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1. INDUSTRIPOLITIK OG INNOVATION
•

Fremme af bæredygtig produktivitet på de europæiske arbejdspladser

−

Ordfører: Leila Kurki (Lønmodtagergruppen – FI)

−

Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1257/2007

−

Hovedpunkter:

Udvalget

−

−

er af den opfattelse, at traditionelle faktorer for økonomisk vækst må suppleres med nye
elementer, som kan skabe bæredygtig vækst: produktivitetsvæksten skal sættes i vejret, det
faldende arbejdsudbud skal rettes op, og arbejdslivet skal gøres mere attraktivt;

−

mener, at det er EU's opgave at støtte alle medlemsstater og virksomheder i deres bestræbelser
på at øge bæredygtig produktivitet som et centralt led i Lissabon-strategien; idéen om, at
kvalitetsmæssige og sociale innovationer på arbejdspladsen har stor indflydelse på
virksomheders succes, skal fremmes aktivt;

−

henviser atter til sit forslag om, at der udarbejdes et europæisk indeks for arbejdslivskvalitet,
som kan danne grundlag for nye initiativer vedrørende forbedring af arbejdslivskvaliteten;
EØSU's solide og bredtfavnende ekspertise vil være et solidt grundlag for dette arbejde;

−

opfordrer Kommissionen til at bestille yderligere undersøgelser om forholdet mellem
arbejdslivskvalitet og produktivitet;

−

mener, det vil være nyttigt at betone arbejdspladsernes innovationsindsats og nye faglige
færdigheder samt ny ledelsespraksis i EU's innovations- og uddannelsesinitiativer;

−

foreslår, at medlemsstaterne som led i deres beskæftigelsesprogrammer og innovationspolitik
gennemfører programmer, der fremmer arbejdslivskvalitet og produktivitet;

−

finder det væsentligt, at diskussionen om bæredygtig produktivitet og konkrete initiativer i
den henseende fortsætter; udvalget kan yde et vigtigt bidrag til denne proces ved at fremlægge
civilsamfundets synspunkter.

Kontaktperson:

Torben Bach Nielsen
(Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)
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•

Situationen i EU's kemiske industri

–

Ordfører: Josef Zbořil (Arbejdsgivergruppen – CZ)

–

Ref.: Informationsrapport – CESE 733/2007 fin

–

Hovedpunkter:

Informationsrapporten giver et overblik over udviklingen i den kemiske industri i perioden
2000-2005. Rapporten tager udgangspunkt i konsulent Reckons statistiske undersøgelse og den
offentlige høring i Dresden i maj 2007.
I den første del af rapporten behandles industriens situation i Europa og på verdensmarkedet.
Den europæiske kemiske industri er stadig en stærk sektor. Det indre marked har haft en meget positiv
indflydelse. Industrien er af grundlæggende betydning for næsten alle erhvervssektorer, og dens
strategier har direkte indflydelse på de efterfølgende brugere. Den kemiske industri beskæftiger ca.
fire mio. mennesker. På det globale marked har EU's kemiske industri måttet vige førstepladsen til
fordel for Asien
I den følgende del af informationsrapporten behandles beskæftigelsesmæssige aspekter, F&U og
investeringer, energi og miljøspørgsmål.
Beskæftigelsen i den kemiske industri i EU-25 faldt med 5% i perioden 2001-2005. De beskæftigedes
gennemsnitsalder steg lidt i samme periode. Antallet af højtkvalificerede funktionærer steg i samme
tidsrum.
Investeringer samt forskning og udvikling (F&U) er nøgleelementer, hvis den kemiske industris
fremtid skal sikres. Den kemiske industri er hvad F&U angår den vigtigste investor i den europæiske
fremstillingsindustri.
Den europæiske kemiske industri er en af de mest energiintensive industrisektorer. I realiteten er EU
og dets kemiske industri omgivet af regioner/lande, hvor energipriserne er meget lavere, og disse lave
energipriser er en "skjult støtte" til deres nationale kemiske industri.
I konklusionerne nævnes de vigtigste tendenser, muligheder og risici som f.eks. konstant udvikling af
nye og bedre produkter og fremgangsmåder, massevareudvikling, stabil udvikling i F&U-udgifterne,
faldende beskæftigelse og svag produktionsvækst.
Den kemiske sektors dårlige image i offentligheden giver anledning til betænkeligheder. En mere
aktiv imagepolitik er afgørende for denne sektor, og EU-institutionerne må bakke op om en sådan.
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som sådan ser med tilfredshed på initiativerne til "bedre lovgivning" og konsekvensanalyser af
lovgivningen.
Afslutningsvis hedder det i informationsrapporten, at som følge af REACH-forordningen vil risikoen
for en stigning i de ikke-produktive omkostninger, i kartelaftaler og i den uforholdsmæssig store
belastning af SMV blive minimeret. Omkostningerne ved gennemførelsen af REACH forekommer
acceptable. I overensstemmelse med resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført inden for
REACH, forventer EØSU, at man i nær fremtid vil kunne opnå en mindskelse af antallet af
arbejdspladsulykker og erhvervssygdomme og dermed lavere omkostninger for erhvervslivet og
samfundet.
–

Kontaktperson:
(Tlf.: 00 32 2 546 86 28 – e-mail: ccmi@eesc.europa.eu)

