs).
Yderligere oplysninger og ansøgningsformular findes online på http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.civilsocietyprize. (ac)
l

En stærkere, omlagt fælles landbrugspolitik, som i højere grad vil gavne landbrugere og miljø
Den fælles landbrugspolitik har stor betydning
for EU, og enhver ændring af den må nødvendigvis
indebære stærk støtte til den europæiske model for
landbrug og familiebedrifter. EØSU fremsætter i sin
udtalelse om En mulig omlægning af den fælles
landbrugspolitik en række specifikke forslag.
Udvalget går i høj grad ind for at fastholde modellen, hvor den fælles landbrugspolitik er opdelt
i to søjler. Med ordfører John Bryans (Gruppen
Andre Interesser – IE) ord: »Direkte betalinger udgør
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en afgørende støtte for indtjeningen i landbruget, spiller en central rolle i finansieringen af markedsforanstaltninger og levering af offentlige goder... Betalinger
til landdistriktsudvikling har stor betydning og bør
fokusere på økonomiske, miljømæssige og sociale
programmer baseret på Cork 2.0-erklæringens målsætninger med henblik på at støtte sårbare regioner
og sektorer«. Den fremtidige fælles landbrugspolitik
skal også levere resultater i forhold til EU’s internationale forpligtelser for så vidt angår målene for
bæredygtig udvikling og COP21.

Udtalelsens vigtigste punkter:
●● tage de afgørende udfordringer som modvirkning af klimaændringer, miljøbeskyttelse og beskyttelse af biodiversiteten
i betragtning
●● sikre, at budgettet efter 2020 tilgodeser de
økonomiske behov som følge af Brexit, tager
højde for presset på indtjeningen i landbruget og den øgede efterspørgsel efter offentlige goder

●● iværksætte effektive målrettede programmer
med henblik på at opmuntre til beskæftigelse
af unge landbrugere og kvinder
●● forenkle ved i højere grad at anvende teknologi, gå bort fra revisions-/tilsynstilgangen og
udvide gult kort-ordningen osv.
●● opretholde og beskytte EU-standarder for
sporbarhed, fødevaresikkerhed og kontroller
af dyre- og plantesundhed. (sma)
l

Præsident Trumps beslutning betyder, at vi er nødt
til at inddrage civilsamfundet mere i klimaindsatsen
Indlæg ved EØSU’s formand,
Georges Dassis

Den amerikanske præsident Trumps beslutning
om at trække USA ud af Parisaftalen om klimaændringer er katastrofal og sender de forkerte signaler
til verden. Denne beslutning er bagstræberisk, og det
er USA og dets borgere, som den vil gå mest ud over.
Overgangen til en kulstoffattig verden finder sted
overalt: i byer, på landet, i industrien og i offentlige

og private organisationer. Det er en uafvendelig
udvikling med stor opbakning i befolkningen, og
USA’s beslutning vil ikke kunne standse den.
EØSU har i mange år støttet græsrodsinitiativer fra
civilsamfundsorganisationer, grupper af enkeltpersoner, SMV’er, arbejdstagere og diverse foreninger.
Det er nødvendigt at støtte disse initiativer, der
ofte er frivillige, hvis de skal kunne bidrage på mere
konkret og omfattende vis til indsatsen inden for

rammerne af Parisaftalen. EØSU er fast besluttet
på at arbejde med disse initiativer, der er igangsat
på lokalt og regionalt plan, for hermed at få en
bedre forståelse af, hvad der skal til for at omsætte
bæredygtige og effektive foranstaltninger til praksis.
Udvalget er gået sammen med en række ligesindede
interessenter, herunder Det Europæiske Regionsudvalg, OECD og Comité 21 (et fransk netværk af
aktører inden for bæredygtig udvikling). På den
næste partskonference (COP23), som finder sted

Det estiske formandskab for Rådet for
Den Europæiske Union: et forenet og
handlekraftigt Europa
I andet halvår af 2017 overtager Estland EU-formandskabet for første gang. Europa står over for en række
komplekse interne og eksterne udfordringer, herunder
indledningen af forhandlingerne om UK’s udtrædelse af
EU, migration og stagnerende økonomisk vækst, og det
er det estiske formandskabs overordnede mål at sikre,
at EU forbliver forenet og handlekraftigt.
De fire prioriteter for det estiske formandskab er:
●●
●●
●●
●●

en åben og innovativ europæisk økonomi,
et trygt og sikkert Europa,
et digitalt Europa og fri udveksling af data,
et inklusivt og bæredygtigt Europa.

