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I plenarmødet deltog Louis Michel, medlem af Europa-Kommissionen, med et indlæg om fremtiden for 
EU’s udviklingspolitik i forbindelse med vedtagelsen af udtalelsen om den europæiske konsensus. 
 

1. EU-LOVGIVNING  
 

• Bedre gennemførelse af lovgivningen  
- Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL) 

 
- Ref.: Initiativudtalelse - CESE 1069/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
I denne udtalelse slår EØSU til lyd for, at bedre lovgivning er tæt forbundet med gennemførelse og 
håndhævelse: En god lov er en lov, der kan og bliver håndhævet. I Europa er der forskellige kulturer 
og ansvarsbeføjelser, og indsatsen for en effektiv gennemførelse af lovene har varierende styrke.  

 
EØSU skelner mellem forskellige sæt tiltag, som skal gennemføres af medlemsstaterne og 
Kommissionen. For medlemsstaterne er det hovedsagelig et spørgsmål om politisk vilje. De nationale 
myndigheders holdning er nødt til at afspejle, at de selv repræsenterer EU og følgelig tager del i 
Unionens beslutninger. De skal afholde sig fra at tilføje nye krav (’gold-plating’) og selektivt udvælge 
lovgivning (’cherry picking’). Desuden skal der gives bedre information.  EØSU slår til lyd for, at 
Kommissionen spiller en aktiv rolle med henblik på at øge tilliden mellem de retshåndhævende 
myndigheder for at støtte netværk af offentlige myndigheder, foretage systematiske evalueringer af 
deres resultater og udpege og sprede eksempler på god praksis. 

 
Efter EØSU’s opfattelse er der brug for en ændring i kulturen, herunder et skift fra stadig mere ny 
EU-lovgivning til en betoning af effektiv anvendelse, så man sikrer, at den vedtagne EU-lovgivning og 
EU-politik opnår den fulde effekt.  
 

–    Kontaktperson : Jean-Pierre Faure  
                    (Tlf. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 

• Bedre lovgivning  
- Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 

 
- Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1068/2005 

 
- Hovedpunkter:  

 
Bedre lovgivning får man ved i forbindelse med en bindende retsregel at sætte sig i brugerens sted. 
Dette indebærer en fremgangsmåde, der bygger på medinddragelse. Bedre lovgivning går også ud på 
at lovgive mindre, da for megen lovgivning skaber juridisk uigennemskuelighed, hvilket bl.a. er en 
kilde til handelshindringer. Det drejer sig også om at sikre, at den bindende retsregel kan 
gennemføres enkelt og effektivt (jf. CESE 606/2005 fin, ordfører: Joost van Iersel). Samtidigt er det 
vigtigt at tage behørigt hensyn til civilsamfundets forventninger om sikkerhed og erhvervslivets ønske 
om retssikkerhed og stabilitet.  
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Samtlige generaldirektorater i Kommissionen skal forelægge et afstemt forenklingsprogram, som 
præciserer behovet for lovgivning og dens forventede indvirkning på modtagerne. Endvidere skal de 
foreslå foranstaltninger for hver enkelt gruppe af udvalgte tekster og skønsmæssigt fastlægge de 
nødvendige ressourcer for programmets gennemførelse.  

 
En gennemgribende ændring eller opblødning af en lovgivning, hvis konsekvenser i praksis afviger 
fra de efterstræbte mål, indebærer ikke en svækkelse af lovgiverens autoritet, men er tvært imod et 
tegn på politisk intelligens, som styrker modtagernes tillid og fremmer overholdelsen af lovgivningen. 
Desuden skal evalueringen af lovgivningen være en pluralistisk og participatorisk opgave, hvis den 
skal have ubestridt politisk og praktisk legitimitet. 

 
EØSU mener, at opgaven med at gøre Fællesskabets samling af love og retsregler mere enkel, 
sammenhængende og relevant er et dybt politisk spørgsmål, som kræver en intens interinstitutionel 
mobilisering, der understøttes af en lige så intens aktiv deltagelse fra det organiserede civilsamfunds 
side.  
 