2. ENERGI
• Handlingsplan for energieffektivitet
– Ordfører: Edgardo Maria Iozia (Lønmodtagergruppen – IT)
– Ref.: KOM(2006) 545 endelig – CESE 1243/2007
– Hovedpunkter:
EØSU påskønner de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår. Alt bør nu sættes i værk for at
sænke energiforbruget og gennemføre teknisk mulige energibesparelser på mere end 20%. Målet skal
understøttes af nationale planer, således at man sikrer en ligelig fordeling af målene mellem
medlemsstaterne i samklang med det enkelte lands potentiale.
EØSU fremlægger en række anbefalinger og forslag på forskellige indsatsniveauer:
−

På det mere generelle plan foreslås det at indlede en specifik debat om "livsstil", "ansvarligt
energiforbrug" og "livskvalitet" for at bevidstgøre befolkningen. Uddannelse på alle stadier
og niveauer, F&U og den internationale dimension (partnerskaber, international rammeaftale,
naboskabsprogrammer og post Kyoto-indsats) skal i fokus og styrkes yderligere.

−

På det politiske og samfundsøkonomiske plan udtrykkes støtte til lempelige skatteordninger,
energieffektivitetsincitamenter samt god praksis i forbindelse med virksomhedernes sociale
ansvar. Social dialog er afgørende for energibesparelser og skal inddrage civilsamfundet,
arbejdsgiverorganisationerne, fagforeningerne og miljøorganisationerne samt de lokale
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iøjnespringende.
−

På det mere tekniske plan fremlægges en række anbefalinger og forslag:
−
−
−
−
−

Fjernvarme, decentrale kølenet og trigenanlæg samt mikrokraftvarmeenheder skal have
prioritet.
Nye integrerede energitjenester og nye jobprofiler.
Miljørigtig projektering skal udvides til at omfatte boligbyggeri og transport.
Intelligente målere, fjernstyret energidistribution og optimeret styring af
netbelastningen.
Samt meget andet.

–

Kontaktperson:

Siegfried Jantscher
(Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•
–

Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer

–

Ref.: KOM(2006) 843 endelig – CESE 1246/2007

–

Hovedpunkter:

Ordfører: Josef Zbořil (Arbejdsgivergruppen – CZ)

EØSU bifalder Kommissionens analyse og redegørelse i dens meddelelse. Perspektiverne for
udvikling og markedsføring af kulteknologier med ”nær nul”-emissioner over de kommende to årtier
er lovende. Man skal dog ikke allerede nu vedtage energipolitiske strategier og mål som "bindende
foranstaltninger" i forventning om, at CCS-teknologierne en dag finder bred anvendelse, eftersom der
ikke på nuværende tidspunkt findes påviste kommercielle, omkostningseffektive teknikker til
udskillelse og binding af CO2-emissioner fra kulfyrede kraftværker (for så vidt er Kommissionens
tidsplan for CCS for optimistisk). Et andet fokuspunkt er forbedring af arbejdsvilkårene.
Kommissionen opfordres til at skabe en ramme for CCS, der dækker de største risici og yder
sikkerhed uden samtidig at være for restriktiv. Med fortsatte bestræbelser for at hæve
energieffektiviteten på kraftværkerne på kort og mellemlang sigt og udvikle næsten emissionsfri
kulteknikker vil kul bidrage til klimabeskyttelsen og indtage en vigtig plads, når det gælder dækning
af fremtidens energibehov.
–

Kontaktperson:

Siegfried Jantscher
(Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

Greffe CESE 149/2007 Et/SFJ

.../...

-5-

3. INDUSTRIPRODUKTION – LOVGIVNINGSRAMME
•

Forenkling af de lovgivningsmæssige rammer for maskinsektoren Markedsobservatoriet

–

Ordfører: Edgardo Maria Iozia (Lønmodtagergruppen – IT)

–

Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1238/2007

–

Hovedpunkter:

Margot Wallström og Günter Verheugen, næstformænd i Kommissionen, anmodede EØSU om at
udarbejde en sonderende udtalelse om forenklingen af de lovgivningsmæssige rammer for den
industrielle maskinsektor. Kommissionen lægger særlig vægt på at forenkle og forbedre den gældende
EU-ret.
Med henblik på at nå dette mål tror Kommissionen, at EØSU kan sikre gennemsigtighed i
vurderingen af den overordnede sammenhæng i de lovgivningsmæssige rammer for den industrielle
maskinsektor, herunder også den ikke-sektorspecifikke lovgivning.
EØSU støtter Kommissionens initiativ, der skal styrke konkurrenceevnen og forbedre den juridiske
referenceramme gennem en bedre og mere effektiv lovgivning, der tager hensyn til sektorens konkrete
situation, som er kendetegnet ved titusinder af små og mellemstore virksomheder.
EØSU opfordrer Kommissionen til at ansætte mere personale, der skal tage sig af koordinering,
overvågning og i nogle tilfælde også kontrol af forvaltningen af akkrediteringsprocedurerne, af
notifikationsorganernes aktiviteter og af kvaliteten af deres certificeringer.
I forbindelse med standardiseringsarbejdet ønsker EØSU, at alle de berørte parter sættes i stand til at
deltage i fastlæggelsen af standarder fra starten.
EØSU mener, at "harmoniserede" standarder bør stilles gratis til rådighed, eller at prisen kun bør være
symbolsk, især for små og mellemstore virksomheder.
EØSU understreger, at alle uberettigede administrative omkostninger skal fjernes. Det vil lette byrden
på produktionssystemet væsentligt.
EØSU opfordrer Kommissionen til seriøst at overveje behovet for at øge standardiseringens stabilitet
ved at integrere forslag fra operatørerne og de vigtigste interessenter. EØSU anbefaler, at
Kommissionen, inden den begynder at lovgive, overvejer, om de samme mål ikke kunne nås på andre
måder, f.eks. gennem selvregulering eller samregulering.
EØSU opfordrer til, at alle tekniske barrierer for gennemførelsen af det indre marked fjernes.
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EØSU anbefaler, at der forud for fremtidig lovgivning altid foretages en omhyggelig
konsekvensanalyse, der tager hensyn til graden af proportionalitet, og at der efterfølgende føres meget
streng kontrol med dens gennemførelse.
Sektordialogen mellem arbejdsmarkedets parter spiller en fundamental rolle for kortlægningen af alle
de fælles initiativer, som skal støtte udvikling af beskæftigelse og konkurrenceevne i maskinsektoren,
samtidig med at de ufravigelige principper om sikkerhed for arbejdstagerne, borgerne og miljøet
overholdes.
–