●● Tilvejebringelse og udvikling af færdigheder,
herunder digitale færdigheder, som led i nye
arbejdsformer: nye politikker og ændringer
i roller og ansvar
●● Arbejdsmarkedsparternes og de øvrige
civilsamfundsorganisationers rolle og muligheder i lyset af de nye arbejdsformer
●● Arealanvendelse til bæredygtig fødevareproduktion og økosystemtjenester
●● Beskatning af deleøkonomien (mra).
l
I samarbejde med det estiske formandskab er EØSU vært for en
udstilling med værker af fotograferne Aivar Pihelgas, Jaanus Ree, Ilmārs
Znotiņš, Jelena Rudi, Sven Začek og Rene Mitt, der indeholder scener
fra et af de største amatørkorsarrangementer i verden, hvor tusindvis
af sangere og dansere klædt i farverige nationaldragter deltog.
Udstillingen vil være åben under plenarforsamlingen i juli (den 5. juli 2017)
og kan ses frem til den 31. juli i Foyer 6 i JDE-bygningen. (jp) l

Med udgangspunkt i disse centrale prioriteter har
det estiske formandskab anmodet EØSU om at

AVS-EU: 28. møde for de økonomiske og sociale interessegrupper
De delegerede debatterede erfaringerne
med økonomiske partnerskabsaftaler og
efterlyste stærkere involvering af økonomiske og sociale aktører i udviklingspolitikkerne efter Cotonou
EØSU holdt i maj det 28. møde for økonomiske
og sociale interessegrupper fra landene i Afrika,
Vestindien og Stillehavet (AVS) og EU-landene.

En erklæring, der blev godkendt af alle parterne,
indeholdt fem hovedtemaer: handelsforbindelser,
den nye europæiske konsensus om udvikling, forebyggelse og reduktion af madsvind og madspild,
industrialisering som drivkraft for udvikling og
fremtiden for EU’s forbindelser med AVS-landene.
I sin indledning af diskussionen forklarede Yves
Somville (Gruppen Andre Interesser – BE),

I denne nye kontekst er det endnu vigtigere end
før med EU-lederskab på klimaområdet. Dette må
udbygges yderligere i de multilaterale klimaforhandlinger, herunder det vigtige COP23-møde. l

Vigtige EØSU-arrangementer
i forbindelse med det estiske
formandskab

udarbejde sonderende udtalelser om følgende
emner:

Som formandsland mener Estland også, at det er
vigtigt at lytte til de relevante interessegrupper
som en del af Den Europæiske Unions arbejde og
finde en balance mellem de forskellige holdninger,
traditioner og interesser i Europa. Alle initiativer
bør have til formål at lette tilværelsen for virksomheder og borgere og mindske bureaukratiet
gennem brug af så mange e-løsninger som muligt.

i november i Bonn, vil disse interessenter udforme
konkrete forslag til styrkelse af civilsamfundets og
de lokale myndigheders rolle i forbindelse med Parisaftalen. Trumps beslutning om at trække sig ud af
aftalen har gjort det endnu vigtigere for civilsamfundet at spille en fremtrædende rolle. Verdens borgere
er nødt til at tage hånd om deres egen skæbne og
i deres daglige aktiviteter forsøge at arbejde for en
bæredygtig fremtid.