–    Kontaktperson : Jean-Pierre Faure  
                    (Tlf. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 

• Grønbog – Lovvalg ved skilsmisse  
- Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 

 
- Ref.: KOM(2005) 82 endelig – CESE 1064/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
På baggrund af de store forskelle mht. retten til skilsmisse og separation eller betingelserne for samt 
virkningerne af omstødelse af ægteskab foreslår grønbogen (fornuftigvis), at man undlader at 
harmonisere den substantielle ret. 

 
EØSU er åben over for det vigtige spørgsmål om borgerne og deres mobilitet; udvalget følger 
resultatet af Kommissionens høringer samt af de mere konkrete lovforslag, der efterfølgende vil 
kunne fremsættes; man kan forestille sig en ændring af den nye Bruxelles II-forordning eller en særlig 
forordning om skilsmisse. 

 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 

   (Tlf.: 00 32 2 546 97 18,  e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2. SOCIALE, ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE OG 
SAMFUNDSMÆSSIGE RETTIGHEDER  

 

• Den sociale dialog og industrielle ændringer  
- Ordfører: Gustav Zöhrer (Lønmodtagergruppen – AT) 

 
- Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1073/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
EØSU bifalder bestræbelserne på at styrke den sociale dialog, især i de nye medlemsstater. Der er 
tale om et nøgleinstrument i forbindelse med forvaltningen af de industrielle ændringer, fordi denne 
dialog stimulerer innovation og konkurrenceevne og dermed bidrager til realiseringen af Lissabon-
målene. Omstillingernes succes skal dog ikke kun måles på virksomhedernes konkurrenceevne, men 
også på deres sociale forvaltning af dens følgevirkninger. 
 
EØSU tillægger sektorinitiativerne stor betydning og støtter Kommissionens forslag om at opfordre 
nye sektorer til at etablere en social dialog. Udvalget anbefaler, at man ikke kun begrænser sig til 
erhvervssektorer i krise, da det er vigtigt at foregribe ændringerne på det rette tidspunkt og forvalte 
dem proaktivt. I dette lys bør de analyseinstrumenter, som arbejdsmarkedets parter råder over, 
forbedres. 
 
EØSU fremhæver de europæiske samarbejdsudvalgs rolle og afventer med interesse den bebudede 
meddelelse om virksomhedernes sociale ansvar. Udvalget bifalder den omfattende tværsektorielle 
fremgangsmåde, som Kommissionen har valgt i sin meddelelse om ”Omstruktureringer og 
beskæftigelser” – en meddelelse som udvalget er ved at udarbejde en udtalelse om. 

 
    –   Kontaktperson : José Miguel Cólera 

                (Tlf. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Socialpolitik som led i paneuropæiske regler for indlandsskibsfart  
- Ordfører: Thomas Etty (Lønmodtagergruppen – NL) 
- Medordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 

 
- Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1071/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
EØSU går klart ind for at opbygge en fælles socialpolitik for indlandsskibsfarten, helst i paneuropæisk 
sammenhæng. En sådan politik bør gælde for alle europæiske vandveje. Regelsættet er stærkt 
fragmenteret og bør harmoniseres og ensartetgøres, da EU's udvidelse vil føre til endnu flere 
komplikationer. I øjeblikket ser man ud til at prioritere regler om besætning, arbejds- og hviletid samt 
tilvejebringelse af en reel, aktiv, social dialog. Dette er særlig vigtigt på baggrund af den forventede, 
skærpede konkurrence både i indlandsskibsfarten og mellem indlandsskibsfarten og andre 
transportformer. Ved udformningen af et nyt udkast til socialpolitikken i EU-indlandsskibsfarten bør 
Europa-Kommissionen arbejde snævert sammen med arbejdsmarkedsparterne, centralkommissionen 
for sejlads på Rhinen, Donau-kommissionen og de internationale arbejdsorganisationer. Denne tilgang 
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kræver, at centralkommissionens og Donau-kommissionens medlemmer giver deres instanser de 
nødvendige beføjelser på det socialpolitiske område og udvider deres kapacitet. Den sociale dialog i 
denne sektor (i national og europæisk sammenhæng) er det vigtigste instrument til at slå bro mellem 
arbejdsgivernes, de selvstændiges og lønmodtagernes holdninger samt EU's målsætninger. Endvidere 
anbefaler EØSU, at der lægges særlig vægt på almen og faglig uddannelse i denne sektor. EØSU 
understreger til slut, at aftaler mellem arbejdsmarkedsparterne på baggrund af sektorens særlige 
forhold bør tages med i betragtning som et supplement til Rådets mindsteforskrifter. 