Kontaktperson:

Jean-Pierre Faure
(Tlf.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

Supplerende udtalelse:
•
CCMI/042 - Forenkling af de lovgivningsmæssige rammer for maskinsektoren
− Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL)
− Ref.: Supplerende udtalelse – CESE 694/2007 fin
− Kontaktperson: Pol Liemans (Tlf.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@eesc.europa.eu)

• CARS 21
– Ordfører: Francis Davoust (Arbejdsgivergruppen – FR)
– Ref.: KOM(2007) 22 endelig – CESE 1239/2007
– Hovedpunkter:
Udvalget udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen har demonstreret vilje til at benytte sig af en
samlet tilgang, hvorved dels de forskellige aspekter af bilindustriens udvikling og dennes
konkurrencedygtighed, dels branchens forskellige interessenter betragtes under ét. Den mindskelse af
de reguleringsmæssige byrder, som erstatningen af de 38 EF-direktiver med FN/ECE-regulativer
åbner op for, bifaldes.
Vanskelighederne ved anvendelsen af denne metode er:
−

ønsket om konsensus indebærer en tendens til at udskyde løsningen af konflikter;

−

substansen i analysen og henstillingerne er stærkt afhængige af, hvilke interessenter der
høres;

−

valget af en integreret strategi kan indebære, at analysen af de opkastede problemstillinger
udvander ansvarsfordelingen.
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Udvalget henstiller derfor:
−

at industrien får tid til at indføre den teknologi, der er nødvendig for at kunne leve op til de
strengere krav, uden at disse medfører væsentligt dyrere produkter og i sidste ende en
opbremsning af fornyelsen af bilparkerne;

−

i forbindelse med miljøproblematikken, at man ikke kun ser på CO2-spørgsmålet og ikke kun
interesserer sig for de tekniske løsninger, men udvikler en mere helhedsorienteret og åben
tilgang til biltrafikkens og vejtransportens samfundsmæssige betydning i EU;

−

at der sammenkaldes et forum vedrørende omstrukturering til at foretage dels den evaluering,
der er planlagt i 2009, dels de konsekvensanalyser, som denne skal bygge på, idet den
integrerede tilgang i CARS 21-initiativet fastholdes, og metodens legitimitet øges;

−

at EØSU inddrages mere direkte og hurtigere, idet EØSU's karakter og sammensætning netop
giver Kommissionen mulighed for at involvere de forskellige europæiske interessenter i de
politikker, den fører til gavn for de pågældende.

–

Kontaktperson:

Luís Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)

•

Skilte og foreskrevne påskrifter for motordrevne køretøjer
Udtalelse Kategori C

–

Ref.: KOM(2007) 344 endelig – CESE 1242/2007

–

Kontaktperson:

João Pereira dos Santos
(Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
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4. DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK
•

Styrkelse af euroområdet

−
−

Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT)
Medordfører: Olivier Derruine (Lønmodtagergruppen – BE)

−

Ref.: KOM(2006) 714 endelig (SEC(2006) 1490) – CESE 1261/2007

−

Hovedpunkter:

Vedrørende integrationen af de finansielle markeder er der brug for regler, der kan sikre størst mulig
beskyttelse af forbrugernes interesser. EØSU håber, at der kan skabes konvergens i de økonomiske,
monetære og beskæftigelsesmæssige politikker via indførelsen af fælles møder mellem Eurogruppen
og medlemsstaternes beskæftigelsesministre. Udvidelse af euroområdet bør ikke ske, uden at de
enkelte regeringer er positivt stemt. Det ville i øvrigt være ønskværdigt, om de lande, der ikke indførte
euroen fra starten, ville formulere deres intentioner for fremtiden klart. Euroens betydning som
international valuta gør det berettiget med en vis vægt at genfremsætte forslaget om en plads i Den
Internationale Valutafond (IMF). Det handler ikke om at erstatte et siddende medlem, men om at
udvide IMF med et medlem. Et mere kontroversielt forslag er oprettelsen af en europæisk
stabiliseringsfond med midler fra budgetoverskud i perioder med højkonjunktur til at finansiere
projekter af EU-interesse.
−