formand for AVS/EU-opfølgningsudvalget, at hensigten med mødet var at fokusere på at »arbejde
for et moderne, ligeværdigt og reelt fremtidigt
partnerskab med AVS-landene«. EØSU’s formand,
Georges Dassis, tilføjede: »Vi skal opbygge et
stærkt forhold mellem EU og AVS-landene, hvor
alle parter vinder. Vi vil kæmpe for en ramme, der
sikrer, at ikkestatslige aktører og civilsamfundsorganisationer kan deltage«. (mm)
l

●● 5. juli 2017: Åbning af fotoudstillingen
Estiske farver ved Aivar Pihelgas (Bruxelles)
●● 6. juli 2017: Præsentation af det estiske formandskabs prioriteter ved Matti
Maasikas, viceminister for EU-anliggender,
EØSU’s plenarforsamling (Bruxelles)
●● 12. september 2017: Ekstraordinært
møde i EØSU’s Gruppe Andre Interesser
(Tallinn)
●● 13.-14. september 2017: Konference
på højt niveau Fremtidens arbejde: Hvordan gøres det nemt (e-Easy) (Tallinn)
●● 6. oktober 2017: Ekstraordinært møde
i EØSU’s Arbejdstagergruppe (Tallinn)
●● 24.-25. oktober 2017: »Manufuture«-konference og seminar i EØSU’s
Arbejdsgivergruppe om Fordelene ved
det digitale samfund (Tallinn)
●● 7. november 2017: Åbning af fotoudstillingen om Estlands natur ved Remo
Savisaar (Bruxelles)
●● 9.-10. november 2017: Konference om
digital transport (Tallinn)
●● 6. december 2017: Estisk kulturaften
(Bruxelles) (mra)
l

Jane Morrice foreslår,
at Nordirland bliver
æresborger i EU

Hvordan EØSU har bidraget til at ændre udformningen af EU’s interessenthøringer
Bernd Dittmann (Arbejdsgivergruppen – DE),
ordfører for Bedre regulering, taler med EØSU
info om sine erfaringer som EØSU’s repræsentant
i Kommissionens REFIT-platform

Denne udtalelse vil tilskynde Kommissionen til at
revidere sin metode til gennemførelse af offentlige
høringer - et spørgsmål,
der længe har været genstand for offentlig debat.

EØSU info: Bernd Dittmann, hvad er formålet med REFIT-platformen?
Bernd Dittmann: Platformen blev bebudet i Kommissionens dagsorden for bedre regulering 2015
og begyndte sit arbejde i januar 2016. Den samler
repræsentanter fra medlemsstater og interessenter,
som evaluerer forslag til forenkling af lovgivningen
modtaget via webstedet »Lighten the Load«. Jeg deler
mandat med Denis Meynent (Arbejdstagergruppen –
FR) og Ronny Lannoo (Gruppen Andre Interesser –
BE), og tilsammen repræsenterer vi EØSU’s interesser.
Platformens udtalelser fremlægges direkte for første
næstformand Frans Timmermans og bidrager til
Kommissionens årlige arbejdsprogram.
Hvilke prioriteter fokuserede du på under
din mandatperiode?
Prioriteterne blev fastsat på grundlag af input fra
sektionerne og fokuserede på en række forenklingsforslag vedrørende (blandt andet) forordningen

Efter udløbet af din
mandatperiode, hvad
er så dine konklusioner om platformen?

EØSU-medlem Bernd Dittmann
om byggevarer, direktivet om forsinket betaling og
høringsmekanismer for interessenter. Det sidste
eksempel er særlig interessant: med udgangspunkt
i EØSU’s udtalelse fra 2015 ved Ronny Lannoo om
Kommissionens høringer af interessenter, udarbejdede repræsentanter for fagforeningerne, forbrugerne og erhvervslivet i fællesskab anbefalinger, som
blev vedtaget enstemmigt af alle interessenter og fik
fuld opbakning fra næstformand Frans Timmermans.