 
–   Kontaktperson : Siegfried Jantscher  
                      (Tlf. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
• Social sikring for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende  

- Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – ES) 
 

- Ref.: KOM(2004) 830 endelig – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 

- Hovedpunkter: 
 

EØSU støtter generelt forordningsforslaget med forbehold af bemærkningerne i nærværende 
udtalelse. EØSU er klar over, at det er nødvendigt at forenkle og forbedre ordlyden af forordning nr. 
1408/71 og 574/72 for at fremme unionsborgernes frie bevægelighed. Endnu mere positivt ville det 
dog være, hvis forordning nr. 833/2004, som i sig selv udgør en generel og vidtrækkende forenkling 
med hensyn til koordineringen af de sociale sikringsordninger, blev sat i kraft. 

 
Eftersom EØSU ikke har haft lejlighed til at udtale sig om den endelige version af forslaget til 
forordning nr. 883/2004, som det nu fremstår efter en langtrukken lovgivningsprocedure, bør der 
efter EØSU's mening ufortøvet udarbejdes en initiativudtalelse om dette forslag, før man går i gang 
med lovgivningsbehandlingen af forslaget til gennemførelsesforordning, som Kommissionen er ved at 
lægge sidste hånd på. 

 
EØSU opfordrer Kommissionen til snarest at færdiggøre forslaget til gennemførelsesforordning, og 
det opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at gå hurtigt frem med lovgivningsproceduren med 
henblik på vedtagelsen af den nævnte forordning, således at den langsommelighed, der blev lagt for 
dagen i behandlingen af forordning nr. 883/2004, ikke gentager sig, især når man betænker, at året 
for arbejdstagernes mobilitet fejres i 2006. 

 
Hvad angår de foreslåede tilpasninger i de forskellige bilag til forordning nr. 1408/71, anmoder EØSU 
om, at tilpasningen i bilag II, del II, om særlige ydelser i anledning af fødsel eller adoption hurtigst 
muligt bliver strøget, og at dette sker med tilslutning fra de medlemsstater, som endnu fastholder disse 
ydelsers ekstraordinære karakter. 

 
− Kontaktperson : Alan Hick 
                     (Tlf. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

3. LIGE MULIGHEDER OG LIGEBEHANDLING  
 

• Kvinder og fattigdom i EU  
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- Ordfører: Brenda King (Arbejdsgivergruppen – UK) 
 

- Ref.: Europa-Parlamentets anmodning om udtalelse – CESE 1074/2005 
 

I april 2005 besluttede Europa-Parlamentet at anmode EØSU om at udarbejde en udtalelse om 
”Kvinder og fattigdom”, samtidig med en rapport fra Europa-Parlamentet og en udtalelse fra 
Regionsudvalget. 
 

– Hovedpunkter: 
 

• EØSU hilser den fælles rapport fra Kommissionen og Rådet om social integration af 
5. marts 2004 velkommen. EØSU mener imidlertid, at der er en grel udeladelse, nemlig 
identificering og overvågning af kønsspecifikke indikatorer. 

 
• En debat om fattigdommens kønsspecifikke natur vil være i tråd med den forpligtelse til at 

udrydde fattigdom, som blev vedtaget på verdenstopmødet om social udvikling i København i 
1995. 

