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I forbindelse med plenarforsamlingen blev der afholdt en konference om "Klimaændringerne og 
Lissabon-strategien". Desuden holdt Léonard Orban, medlem af Kommissionen, et indlæg om emnet 
"Flersprogethed – en politik for og sammen med alle aktører". 
 
 

1. KLIMAÆNDRINGER 
 

• Klimaændringer og Lissabon-strategien  
− Ordfører:  Ernst Erik Ehnmark (Lønmodtagergruppen – SE) 
 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1458/2007 
 
− Hovedpunkter:  

 
Klimaændringer er ikke kun en trussel mod vores velfærd, men også mod selve vores 
overlevelse. Der er tale om en virkelig global trussel, og den bliver større og større, idet 
emissionerne fortsat øges. Det Europæiske og Sociale Udvalg (EØSU) opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at iværksætte programmer og foranstaltninger til realisering af de ambitiøse 
mål, der blev opstillet i marts i år. Borgerne afventer klare signaler om prioriteter og tiltag. 
Europa bør gå forrest, både hvad angår planlægning og gennemførelse. 
 
EØSU anbefaler kraftigt, at der i Lissabon-strategien for konkurrenceevne og beskæftigelse 
indgår omfattende foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringerne. Ved at bruge Lissabon-
strategien – og gøre strategien "grøn" – som et redskab kan EU udnytte en allerede eksisterende 
struktur med en veletableret metodik og et velfungerende koordinationssystem. EU må opnå 
størst mulig effektivitet og gøre brug af eksisterende synergi overalt, hvor det er muligt. 
Bekæmpelse af klimaændringer kan have en positiv indvirkning på konkurrenceevnen. De 
globale markeder søger efter nye energibesparende løsninger på f.eks. transportområdet. 
Investeringer i forskning og udvikling bør styrkes. 
 
Det er vigtigt både i økonomisk forstand men også fra et klimaændringsperspektiv, at 
foranstaltninger under Lissabon-strategiens mål om "bæredygtig vækst" bliver vedtaget. Den nye 
Lissabon-strategis treårige program bør derfor nøje undersøge definitionen af "vækst". Vækst, 
som er CO2-neutralt eller tilmed har en positiv kulstofbalance, bør fremmes. Udvalget har ved 
flere lejligheder påpeget, at vækst ikke længere kan ses som et rent kvantitativt fænomen. Der er 
snarere brug for et nyt vækstbegreb, som prioriterer kvalitative mål baseret på 
bæredygtighedskriterier højest. I disse bæredygtighedskriterier indgår selvfølgelig, at vækst ikke 
længere kobles sammen med drivhusgasudledninger. 

 
− Kontaktperson: Robert Kaukewitsch 
   (Tlf.: 00 32 2 282 23 66 – e-mail: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
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2. ENERGI 
 
• Statusrapport over biobrændstoffer  
− Ordfører: Edgardo Maria Iozia (Lønmodtagergruppen – IT) 
 
− Ref.: KOM(2006) 845 endelig – CESE 1449/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
Konklusioner og henstillinger 
 
• EØSU er generelt enigt i konklusionerne fra forårstopmødet den 8.-9. marts 2007. 
 
• Der er imidlertid mange vanskeligheder forbundet med førstegenerationsbiobrændstoffer, og 

de lever ikke helt op til EU's målsætninger. De medfører høje produktions- og 
miljøomkostninger, og de lægger beslag på korn, der ellers ville være blevet anvendt til 
fødevarer eller dyrefoder, samtidig med at de er med til at øge kornpriserne på 
verdensmarkederne. 

 
Hvad angår biodiesel, gør følgende problemer sig gældende: 
 
− begrænset produktivitet 
− høje omkostninger (0,4-0,7 EUR pr. liter) 
− stabilitetsproblemer (tilstedeværelse af grupper af oxygenater), der giver 

lagringsproblemer. 
 
Hvad angår bioethanol, gør følgende problemer sig derimod gældende: 
 
− begrænset produktivitet (men i mindre grad end biodiesel) 
− stort forbrug af vand og gødningsmidler 
− uegnet til transport via de nuværende olieledninger til oliebaserede brændstoffer 

(korrosionsproblemer). 
 