Jeg mener, at vores deltagelse i platformen er
et eksempel på bedste
praksis med hensyn til
et vellykket samarbejde
mellem de tre grupper i udvalget. Desuden øger
deltagelsen vores anseelse i forhold til medlemsstaterne og giver os en reel mulighed for at bidrage
til en mere effektiv lovgivning. Sidst, men ikke
mindst, får vi mulighed for at bidrage til udformningen af EU’s politiske dagsorden ved at bidrage
til Kommissionens arbejdsprogram. Dette betyder,
at platformen har en betydelig merværdi for EØSU –
og omvendt.
l

EØSU-medlem Jane Morrice har foreslået, at
Nordirland tildeles status af æresmedlem i EU,
samtidig med at regionen forbliver en del af UK.
Forslaget er en reaktion på, at stats- og regeringscheferne i EU har opfordret til, at der i lyset af de
unikke omstændigheder på øen Irland findes
»fleksible og opfindsomme løsninger« under de
kommende Brexitforhandlinger.
Et æresmedlemskab af EU ville beskytte fredsprocessen i Nordirland og forhindre en hård grænse
til Republikken Irland i overensstemmelse med
Langfredagsaftalen, skrev Jane Morrice i en artikel, der for nylig blev offentliggjort af Euronews.
Et sådant medlemskab kunne også »fremme fred
i verden ved at gøre Nordirland til udgangspunktet
for et nyt EU-ledet, globalt fredsinitiativ«, ifølge
Jane Morrice, der i 2008 var ordfører for EØSU’s
udtalelse om EU’s rolle i fredsprocessen i Nordirland.
Yderligere oplysninger om Jane Morrices forslag:
http://bit.ly/2rdmlvN (dm)
l
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af Arbejdstagergruppen
i EØSU
Den udtalelse, som EØSU er ved at
udarbejde som reaktion på Kommissionens Hvidbog om Europas fremtid, er
særlig vigtig for Arbejdstagergruppen.
Medlemmerne af denne gruppe ønsker
at sende et klart budskab om, at EU må
forandre sig og ikke længere kan tolerere ulighed.

Dette er grunden til, at EØSU opfordrer til
en mere dybtgående og mere samhørig
europæisk integration på en lang række
områder, lige fra energi- og klimapolitik,
det digitale indre marked og ØMU-styring til en fælles industripolitik. Hvad
arbejdstagerne har brug for, er imidlertid en opadgående konvergens inden
for beskæftigelsesmæssige og sociale
resultater, flere og bedre arbejdspladser
af høj kvalitet samt rimelige lønninger.

For at opnå dette er EU nødt til at genfinde den fælles forståelse af formål,
som EU’s grundlæggere havde, hvis de
europæiske landvindinger og værdier
skal bevares og EU have en fremtid.

Med dette in mente understreger
Arbejdstagergruppen betydningen af
social og økonomisk samhørighed –
et felt, hvor oprettelsen af det indre
marked og den fælles valuta rejste

KORT NYT
EØSU fejrer 30 år med
Erasmus – en milepæl for den
europæiske identitet
forventninger, der endnu ikke er blevet opfyldt. Derfor går Arbejdstagergruppen stærkt ind for, at der oprettes
en social søjle for at give det indre
marked en social dimension og sikre,
at gevinsterne fra det igangværende
økonomiske opsving kommer hele samfundet til gode, inkl. de mest udsatte
grupper i befolkningen. (mg)
l

2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling: nye
perspektiver for rettigheder og fremskridt i EU
Konklusioner fra konferencen arrangeret af Gruppen Andre Interesser i Bruxelles, den 22.-23. maj 2017

af Gruppen Andre Interesser
i EØSU
Tredive år efter definitionen af begrebet bæredygtig udvikling er vores fælles
fremtid stærkt truet. På et tidspunkt, hvor
andre vender ryggen til deres forpligtelser,
er det absolut nødvendigt, at EU bliver
ved med at gøre fremskridt ved at
fremskynde, investere i og have en positiv indstilling til forandringer. Tiden
er nu inde til et langsigtet engagement
i omstillingen til en inklusiv, afbalanceret,
robust, kulstoffattig, cirkulær og kollaborativ økonomi. Tiden er nu inde til at udvise
politisk lederskab, genoverveje vores
modeller for vækst og skabe bedre trivsel.
Til at skabe en balance mellem økonomisk
velstand, innovation, social inklusion,
demokratisk deltagelse og miljømæssig bæredygtighed inden for vores globale
grænser. Vi skal have overbevisning og