 
• Selvom mange medlemsstater har gennemført en væsentlig styrkelse af deres institutionelle 

mekanismer for at inddrage fattigdom og social integration i alle områder af deres nationale 
politikudformning, skal der gøres mere for at inddrage arbejdsmarkedets parter og ngo’er i 
udvikling og gennemførelse af politikker. 

 
• Lissabon-strategiens mål om øget beskæftigelse for kvinder bør følges op af strategier, der sikrer, 

at fattigdomstruede kvinder får brugbare kvalifikationer, som kan gøre dem økonomisk 
uafhængige. For at sikre kvinders eksistensmuligheder i alle livets faser er det desuden påkrævet 
at iværksætte flere initiativer og tiltag.  

 
• EØSU mener, at der kan vindes meget ved, at medlemsstaterne deler deres erfaringer på 

områder, der berører kvinder og fattigdom (ydelse af pensioner, socialsikringssystemer, 
teenagegraviditeter, handel med kvinder). 

 
• Det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, som vil blive oprettet i 2007, kan 

kun fremkalde de nødvendige ændringer, hvis de får et tilstrækkeligt stor budget. 
 

–     Kontaktperson :  Torben Bach Nielsen 
                     (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder  
- Ordfører: Dana Štechová (Arbejdsgivergruppen – CZ) 

 
- Ref.: KOM(2005) 81 endelig – 2005/0017 (COD) – CESE 1066/2005 

 
- Hovedpunkter: 
 

EØSU støtter forslaget om at oprette et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og 
kvinder, som det mener vil blive et effektivt instrument med stort potentiale, der vil kunne 
understøtte EU's og medlemsstaternes bestræbelser på at gøre fremskridt på ligestillingsområdet, 
både på det retlige og praktiske plan. 
 

Instituttet ikke må træde i stedet for eller svække de nuværende velfungerende og erfarne 
specialiserede EU-agenturer eller dem, der er under oprettelse på EU-niveau. Ej heller må 
oprettelsen af instituttet svække princippet om integrering af kønsaspektet (mainstreaming) i alle 
EU’s organer, politikker og programmer. 
 

EØSU opfordrer kraftigt til, at repræsentanter for Europas arbejdsmarkedsparter og de relevante 
ngo'er får samme status i bestyrelsen som de øvrige medlemmer, dvs. at de har stemmeret. 
 

EØSU anser det for nødvendigt, at finansieringen af instituttet er tilstrækkelig til, at det kan 
udføre sine opgaver fuldt ud, parallelt med andre EU-organer eller –programmer, som også 
beskæftiger sig med ligestillingsproblematikken, og ikke på bekostning af disse. 

 
− Kontaktperson : Ewa Kaniewska 
                   (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

4. TERRITORIAL SAMHØRIGHED  
 

• Turismens bidrag til økonomisk og social genopretning i svagt stillede 
områder  
- Ordfører:  Juan Mendoza Castro (Lønmodtagergruppen - ES) 

 
- Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1057/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
I sin udtalelse anbefaler EØSU  

 
• at der gennemføres et forsøgsprojekt baseret på vellykkede erfaringer, hvor man i praksis 

undersøger, hvorledes strukturfondene bedst kan anvendes til at fremme turismen i 
socioøkonomiske nedgangsområder, 

 
• at der sættes skub i koordineringen af initiativer på forskellige administrative niveauer (nationalt, 

regionalt og lokalt),  
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• at der etableres turismeobservatorier, som skal analysere sektorens muligheder og foreslå 

forskellige integrerede turismeudviklingsstrategier og –tiltag, 
 

• at der etableres en europæisk turismemodel, der ikke nødvendigvis er baseret på regler, men på 
værdier og principper om bæredygtighed, miljøbeskyttelse, kvalitet i leveringen af tjenester, 
produkter og beskæftigelse, forbrugersikkerhed, offentligt-privat samarbejde, adgangsmuligheder 
for alle og fremme af lokalarven, kulturelle værdier samt andre værdier, som sikrer, at turisme i 
Europa og andre lande respekterer bæredygtighedsprincippet på kort, mellemlang og lang sigt. 