• EØSU understreger nødvendigheden af, at der ud over de sociale, miljømæssige og 

økonomiske konsekvenser foretages en omhyggelig vurdering af de tekniske problemer, der 
er forbundet med udviklingen af biobrændstoffer. Der bør især ses nærmere på udbyttet af de 
råmaterialer, der anvendes til produktionen af biobrændstoffer: 1 ton sukkerroer giver f.eks. 
et udbytte på ca. 400 liter bioethanol (ca. 1.500 Mcal). I betragtning af den mængde energi, 
der er nødvendig for at kunne omdanne biomasse til biobrændstoffer, synes dette forhold 
hverken tilfredsstillende eller effektivt.  
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• EØSU understreger, at man ud fra et rent miljømæssigt synspunkt bør være opmærksom på 

risiciene for afskovning og de risici, der er forbundet med lagring af råmaterialer. De hermed 
forbundne biologiske og biokemiske problemer bør undersøges nøje og præcist. 

 
• EØSU finder, at der bør gøres en særlig indsats for at værne om og beskytte jordbunden.  
 
• EØSU opfordrer Kommissionen og de øvrige EU-institutioner til at sætte større fokus på 

vandforbruget i forbindelse med produktion af biobrændstoffer.  
 
• EØSU mener, at der bør ydes mere støtte til forskning og udvikling af anden- og 

tredjegenerationsbiobrændstoffer som f.eks. biobutanol.  
 
• EØSU mener også, at udviklingen af biobrændstoffer vil åbne nye muligheder for den 

europæiske økonomi og dermed bidrage til opfyldelsen af Lissabon-målsætningerne. 
 
• Landmændene skal opmuntres til at udnytte de muligheder, der er forbundet med udviklingen 

af biobrændstoffer. 
 

• EØSU opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden af at udvide ordningen med 
emissionsattester til transportsektoren. Disse attester kan udgøre et yderligere incitament til at 
forbedre effektiviteten i søgningen efter nye løsninger, der kan reducere de skadelige 
udledninger.  

 
• EØSU opfordrer Kommissionen til at indføre en obligatorisk og omfattende certificering, som 

tillader bæredygtig produktion af biobrændstoffer på alle stadier. 
 
− Kontaktperson: Sven Dammann  
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: svenn.dammann@eesc.europa.eu) 
 
• Nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette 

erhvervskøretøjer 
− Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
− Ref.: KOM(2007) 19 endelig – CESE 1450/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU støtter Kommissionens initiativ. EØSU mener, at forbedringer af bilernes ydeevne mht. 
CO2-emissioner skal stå i et rimeligt forhold til fabrikanternes økonomiske og teknologiske 
muligheder for at gennemføre dem og med de potentielle køberes købekraft. Der må fastlægges 
en lovramme, der socialt, økonomisk og miljømæssigt set er så effektiv som muligt. En 
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dybtgående konsekvensanalyse skal tage hensyn til faktorer såsom omkostninger og fordele ved 
de forskellige mulige løsninger, alternative brændstoffer, skatteincitamenter, anvendelse af dæk 
med lav rullemodstand osv.). EØSU håber også, at det lovgivningsinstrument, der vælges, bliver 
så neutralt som muligt i forhold til konkurrencen mellem fabrikanterne. Ud fra denne synsvinkel 
stiller EØSU sig uforstående over for Kommissionens planer om at inkludere lette 
erhvervskøretøjer i et lovgivningsinitiativ.  

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

• Iværksættertankegang og Lissabon-dagsordenen 
− Ordfører: Madi Sharma (Arbejdsgivergruppen – UK) 
 
− Medordfører: Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1460/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 
 EØSU 
 

• mener, at en iværksætterkultur, der i ordets bredeste forstand kan fremme en innovativ og 
kreativ tankegang, bør fremhæves i Lissabon-dagsordenen som ét af de vigtigste 
redskaber til skabelse af mere vækst og bedre arbejdspladser, opnåelse af social 
samhørighed og bekæmpelse af social udstødelse; 

 
• mener, at uddannelse uanset aldersgruppe og kvalifikationsniveau skal stimulere den 

enkeltes kreativitet og potentiale;  
 

• understreger, at offentlige og private aktører bør mobiliseres til at udvikle 
samfundsgruppers, organisationers og individers iværksættertankegang i ordets bredeste 
forstand; 