Luca Jahier, formand for Gruppen
Andre Interesser
mod til at forsvare de universelle, udelelige og gensidigt forstærkende dimensioner af FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig
udvikling.
Det er derfor afgørende, at vi tager
udgangspunkt i vores europæiske værdier og sikrer udøvelsen af
menneskerettigheder og de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Vi kan imidlertid kun udforme
og skabe denne nye verden ved
at arbejde på en gennemsigtig måde

og samarbejde med det størst mulige
antal sociale og økonomiske aktører fra
en bred vifte af civilsamfundsorganisationer. Det er civilsamfundet, der
vil skabe forandringer ved hjælp af
græsrodsinitiativer, der respekterer
lokalbefolkningens synspunkter og rettigheder. Desuden kan vi kun gå i gang
med at skabe denne nye verden ved at
gøre bæredygtig udvikling økonomisk
tilgængelig for alle borgere, ved at
ændre opfattelser og holdninger, ved
at udvikle en attraktiv ny fortælling og
i sidste ende ved at skabe en bæredygtighedskultur hos europæerne. Dette vil
danne grundlag for nyt håb og tillid
til vores demokratiske systemer. FN’s
2030-dagsorden for bæredygtig udvikling bliver vores europæiske sociale
kontrakt for det 21. århundrede.

Fjernelse af hindringer for investeringer
og bedre fremme af private investeringer
er de foranstaltninger, som arbejdsgiverne
mener har afgørende betydning for at
styrke den private sektors investeringer
i Europa. I en fælles erklæring fra alle større
maltesiske arbejdsgiverorganisationer,
Maltas regering og EØSU’s Arbejdsgivergruppe peges der på de mest presserende
spørgsmål for de politiske beslutningstagere hvad angår skabelse af et mere gunstigt investeringsklima.
EU’s og medlemsstaternes politikker
skal skabe stabilitet og gøre det lettere
at drive forretning. Det indre marked er

et vigtigt aktiv med hensyn til at tiltrække
investeringer, men der er behov for
større fleksibilitet og pragmatisme. Ifølge
erklæringen er der brug for flere private
og offentlige investeringer inden for
områder som teknologi og innovation.
»Virksomhederne har brug for handlefrihed, og vi opfordrer til lovgivningsmæssig, administrativ og politisk stabilitet for
at tiltrække langsigtede investeringer«,
sagde Jacek P. Krawczyk, formand
for Arbejdsgivergruppen i EØSU. »Vores
økonomier har hårdt brug for råderum.
Vi skal på en ansvarlig måde frigøre og
liberalisere vores investeringsstrategier«,
tilføjede Joseph Muscat, den maltesiske premierminister.

Erasmus er anerkendt som en milepæl for opbyggelsen af en europæisk

»Erasmus er en fantastisk europæisk
bedrift til gavn for de unge. Programmet
bør udvides til også at omfatte gymnasieelever og arbejdstagere, navnlig unge
lærlinge«, erklærede EØSU’s formand,
Georges Dassis. (mq)
l

EØSU’s næstformand Gonçalo Lobo Xavier ved Eurovision for Startups
Den 7. juni deltog EØSU’s næstformand Gonçalo Lobo Xavier
i StartUp Europe-prisoverrækkelsen
i Europa-Parlamentet, hvor han overrakte to af de ti priser. Initiativet, som
har fået navnet »Eurovision for startups«, præmierede de 10 dygtigste startup-virksomheder i Europa i 2016 inden
for kategorierne: kreativitet, energi,
finansteknologi, økologi, sundhed,
IKT, intelligente byer, sociale virksomheder, turisme og vand. Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, som
er en stærk fortaler for initiativet, var
vært for ceremonien, og kommissær
med ansvar for forskning, videnskab
og innovation, Carlos Moedas, talte
til vinderne og overrakte priserne. Der
blev tildelt priser til Robocamp (PL),