 
 EØSU mener, at turisme for mange nedgangsområder er en god alternativ kilde til økonomisk 

aktivitet med et stort potentiale for social, økonomisk og beskæftigelsesmæssig udvikling. Det er 
vigtigt at skabe produkter og serviceydelser, som kan skabe en turistefterspørgsel i disse 
områder. 

 
 EØSU peger på en række hindringer for turismealternativet i nedgangsområder samt på  

betingelserne for dette alternativs levedygtighed, som kan variere stærkt fra område til område. 
 

 EØSU understreger afslutningsvis, at det af hensyn til rentabiliteten af turistforetagender, der er 
etableret som alternativer i nedgangsområder, er afgørende, at der samtidig tilvejebringes et net 
af supplerende aktiviteter, som samles om et fælles mål i en reel "turist-alliance", hvori de 
enkelte virksomheder indgår som en del af et samlet turistudbud. Eksemplet med "turist-
rundrejser", hvor forskellige økonomiske aktører medvirker, er en måde at give denne alliance 
konkret form på. 

 
- Kontaktperson: Nemesio Martinez 
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 01,  e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

5. EKSTERNT SAMARBEJDE 
 

• Den Europæiske Unions udviklingspolitik - "Den europæiske konsensus"  
- Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (Lønmodtagergruppen - ES) 

 
- Ref.: KOM(2005) 311 endelig  – CESE 1072/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
• EØSU foreslår, at den europæiske udviklingspolitik sidestilles med sikkerhedspolitikken. 
• I en tid med økonomisk globalisering  bør fremme af den europæiske sociale model være en 

central del af EU's udviklingspolitik. 
• Nedskæringen af subsidier (herunder landbrugsstøtten) bør knyttes til eksportpriserne, da 

dette i høj grad ville være med til at mindske fattigdommen. 
• Der bør indbygges en social dimension i associeringsaftalerne mellem EU og forskellige 

lande og regioner i resten af verden. EØSU foreslår derfor, at anstændigt arbejde gøres til 
det 9. millennium-udviklingsmål. 
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• Desuden anbefaler EØSU, at EU's udviklingspolitik udbygges med foranstaltninger til 
beskyttelse af forkæmpere for menneskerettighederne, herunder menneskerettighederne på 
arbejdspladsen, i de regioner, som er omfattet af udviklingssamarbejdet. 

• Miljødimensionen bør tilføjes blandt indikatorerne for effektivitet i gennemførelsen af 
udviklingsstrategier. 

• EU's udviklingspolitik skal bidrage til integration af migrationsstrømme, herunder 
indvandrernes regularisering og rettigheder. 

• EØSU opfordrer til at sikre kohærens mellem alle EU-politikker og udviklingsstrategien. 
Udviklingspolitikken skal også bevare sin uafhængighed og specifikke karakter i forhold til 
andre politikker. 

• Desuden opfordrer EØSU Kommissionen, Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet til 
at give deres støtte til, at EØSU's rolle i forbindelse med AVS udvides til også at omfatte 
forbindelserne med økonomiske og sociale interessegrupper i andre regioner såsom 
Latinamerika og Euro-Middelhavslandene. 

• EØSU understreger, at fremme af stabile og demokratiske rammer om 
arbejdsmarkedsrelationerne og den sociale dialog samt tilskyndelse til virksomhedernes 
sociale ansvar er centrale mål for EU's udviklingspolitik. 

• EØSU anbefaler, at EU's udviklingspolitik fokuserer mere på mellemindkomstlande med 
store interne problemer med fattigdom og ulighed. 

• EØSU foreslår, at de initiativer til gældseftergivelse, som G8-landene har vedtaget, udvides 
til alle fattige lande, og at de reelt finansieres med ekstra midler. 

• EØSU går ind for, at der tilvejebringes supplerende finansieringskilder for at opfylde 
udviklingsmålene og beskytte internationale offentlige goder. 

• EØSU mener, at afbinding af bistanden bør være et af de centrale mål for EU's 
udviklingsstrategi.  