Kontaktperson:

Gilbert Marchlewitz
(Tlf.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

•

Tendenser på de finansielle markeder

−

Ordfører: Olivier Derruine (Lønmodtagergruppen – BE)

−

Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1262/2007

−

Hovedpunkter:

Henstillingerne vedrører forskellige områder:
Det er vigtigt at udforme statistiske redskaber for at opnå en bedre kortlægning af hedgefondbranchen og private kapitalfonde. Der bør opereres med forsigtighedsstandarder over for hedgefonde
og private kapitalfonde. Man bør man ændre direktivet om institutter for kollektiv investering i
værdipapirer, så det kommer til at omfatte private kapitalfonde og så de tvinges til større åbenhed.
Kommissionen bør tilskynde til og videreføre initiativerne til bedre information af forbrugerne af
finansielle tjenesteydelser. Børsnoterede selskaber, der er opkøbt, bør have pligt til at udsende et
minimum af oplysninger, når de afnoteres.
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Ydelse af skattefordele kunne tilskynde pensionsfonde til at medtænke kvalitet og socialt ansvar i
deres finansielle investeringspolitikker. Kommissionen og medlemsstaterne bør påse, at
virksomhedernes sociale ansvar kommer til at omfatte investeringsfonde. Lønstatistikkerne (måske
sågar også indkomststatistikkerne) bør mindst inddeles i kvintiler.
Da mange, meget kortsigtede investeringsbeslutninger tages i skatteparadiser (offshore), opfordrer
udvalget Rådet, Kommissionen og ECB til at overveje muligheden for at skride ind med hjemmel i
traktatens artikel 59. Udvalget finder det vigtigt at styrke samordningen af skattepolitikkerne og
fastsætte mindstekrav, især for de forskellige former for kapitalbeskatning.
−

Kontaktperson:

Gilbert Marchlewitz
(Tlf.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.Marchlewitz@eesc.europa.eu)

• Økonomisk politik og industriel strategi
−

Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen – IT) ·

−

Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1263/2007

−

Hovedpunkter:

De overordnede retningslinjer for den økonomiske politik bør i større omfang integreres med
Lissabon-dagsordenens initiativer og lægge op til investeringer i innovation og i ny teknologi i
industrisektoren. Den Europæiske Investeringsbank bør spille en afgørende rolle gennem incitamenter
til forskning og udvikling. De administrative byrder for især små og mellemstore virksomheder bør
mindskes. De skattemæssige foranstaltninger bør omsættes til incitamenter for virksomhederne til at
investere i forskning og udvikling. Der bør gennemføres foranstaltninger, som effektivt kan regulere
finansverdenens involvering i erhvervslivet. EU bliver nødt til at øge sit økonomiske engagement
inden for forskning og udvikling. Beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder bør garanteres
ved hjælp af relevante EU-instrumenter. Uddannelsesinstitutionerne bør være opmærksomme på
behovet for at bibringe studerende de kvalifikationer, som erhvervslivet efterspørger. En måde at
forbedre kontakten på er at etablere erhvervscentre, der ligger i fysisk nærhed af universiteterne, og at
opprioritere europæiske ekspertisecentre, herunder Det Europæiske Teknologiinstitut.
−

Kontaktperson:

Gilbert Marchlewitz
(Tlf.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)
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–

Udlæg i bankindeståender (Grønbog)

–

Ref.: KOM(2006) 618 endelig – CESE 1237/2007

–

Kontaktperson:

Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT)

João Pereira dos Santos
(Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

5. INTERNATIONAL HANDEL OG GLOBALISERING
•

Integration af verdenshandelen og eksternalisering

–
–

Ordfører: Gustav Zöhrer (Lønmodtagergruppen – AT)
Medordfører: Göran Lagerholm (Kat. 1 – SE)

–

Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1255/2007

–

Hovedpunkter:

Handel med mellemprodukter er en væsentlig drivkraft for industrielle ændringer og udgør en særlig
form for international arbejdsdeling. Fænomenet offshore-outsourcing (målt på grundlag af de
eksterne handelsstrømme med mellemprodukter) er et synonym for en produktionsmæssig
arbejdsdeling, hvor virksomheder specialiserer sig i at fremstille det, som de kan bedst og mest
omkostningseffektivt. I udtalelsen koncentrerer man sig kun om aspektet offshore-outsourcing.
I udtalelsen analyseres udviklingen i verdenshandelen på grundlag af en undersøgelse, Kommissionen
offentliggjorde i slutningen af 2006, og ser nærmere på dels årsagerne til den tiltagende offshoreoutsourcing både af varer og tjenesteydelser dels på EU's styrke og svagheder. Man søger også at
identificere vinderne og taberne i denne proces og slutter af med en række konklusioner og
anbefalinger til den europæiske industri.
Der er en række årsager til denne offshore–outsourcing: lavere omkostninger (lønninger/social
beskyttelse), men også råstofpriserne og den korte afstand til nye vækstmarkeder spiller en væsentlig
rolle. Andre årsager som følge af en mindre streng miljølovgivning eller skattefordele kan også være
udløsende faktorer for offshore-outsourcing. Et effektivt transportsystem til overkommelige priser er
en grundlæggende forudsætning for offshore-outsourcing.
Alt i alt har EU med succes forsvaret sin førende position i verdenshandelen, hvad angår såvel varer
som tjenesteydelser. Den europæiske økonomi er markedsfører inden for en lang række
mellemteknologiske industrier og i kapitalintensive produkter. Anledning til bekymring giver det
voksende handelsbalanceunderskud med Asien og beskedne resultater for EU på ikt området.
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- 11 Udviklingen i handelen med mellemprodukter har for EU's vedkommende generelt været positiv, men
fordelingen af de derved opnåede fordele internt i EU fortjener den allerstørste opmærksomhed.
EU skal arbejde for rimelige vilkår og en bæredygtig udvikling (økonomisk, socialt og miljømæssigt)
i verdenshandlen. EU bør være bevidst om sine stærke sider og styrke disse. Netop sektorer med
mellemteknologi er ofte kendetegnet ved en høj grad af innovation. Derudover må der dog også
foretages såvel materielle som idemæssige investeringer på nye områder.
Set i lyset af udviklingen i offshore-outsourcing er der et stort behov for yderligere detaljerede
analyser. Udvalget anbefaler, at Kommissionen iværksætter sådanne analyser, der også bør indeholde
mulige scenarier på kort og mellemlangt sigt, under inddragelse af de berørte aktører. Sådanne
analyser kan ligeledes udgøre en del af sektorundersøgelserne inden for rammerne af den nye
industripolitik, og analyserne kan danne grundlag for arbejdsmarkedsdialogen på sektorniveau.
De vigtigste svar på de europæiske udfordringer som følge af integrationen i verdenshandelen og den
tiltagende off-shoring af europæisk produktion findes i Lissabon-strategien. Udvalget understreger
følgende punkter som afgørende for et fleksibelt og konkurrencedygtigt Europa: Fuldførelse og
styrkelse af det indre marked, øget satsning på innovation og flere beskæftigelsesincitamenter.
−

Kontaktperson:

Muñoz
(Tlf.: 00 32 2 546 8373 – e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)

6. BESKATNING
•

Skatteincitamenter til fordel for F&U

−

Ordfører: Peter Morgan (Arbejdsgivergruppen – UK)

−

Ref.: KOM (2006) 728 endelig – CESE 1260/2007

−

Hovedpunkter:

EØSU anbefaler, at medlemsstaterne tager den bedst mulige kombination af skatteincitamenter i
anvendelse for at lette SMV'ernes overlevelse og vækst. EØSU er i denne sammenhæng overrasket
over, at meddelelsen ikke omtaler skattelettelser, der er specielt udformet til at støtte nye
virksomheders kapitaldannelse.
EØSU anbefaler bl.a., at meddelelsen udvides til også at omfatte patenter og licenser, at
medlemsstaterne forbedrer anvendelsen af F&U-skatteincitamenter over for virksomheder, der
deltager i tværnationale forskningsprojekter, at medlemsstaterne undersøger, hvordan statspåførte
omkostninger kan mindskes for unge F&U-virksomheder, at donationer og forskningsmidler sikres
mulighed for at flyde frit inden for EU, at forskeres mobilitet på tværs af grænserne opmuntres, at
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- 12 Kommissionen udvikler en fælles struktur for gensidig anerkendelse af F&U-erklæringer, og at der
findes frem til en fælles skattemæssig definition af F&U og innovation for hele EU med henblik på at
øge de offentlige investeringer i universiteter og statsfinansierede forskningsinstitutter.
−

Kontaktperson:

•

Samordning af direkte beskatning

−

Ordfører: Lars Nyberg (Lønmodtagergruppen – SE)

−

Ref.:

−

Hovedpunkter:

Imola Bedı
(Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu)

KOM(2006) 823 endelig
KOM(2006) 824 endelig – {SEK(2006) 1690} – CESE 1264/2007
KOM(2006) 825 endelig

Hvad angår målet og strategien for indsatsen inden for beskatning og det indre marked, er udvalget
enigt med Kommissionen i, at man gennem samordning og samarbejde medlemsstaterne imellem kan
opfylde skattepolitiske mål og beskytte beskatningsgrundlaget.
Med hensyn til underskudsudligning for virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter mener
EØSU, at problemerne på længere sigt må kunne løses ved hjælp af et fælles konsolideret
selskabsskattegrundlag (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB). Hvad angår
grænseoverskridende udligning af underskud, er det både ud fra et juridisk og samfundsøkonomisk
synspunkt en yderst tvivlsom løsning at udvide de nationale ordninger til også at gælde
grænseoverskridende situationer.
Med hensyn til overførsel af virksomheders urealiserede gevinster mellem medlemsstater sætter
EØSU et spørgsmålstegn ved, om forslaget kan baseres på et tilfælde med overførsler for
privatpersoner. Det peger på det nødvendige i et samarbejde mellem skattemyndighederne, som sikrer
de involverede stater deres retmæssige andel af skatteprovenuet.
−

Kontaktperson:

Imola Bedı
(Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu)
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7. SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE
•

Patientrettigheder

−

Ordfører: Lucien Bouis (Gruppen Andre Interesser – FR)

–

Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1256/2007

−

Hovedpunkter:

I lyset af det europæiske charter om grundlæggende rettigheder, Kommissionens meddelelse om en
høring vedrørende en fællesskabsindsats på området for sundhedsydelser, erklæringen om fælles
værdier og principper i EU's sundhedssystem vedtaget af Rådet (sundhedsministrene) den 1. juni
2006, Europa-Domstolens retspraksis i forbindelse med patientmobilitet, Europa-Parlamentets
betænkning om patientmobilitet og udviklingen i sundhedsplejen i EU samt Europa-Parlamentets
resolution af 15. marts 2007 opfordrer EØSU Europa-Kommissionen til at tage initiativer til at
gennemføre en sundhedspolitik, der respekterer patienternes rettigheder. Dette kræver:
−

Indsamling og analyse af komparative data om lovmæssige og etiske forpligtelser i de
enkelte EU-lande.

−

Fastlæggelse af en gennemførlig EU-adfærdskodeks i den mest egnede form.

−

En planlagt evaluering af gennemførelsen af de vedtagne tekster og den fastlagte politik.

−

Udbredelse af resultaterne af dette arbejde til de relevante nationale myndigheder og
repræsentanter for de berørte samfundsfaglige kategorier og brugergrupper.

−

Indførelse af en europæisk dag for patientrettigheder.

Hvor effektive de individuelle rettigheder viser sig at være i praksis, vil i vid udstrækning afhænge af,
på hvilken måde man rent kollektivt støtter dette initiativ. Derfor er det nødvendigt at arbejde på at
demokratisere folkesundheden, hvilket kræver et kollektivt engagement fra brugerne og deres
organisationer på forskellige steder i systemet.
Patientrettigheder er et udtryk blandt mange andre for menneskets rettigheder som person. De er et
udtryk for, at ingen patient ønsker at blive betragtet som en særskilt kategori, men som et fuldgyldigt
medlem af samfundet.
Man må erkende, at brugerne af sundhedssystemet giver stadig mere højlydt udtryk for deres følelser
vedrørende behandlingsvilkårene på basis af egne erfaringer og også fordi, de modtager stadig mere
information.
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Derfor drejer det sig om at tage stilling til patientens rolle i et beslutningssystem, der vedrører
patienten selv, og som kræver transparente procedurer og respekt for enkeltindividet.
Det drejer sig ikke om forbrugerret, men om at anerkende, at patienten er tilstrækkelig moden til at
deltage i de beslutninger, der vedrører ham, på grundlag af respekten for hans rettigheder.
At lytte til brugerne og deres repræsentanter er så meget mere nødvendig som sundhedsspørgsmål
berører andre områder, nemlig produktionsmetoder, livsformer, arbejdsvilkår, miljøbeskyttelse osv.
Dette indebærer samfundsmæssige, økonomiske og etiske valg, som derfor ikke alene kan være
sundhedspersonalets ansvar.
−

Kontaktperson:

•

Farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer

–

Ordfører: Hervé Coupeau (Gruppen Andre Interesser – FR)

–

Ref.: KOM(2007) 194 endelig – 2007/0064 (COD) – CESE 1251/2007

–

Kontaktperson:

Alan Hick
(Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu)

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

8. EKSTERNE FORBINDELSER
•

Civilsamfundets deltagelse på lokalt plan i gennemførelsen af den
europæiske naboskabspolitiks handlingsplaner med henblik på en
afbalanceret og bæredygtig udvikling

−

Ordfører: Giuseppe Antonio Maria Iuliano (Lønmodtagergruppen – IT)

−

Ref.: Informationsrapport – CESE 504/2007 fin

−

Hovedpunkter:

Informationsrapporten, som vil blive forelagt på det næste Euro-Middelshavstopmøde mellem de
økonomiske og sociale råd og lignende institutioner i Athen den 15.-16. oktober 2007, er udarbejdet i
samarbejde med de økonomiske og sociale råd i Grækenland, Frankrig, Tunesien, Israel og Palæstina.
Rapporten fokuserer på de sydlige naboskabslande. Civilsamfundet og det lokale og regionale niveau
i partnerskabslandene skal drages ind i implementeringen af den europæiske naboskabspolitik. Målet
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- 15 om økonomisk og social samhørighed i naboskabs- og partnerskabspolitikken skal indarbejdes i de
nationale handlingsplaner, og de nationale og regionale myndigheder skal tage de nødvendige skridt
for at involvere arbejdsmarkedets parter og erhvervs- og interesseorganisationerne på regionalt og
lokalt plan. De skal først inddrages i udformningen af de nationale handlingsplaner gennem hele
beslutningsprocessen og dernæst i implementeringen og evalueringen af reformerne.
De rådgivende organers rolle vil være vigtig, både på nationalt og regionalt og lokalt plan, med
hensyn til at fremme inddragelsen og skabe en afbalanceret og socialt og miljømæssigt bæredygtig
lokal udvikling. Deres inddragelse skaber en stærk følelse af medansvar for gennemførelse af de
nationale handlingsplaner i partnerlandene og bidrager til naboskabspolitikkens overordnede succes.
EØSU vil i samarbejde med Euro-Middelhavslandenes økonomiske og sociale råd stille sin
kompetence og erfaring med fremme af social og økonomisk samhørighed til rådighed og vil arbejde
tæt sammen med Regionsudvalget om at frembringe et givende samarbejde mellem myndigheder og
det organiserede civilsamfund på regionalt og lokalt plan.
Kontaktperson:

Laila Wold
(Tlf.: 00 32 2 546 91 58 – e-mail: laila.wold@eesc.europa.eu)

9. SOCIAL SAMHØRIGHED OG SOCIALE INDIKATORER
•
–

Harmonisering af handicapindikatorer

–

Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1259/2007

–

Hovedpunkter:

Ordfører: Meelis Joost (Gruppen Andre Interesser – EE)

Vejen til at sikre handicappede lige muligheder er at vedtage en køreplan med udarbejdelse af en
række indikatorer og kvantitative mål, som skal opfyldes af medlemsstaterne inden for en række
udpegede prioriterede områder.
Kommissionen og medlemsstaterne bør koncentrere sig om at fastlægge et sæt pålidelige og
sammenhængende indikatorer samt kvantitative mål for hvert af de statistiske områder, som alle
medlemsstater skal opfylde inden for et givent tidsrum.
Gruppen på højt niveau vedrørende handicap bør godkende en liste over prioriteter for
dataindsamling, som hviler på ISTAT's liste.
Medlemsstaterne bør fortsætte deres bestræbelser på at indsamle data om handicap ved hjælp af
undersøgelser, som gennemføres regelmæssigt, f.eks. hvert andet år.
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- 16 EU's arbejdsstyrkeundersøgelse bør på en mere regelmæssig basis evaluere opnåede fremskridt.
Kommissionen bør indføje et sammenhængende handicapmodul i Eurostats undersøgelser, der
omfatter ovennævnte elementer samt regelmæssig rapportering for at muliggøre en passende
evaluering af politikker og indkredse prioriteter.
Handicaporganisationerne i medlemsstaterne bør inddrages i arbejdet med at finde frem til det sæt af
indikatorer, som den pågældende medlemsstat prioriterer.
–

Kontaktperson:

Ewa Kaniewska
(Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

10. MILJØBESKYTTELSE
•

Strafferetlig beskyttelse af miljøet

–

Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR)

–

Ref.: KOM(2007) 51 endelig – 2007/0022 (COD) – CESE 1248/2007

–

Hovedpunkter:

EØSU udtrykker tilfredshed med, at alvorlige miljøovertrædelser kan gøres til genstand for
strafferetlige sanktioner. Det påpeger, at Kommissionen bør have kompetence til at tvinge
medlemsstaterne til at anvende strafferetlige sanktioner, der er proportionale og afskrækkende, når
dette er nødvendigt for at sikre gennemførelsen af EU's politikker. Navnlig miljøet må beskyttes mod
alvorlige overtrædelser. Sanktionerne skal anvendes inden for rammerne af hver medlemsstats
strafferetlige system. Kommissionen bør råde over kontrolbeføjelser med hensyn til effektiviteten af
den strafferet, der anvendes på det pågældende område, og udøve den beføjelse aktivt.
EØSU afviser ikke, at der for forbrydelser begået af kriminelle organisationer bør være sanktioner
eller tilmed ske en tilnærmelse mellem medlemsstaternes strafferetlige bestemmelser, men traktaten
og retspraksis angiver klart, hvad der skal ske i den henseende. Tilnærmelsen mellem
medlemsstaternes strafferetlige bestemmelser kan således i princippet kun kan ske inden for
rammerne af bestemmelserne om politi- og retssamarbejde i kriminalsager i henhold til afsnit VI i
traktaten om Den Europæiske Union og ikke inden for rammerne af EF-traktaten, som Kommissionen
foreslår.
EØSU mener, at fællesskabskompetencen bør begrænses til definition af de forpligtelser, der skal
overholdes, og til at foreskrive strafferetlige sanktioner. Hvis man vil bevæge sig ud over dette og
forudse en sanktionsordning, er det nødvendigt med en rammeafgørelse baseret på afsnit i VI i EUtraktaten.
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- 17 EØSU spørger også, om fællesskabsretten kan gå så vidt som til at pålægge et maksimalt
sanktionsniveau.
EØSU ønsker, at de indlysende politiske aspekter i forbindelse med kompetencefordelingen og den
rolle, det ønsker Europa-Parlamentet skal spille i forbindelse med al lovgivning, der indebærer et
strafferetligt afsnit, kan gøres til genstand for en mere præcis retspraksis fra Domstolens side eller en
interinstitutionel aftale eller en reform, der kan indarbejdes i den aktuelle regeringskonferences reform
af traktaterne. EØSU foretrækker denne sidste løsning, fordi det haster med at indføre effektive
sanktioner for at beskytte miljøet.
−

Kontaktperson:

•

Stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning i husdyrbrug

–

Ordfører: Ludvík Jírovec (Gruppen Andre Interesser – CZ)

–

Ref.: KOM(2007) 292 endelig – 2007/0102 (COD) – CESE 1253/2007

–

Kontaktperson:

•

Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

Yvette Azzopardi
(Tlf.: 00 32 2 546 9 818 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

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

Udtalelse Kategori C
–

Ref.: KOM(2007) 368 endelig – CESE 1254/2007

–

Kontaktperson:

Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)
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11. FISKERISEKTOREN
•

Fiskerisektoren/dataforvaltning og støtte til videnskabelig rådgivning

–

Ordfører: Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES)