Tespack (FI), INZMO (ET), Windcity (IT),
NeuronGuard (IT), VyzVoice (LU), CityCrop (EL), TempBuddy (IE), Waynabox
(ES) og APSU (ES).
Prisoverrækkelsen, der fandt sted for
første gang i år, støttes af Kommissionen og organiseres af Finnova Foundation i samarbejde med Startup Europe.
Målet er at udpege eksempler til inspiration, som kan bidrage til at fremme
iværksætterkulturen i Europa. I lighed
med en stor del af EØSU’s arbejde
sættes der fokus på at identificere
bæredygtige vækstmodeller og investeringsstrategier med henblik på at
skabe arbejdspladser og gøre EU til en
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi. (mre)
l

Læs de endelige anbefalinger her: (cl) l

Arbejdsgiverne efterlyser
specifikke foranstaltninger til
fremme af private investeringer
af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Siden 1987 har udvekslingsprogrammet Erasmus haft stor betydning
for mere end ni mio. europæere. Sidste måned afholdt EØSU og Université
Libre de Bruxelles et arrangement for
at fejre 30-årsdagen for programmet,
og der blev vedtaget en udtalelse om
midtvejsevaluering af Erasmus+.

identitet, men både civilsamfundet og
de studerende efterlyste flere midler og
bedre muligheder for de dårligt stillede
og gjorde opmærksom på behovet for
at øge civilsamfundets deltagelse i forvaltningen af programmet og forbedre
det tværsektorielle samarbejde.

Kommissær Cecilia Malmström og EØSU’s næstformand, Lobo Xavier, sammen med EU’s grønne
cyklister foran Berlaymont-bygningen

EØSU’s næstformand Gonçalo Lobo Xavier og EU-kommissær Cecilia
Malmström ønsker EU’s grønne cyklister en sikker rejse på deres femte tur

Den maltesiske premierminister, Joseph Muscat,
og Jacek Krawczyk, Arbejdsgivergruppens
formand, lige efter undertegnelsesceremonien

Den 31. maj cyklede EØSU’s næstformand Gonçalo Lobo Xavier og EU’s kommissær med ansvar for handel, Cecilia
Malmström, med på den første kilometer
af EU’s grønne cyklisters årlige cykeltur,
som i år bringer dem til Essen i Tyskland.

gør på den måde opmærksom på, at
dette er en af EU’s vigtigste prioriteter.
De sætter fokus på de enkelte byers
indsats ved at rejse dertil ved hjælp af
det mest bæredygtige og miljøvenlige
transportmiddel – cyklen.

Erklæringen blev underskrevet på konferencen »Tilskynder EU til private
investeringer?«, som blev afholdt
den 11. maj 2017 under det maltesiske formandskab for Rådet for Den
Europæiske Union. Konferencen var
organiseret i fællesskab af Arbejdsgivergruppen og alle maltesiske arbejdsgiverorganisationer. (lj)
l

De fulgte de otte cyklister fra udgangspunktet ved Berlaymont-bygningen
til triumfbuen i Cinquantenaire-parken og ønskede dem held og lykke
på deres femte årlige cykeltur til en
europæisk miljøhovedstad. Gruppen
besøger byer i EU, som iværksætter
særlige initiativer som f.eks. grøn infrastruktur med henblik på at gøre noget
ved de miljømæssige udfordringer, og

På denne tur forventede EU’s grønne
cyklister at nå frem til Essen den 2. juni
og vende tilbage til Bruxelles den
4. juni – en tur på i alt næsten 600 km.
I år kommer EU’s grønne cyklister fra
syv forskellige lande og består af fem
mænd og tre kvinder. Deres tidligere
ture har ført dem til Nantes (2013),
København (2014), Bristol (2015) og
Ljubljana (2016). (mm)
l
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