 
• opfordrer Kommissionen til at fastlægge en ramme for evaluering af fremskridt og 

udbredelse af bedste praksis; det er vigtigt at udveksle god praksis, og udviklingen kan 
overvåges via årlige statuskonferencer; 

 
• ønsker, at arbejdsmarkedets parter overvejer fordelene ved at fremme 

iværksættertankegangen, og at de finder fælles fodslag om en helhedsorienteret tilgang;  
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• påpeger, at socialøkonomiens og ngo'ernes rolle i udviklingen af iværksættertankegangen 

bør fremmes i samfundsøjemed og med henblik på at skabe sociale innovationer; 
 
• støtter og agter at deltage aktivt i initiativet fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, 

Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling, om at lancere en 
"iværksætterstrategi for alle" ("Inclusive Entrepreneurship Strategy"); 

 
• understreger, at medierne spiller en afgørende rolle i skabelsen af et Europa med 

iværksættertankegang; 
 
• ønsker at tilskynde kommissærerne Ján Figel og Günter Verheugen til i et joint venture 

mellem GD for Uddannelse og Kultur og GD for Erhverv og Industri at fremhæve 
fordelene ved og værdien af iværksætterfærdigheder og -holdninger inden for rammerne 
af Lissabon dagsordenen ved at gøre år 2009 til det europæiske år for kreativitet, 
innovation og iværksættertankegang.  

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

• Nedsættelse af drivhusgasemissioner/vejtransport 
− Ordfører: Frederic Adrian Osborn (Gruppen Andre Interesser – UK) 
 
− Ref.: KOM(2007) 18 endelig – 2007/0019 (COD) – CESE 1454/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU støtter i høj grad EU's tiltag til imødegåelse af klimaændringer gennem nedsættelse af 
drivhusgasemissioner. Udvalget mener, at indsatsen inden for transportsektoren må tage fat om 
nældens rod og imødegå det pres, der igennem mange år har medført en jævn stigning i alle 
trafikformer. Udvalget mener ligeledes, at der stadig er gode muligheder for at forbedre samtlige 
transportformers energieffektivitet. Udvalget beklager den tilsyneladende svækkelse af 
Kommissionens oprindelige planer i forbindelse med bilmotorers effektivitet med det resultat at 
det pres, der lægges på bilindustrien for at nå op på højere standarder, mindskes. 
 
Udvalget støtter i princippet udbredelsen af biobrændstoffer i EU. Det mener dog, at 
biobrændstoffernes samlede CO2-indvirkning bør vurderes meget nøje og at tempoet og balancen 
i udbredelsen bør evalueres løbende. Mere specifikt bør Kommissionen præcisere, hvordan den 
agter at nå målet om 10% biobrændstoffer inden 2020 under hensyntagen til de betingelser for at 
opfylde dette mål, som Rådet har stillet, og Kommissionen bør være parat til at ændre 
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fremgangsmåde, hvis denne viser sig at være mindre effektiv til begrænsning af 
kulstofemissioner end håbet eller har andre uønskede følger for den globale landbrugsstruktur 
eller biodiversitet. 
 
EØSU accepterer at det ikke desto mindre er passende at ændre bestemmelserne vedrørende 
specifikation af brændstof som foreslået i det foreliggende direktiv med henblik på at gøre det 
muligt at producere og markedsføre en ny benzin med højt indhold af biobrændstof, forudsat at 
bekymringerne for eventuelle forureningsmæssige følgevirkninger imødegås. 
 
Udvalget bakker stærkt op om forslaget om, at brændstofbranchen pålægges at overvåge og 
indberette vugge-til-grav-emissionerne af de drivhusgasser, den markedsfører, og at reducere 
udledningerne med 1% om året fra 2010 til 2020. EØSU mener, at meget taler for at forvalte 
denne ordning på EU-plan i stedet for at overlade forvaltningen til medlemsstaterne. 