 
−   Kontaktperson : Susanna Baizou  
                    (Tlf.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 

 

• Rådgivende organers og erhvervsorganisationers rolle i forbindelse med 
iværksættelsen af associeringsaftaler og EU’s naboskabspolitik  
- Ordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen - IT) 

 
- Ref.: Informationsrapport - CESE 520/2005 fin 

 
- Hovedpunkter:  

 
Eksternsektionens informationsrapport fastlægger anvendelsesområdet samt betingelserne og 
vilkårene for iværksættelsen af EU’s nye naboskabspolitik over for alle dets nabolande, herunder 
middelhavslandene. Den foreslår en specifik rolle for de rådgivende organer og indkredser 
rådgivningsfunktionens plads. Rapporten understreger, hvilket ansvar der påhviler dels de berørte 
tredjelande dels EU-institutionerne. Endelig retter rapporten en appel til regeringerne i 
middelhavspartnerlandene og til EU-institutionerne om at inddrage de rådgivende organer og 
civilsamfundsaktørerne i iværksættelsen af partnerskabs- og naboskabspolitikken. Rapporten 
anbefaler navnlig: 
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− at udviklingen af arbejdsmarkedsparternes repræsentativitet i middelhavspartnerlandene støttes; 
− at man sammen med de rådgivende organer vurderer, på hvilke punkter de nationale 

handlingsplaner kan/bør gennemføres i samarbejde med civilsamfundsorganisationerne og 
fremmer mobiliseringen af disse organisationer på alle nyttige planer; 

− at den rådgivende funktion ses som en af deltagerdemokratiets grundpiller; 
− at man informerer, konsulterer og inddrager arbejdsmarkedets parter, ngo’erne og de øvrige 

socioøkonomiske aktører i udarbejdelsen af de forskellige foranstaltninger, som skal iværksættes i 
forbindelse med handlingsplanerne. 

 
− Kontaktperson : Jacques Kemp 
                   (Tlf.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 

 

• Den nordlige dimension og handlingsplanen herfor  
- Ordfører: Filip Hamro-Drotz (Arbejdsgivergruppen - FI) 

 
- Ref.: Initiativudtalelse - CESE 1067/2005 

 
- Hovedpunkter: 

 
EU forventer, at EØSU bidrager til gennemførelsen af handlingsplanen for den nordlige dimension. 
Ligesom i tidligere år vil EØSU blive indbudt til den 4. ministerkonference, som afholdes af det 
britiske EU-formandskab i november 2005. 

 
Der er fortsat meget ringe kendskab til den nordlige dimension og Anden handlingsplan, og regeringer 
og andre sammenslutninger har kun taget få initiativer til at informere og inddrage det organiserede 
civilsamfund i Anden handlingsplan for den nordlige dimension. 

 
EØSU støtter hensigten om at knytte den nordlige dimension til EU-Rusland-samarbejdet og de fire 
fælles rum. Mekanismen for samarbejde på dette område, f.eks. et fælles styrelsesråd, bør overvejes. 

 
Civilsamfundsanliggender bør opgraderes i EU-Rusland-køreplanerne og også omfatte en struktureret 
høring af civilsamfundsorganisationerne i de fremtidige mekanismer for den nordlige handlingsplan. 

 
De eksisterende regionale organer i Østersøområdet, især Østersørådet, bør spille en central rolle i den 
kommende indsats for den nordlige dimension. 

 
Der er brug for mere offentlig information om den nordlige dimension. En opgradering af 
informationssystemet for den nordlige dimension er nødvendig med henblik herpå. 

 
Finansieringen af partnerskaber om den nordlige dimension bør afgøres fra sag til sag. Regeringerne 
og de internationale finansieringsinstitutioner bør have en central rolle heri.  

 
− Kontaktperson: Gatis Eglitis 
                   (Tlf.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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6. SUNDHED 
 

• Fedme i Europa – civilsamfundspartnernes rolle og ansvar 
–   Ordfører: Madi Sharma (Arbejdsgivergruppen – UK) 

 
− Ref.: initiativudtalelse – CESE   1070/2005 

 
− Hovedpunkter:  
 
Antallet af fede mennesker er steget dramatisk i de seneste 30 år. I 2000 erklærede WHO, at fedme 
er den største sundhedstrussel i vesten. 
 