–

Ref.: KOM(2007) 196 endelig – 2007/0070 (CNS) – CESE 1252/2007

–

Hovedpunkter:

EØSU bifalder i det store og hele forslaget til forordning. EØSU er imidlertid bekymret over den
konstant stigende mængde fællesskabsforordninger, der øger det administrative arbejde. I dette
tilfælde nærer EØSU visse tvivl med hensyn til, om forslaget til forordning virkelig medfører en
"forenkling", som kan mindske de administrative byrder såvel for medlemsstaterne som for de berørte
parter.
EØSU mener, at:
−

Kommissionens definition af "slutbrugere" er upræcis, da den dækker over "fysiske eller
juridiske personer eller organisationer med interesse i videnskabelig analyse af data
vedrørende fiskerisektoren" og mener, at enhver vil kunne være omfattet af den. Udvalget
anbefaler derfor Kommissionen at ændre definitionen og gøre den mere præcis.

−

Kommissionen i højere grad bør præcisere årsagerne til manglende overholdelse, der fører
til sanktioner over for medlemsstaterne, og justere de finansielle korrektioner.

−

Kommissionen udtrykkeligt bør fastslå, at den via medlemsstaterne står for finansieringen
af programmerne for observatører til havs, og sørge for, at de stikprøveprogrammer, der
udføres af besætninger, reduceres til et absolut minimum, da de kan medføre en for stor
arbejdsbyrde.

−

hvad angår evalueringen af fiskeriets miljøpåvirkninger bør Kommissionen tydeligt angive,
hvilke data der er nødvendige, og hvem de skal indsamles af.

−

hvad angår forvaltningen og anvendelsen af de primære data, der indsamles, ønsker
udvalget at understrege, at det er vigtigt at sikre, at alle, der i henhold til forslaget til
forordning har adgang til disse data, behandler dem fortroligt.

−

henvisningen til prøvetageres adgang til forretningssteders økonomiske data bør slettes, da
det vil kunne give anledning til juridiske problemer.
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- 19 Herudover er EØSU ovenud tilfreds med, at forslaget lægger særlig vægt på fiskeriets miljømæssige
aspekter, hvilket kan føre til tilvejebringelsen af de data, der er nødvendige for at indføre
fiskeriforvaltning efter økosystembaserede principper.
−

Kontaktperson:

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

12. TRANSPORT
•
–

Lufthavnsafgifter

–

Ref.: KOM(2006) 820 endelig – 2007/013 (COD) – CESE 1244/2007

–

Hovedpunkter:

Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgivergruppen – IE)

Kommissionen bør opstille kriterier for udformningen af forskellige lufthavnstyper for at sikre, at de
er praktiske, funktionelle og kommercielt berettigede, hvor udgifterne dækkes gennem
lufthavnsafgifter.
Staten bør betale for sikkerheden i lufthavnene. Der er tale om et nationalt sikkerhedsanliggende.
Anlæggelse og drift af regionale lufthavne skal fremmes. Disse lufthavne spiller en vigtig rolle for
regionernes økonomi. De fjerner også noget af trafikpresset på de større lufthavne og leverer
værdifuld assistance til eftersøgnings- og redningsaktioner.
Lufthavne skal betragtes som offentlige selskaber, der ikke nødvendigvis behøver at give overskud og
under visse omstændigheder kan have brug for økonomisk støtte.
Kommissionen skal erkende, at opfyldelsen af kravene kræver høje afgifter i små lufthavne, hvor
antallet af passagerer måske ikke gør driften til en rentabel forretning.
Lufthavne skal opfylde specifikke minimumsforskrifter. Ønsker om lavere serviceniveau og dermed
lavere lufthavnsafgifter, som lavprisflyselskaber søger at presse igennem, kan ikke altid
imødekommes på grund af de udgifter, som er forbundet med at opfylde forskrifterne. Lufthavne bør
derfor have ret til at dække og indarbejde lufthavnsudgifter i deres afgifter, uanset hvilket
serviceniveau flyselskaberne måtte ønske.
Der bør indføres biomertiske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på en hurtig ekspedition af
hyppigt rejsende. Der kan eventuelt indføres en afgift til dette formål.
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- 20 Lufthavnene skal drage omsorg for, at fysiske faciliteter og servicefunktioner tilgodeser handicappede
og gangbesværedes særlige behov i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning på
området.
–

Kontaktperson:

Sven Dammann
(Tlf.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu)

•

Buskørsel (omarbejdet)

–

Ordfører: Frank Allen (Gruppen Andre Interesser – IE)

–

Ref.: KOM(2007) 264 endelig – 2007/0097 (COD) – CESE 1247/2007

–

Kontaktperson:

Sven Dammann
(Tlf.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu)

13. LANDBRUGSMASKINER
•

Førerværn på landbrugstraktorer
Udtalelse Kategori C

–

Ref.: KOM(2007) 310 endelig – CESE 1240/2007

–

Kontaktperson:

•

Slæbeanordninger på landbrugstraktorer

João Pereira dos Santos
(Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

Udtalelse Kategori C
–

Ref.: KOM(2007) 319 endelig – 2007/0117 (COD) – CESE 1241/2007

–

Kontaktperson:

João Pereira dos Santos
(Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
_____________
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