EØSU foreslår at reducere fedme gennem en europæisk kampagne om sikring mod fedme – Obesity 
Check, som skal skabe bevidsthed om fordelene ved en sund livsstil og om alle parters ansvar for at 
forhindre fedme. 
 
EØSU anser det for nødvendigt at "inkludere alle" i en strategi for bekæmpelse af problemet i 
fællesskab, hvor alle yder et bidrag, enten i form af økonomiske midler, tid eller konkrete ydelser. 
 
Alle relevante parter, fra Europa-Kommissionen til de enkelte familiemedlemmer, kan opfordres til at 
deltage i kampagnen for at se på deres egne aktiviteter, og hvordan disse kan ændres med henblik på 
at undgå risikoen for fedme. 
 
Formålet er at skabe et miljø, der støtter sunde kostvaner, en alsidig kost og fysisk aktivitet i hele 
Europa – uden løftede pegefingre. 
 

− Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
                    (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 



- 11 - 

Greffe CESE 137/2005  Dhw/EWN/uv …/… 

• Aviær influenza  
– Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser – IE) 
 

–    Ref.: KOM(2005) 171 endelig – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 
 

–    Hovedpunkter: 
 
EØSU bifalder Kommissionens forslag om bekæmpelse af aviær influenza,  som er en vigtig reaktion 
på de hyppigere udbrud af aviær influenza. EØSU betragter den nye definition af aviær influenza og 
kravet om overvågning som et vigtigt skridt i kampen mod denne virus og dens eventuelt negative 
konsekvenser. EØSU anerkender den viden, man har erhvervet med vaccination, og bifalder 
indførelsen af nødvaccination og forebyggende vaccination som et yderligere instrument til 
bekæmpelse af aviær influenza. Endvidere bifalder EØSU forslaget om pligt til underretning af de 
offentlige sundhedsmyndigheder i tilfælde af udbrud af aviær influenza. EØSU erkender, at der er 
potentielle farer på dyresundhedsområdet, ikke mindst som følge af EU’s nye grænser efter 
udvidelsen. EØSU anbefaler derfor, at Kommissionen stiller tilstrækkelige midler til rådighed til 
inspektion og tilsyn med gennemførelsen og omsætningen til national ret af de enkelte direktiver. 
EØSU forstår den aviære influenzas internationale dimensioner og opfordrer Kommissionen til at 
arbejde for, at der på verdensplan vedtages tilsvarende bekæmpelsesforanstaltninger. 

 
– Kontaktperson: Yvette Azzopardi   

              (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

7. PASSAGERTRANSPORT OG PASSAGERERS RETTIGHEDER 
 

• Information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en 
given flyvning  
– Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgivergruppen – IE) 

 
 –   Ref.: KOM(2005) 48 endelig – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 
 

– Kontaktperson: Luis Lobo  
             (Tlf. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly  
– Ordfører: Miguel Angel Cabra De Luna (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 

 –   Ref.: KOM(2005) 47 endelig – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 
  

– Kontaktperson: Luis Lobo  
              (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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8. LANDBRUG OG FISKERI 
 

• Råtobak 

–   Ordfører: Christos Fakas (Gruppen Andre Interesser – EL) 
 

–   Ref.: KOM(2005) 235 endelig – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 

– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
               (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Fiskerilicenser til tredjelande 
–   Ordfører:  Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 

–   Ref.: KOM(2005) 238 endelig – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 
 

– Kontaktperson: Yvette Azzopardi  
              (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

9. OFENTLIGE INDKØB 
 

• Offentlige vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og bygge- og 
anlægskontrakter 
– Ordfører: Francesco Petringa (Gruppen Andre Interesser – IT) 

 
– Ref.: KOM(2005) 214 endelig – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 

 
–   Kontaktperson: Aleksandra Klenke 

          (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail:: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 