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

• Motordrevne køretøjer – belysningsanordninger til bagnummerplader 
plaques  

 Kategori C-udtalelse  
 
− Ref.: KOM(2007) 451 endelig – 2007/0162 (COD) – CESE 1447/2007 

 
− Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
   (Tlf.: 0032 2 546 92 45 –  e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer  
 Kategori C- udtalelse 
 
− Ref.: KOM(2007) 462 endelig – 2007/0166 (COD) – CESE 1448/2007 
 
− Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
   (Tlf.: 0032 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• Kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej 

(gennemførelsesbeføjelser) 
 Kategori C-udtalelse 
  
− Ref.: KOM(2007) 509 endelig – 2007/0184 (COD) – CESE 1453/2007 
 
− Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
   (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

5. INDUSTRIPOLITIK OG INNOVATION 
 

• Initiativet om innovative lægemidler/oprettelse af et fællesforetagende 
− Ordfører: Gérard Dantin (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
− Ref.: KOM(2007) 241 endelig – 2007/0089 (CNS) – CESE 1441/2007 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU glæder sig over den bredt anlagte høringsfase forud for udarbejdelsen af den forelagte 
forordning og bifalder den bebudede plan om at fremlægge en årlig rapport om resultaterne af 
IMI JU's arbejde. Derimod beklager udvalget manglen på en detaljeret statusopgørelse over 
arbejdet i og resultaterne af de tidligere europæiske teknologiplatforme. 
 
Medicinalindustrien betragtes som en helt central strategisk sektor, og dens produkter yder et 
afgørende bidrag til EU-borgernes sundhed og trivsel. Navnlig ud fra denne betragtning og i lyset 
af den dalende forskning i lægemidler i EU er beslutningen om oprettelse af IMI JU 
(fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler) fuldt berettiget.  
 
EØSU anbefaler, at IMI JU: 

 
• forbedrer mulighederne for på forhånd at vurdere nye lægemiddelemners sikkerhed og 

effektivitet,  
 

• imødegår ressourcespild som følge af den nuværende gentagelse af allerede udført 
forskning i såvel den private som den offentlige sektor,  

 
• afhjælper manglen på kvalificeret arbejdskraft og  

 
• skaber et instrument til udvikling af den nødvendige synergi. 
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− Kontaktperson: Claudia Drewes-Wran  
   (Tlf.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
• Teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer/Oprettelse af 

ARTEMIS fællesforetagendet 
− Ordfører: Gérard Dantin (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
− Ref.: KOM(2007) 243 endelig – 2007/0088 (CNS) – CESE 1442/2007 
 
− Hovedpunkter:  

 
EØSU understreger det vigtige i den nyskabende strategi, der foreslås på investeringsområdet, 
som omfatter ressourcer fra Fællesskabet, virksomheder, diverse medlemsstater og de 
F&U-organer, der deltager. 
 
Udvalget mener, at ARTEMIS-fællesforetagendet, som bygger på et offentligt-privat 
partnerskab, udgør et stærkt element i etableringen af et europæisk forskningsrum og et vigtigt 
bidrag til de europæiske virksomheders konkurrenceevne. 
 
Udvalget anbefaler: 
 

• en reel forenkling af procedurerne; 
 

• et informationsprogram, der gør det muligt at bidrage til at fremskaffe de fornødne 
økonomiske ressourcer; 

 
• udarbejdelse af erhvervsuddannelsesprogrammer, som gør det muligt at afpasse 

arbejdstagernes kvalifikationer og de ARTEMIS-baserede arbejdspladser efter hinanden.  
 
− Kontaktperson: Claudia Drewes-Wran  
   (Tlf.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
• Oprettelse af fællesforetagende Clean Sky 
− Hovedordfører: Gérard Dantin (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
− Ref.: KOM(2007) 315 endelig – 2007/0118 (CNS) – CESE 1443/2007 
 
− Kontaktperson: Filipa Pimentel  
   (Tlf.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
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• Oprettelse af fællesforetagendet ENIAC  
− Hovedordfører: Gérard Dantin (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
− Ref.: KOM(2007) 356 endelig – 2007/0122 (CNS) – CESE 1444/2007 
 
− Kontaktperson: Filipa Pimentel  
   (Tlf.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

6. LANDBRUGSPOLITIK 
 

• Sundhedseftersynet og den fælles landbrugspolitiks fremtid efter 2013 
− Ordfører:  Adalbert Kienle (Arbejdsgivergruppen – DE) 
 
− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1457/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU mener, at en grundig gennemgang af administrationen af enkeltbetalingsordningen og 
gennemførelsen af krydsoverensstemmelsen bør have første prioritet i forbindelse med 
sundhedseftersynet. Fastholdelsen af landbrugets multifunktionalitet og forpligtelserne i henhold 
til EF-traktatens artikel 33 kræver efter EØSU's opfattelse også i fremtiden foranstaltninger, der 
 

• imødegår risikomomenterne ved mere ustabile landbrugsmarkeder, 
 

• sikrer, at de høje produktionsstandarder ikke fuldstændig mister deres mening ved import 
af produkter, der ikke overholder EU's krav, 

 
• og som medvirker til også i fremtiden at sikre et bredt udbud af fødevarer. 

 
− Kontaktperson: Arturo Iñiguez Yuste  
   (Tlf.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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7. REGIONALPOLITIK 
 

• Udvikling i udligningsgodtgørelsen for ugunstigt stillede områder fra 
2010 

− Ordfører:  Adalbert Kienle (Arbejdsgivergruppen – DE) 
 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1456/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU mener, at områder med naturbetingede handicap fortjener særlig opmærksomhed i 
offentligheden og fra politisk hold. Dette gælder også fuldt ud de "andre ugunstigt stillede 
områder (mellemliggende områder)", der omtales i denne udtalelse. Den udligningsgodtgørelse, 
som samfinansieres af EU og medlemsstaterne, er efter EØSU's opfattelse et nødvendigt 
instrument til bevarelse af kulturlandskabet og landbruget i disse områder. EØSU påpeger, at 
udbetalingen af godtgørelsesbeløb efterhånden skal blive mere pålidelig.  

 
− Kontaktperson: Arturo Iñiguez Yuste  
   (Tlf.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

8. UDVIKLINGSBISTAND 
 

• En udviklingsfremmende EU-politik for indvandring og samarbejde med 
hjemlandene 

− Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen – ES) 
 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1461/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

Siden 2006 har analysen af forholdet mellem indvandring og udvikling frembragt et nyt syn på 
indvandring, som inddrager oprindelseslandenes interesser, hvilket er et skridt væk fra den hidtil 
dominerende anskuelse i Europa, som indebar, at indvandringspolitik udelukkende blev fastlagt 
ud fra værtslandets behov og interesser. 

 
EU's politik for udviklingssamarbejde har ikke hidtil været særlig opmærksom på migrationens 
betydning for bekæmpelse af fattigdom. 
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Selvom denne politik hverken virker direkte fremmende eller hindrende for 
migrationsstrømmene, kan den via bekæmpelse af fattigdom og uligheder bidrage til at begrænse 
årsagerne til uønsket udvandring. 
 
EØSU foreslår, at Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union som 
led i udenrigspolitikken etablerer en international lovgivningsramme for migration på grundlag 
af Verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om civile og 
politiske rettigheder samt den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder. 
 
EØSU går ind for en ny strategi for europæisk indvandringspolitik, ifølge hvilken 
indvandringspolitikken styres i samarbejde med oprindelseslandene, således at migration kan 
blive en udviklingsfaktor for disse lande. Det indebærer revision af mange af dens aspekter, 
f.eks. indrejsekriterier og indvandreres mobilitetsmuligheder. 
 
EØSU mener, at man for at optimere fordelene for oprindelseslandene bør mindske 
omkostningerne ved pengeoverførsler.  
 
EU bør støtte de transnationale emigrantnetværk, da det er et middel til at fremme udviklingen i 
oprindelseslandene.  
 
EØSU ser tilbagevenden og større mulighed for mobilitet som et middel til at genvinde 
menneskelig kapital og undgå hjerneflugt, og udvalget efterlyser en politik for modtagelse af 
indvandrere, som er i tråd med udviklingsmålene, eftersom modtagelse af migranter bidrager til 
udvikling. 
 

− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
 

9. SOCIAL BESKYTTELSE OG BESKYTTELSE AF 
ARBEJDSTAGERNE 

 

• Gældsætning og social udstødelse i overflodssamfundet  
− Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT) 
 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1459/2007 
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− Hovedpunkter: 
 

I mangel af retningslinjer på EU-plan har de forskellige medlemsstater udviklet deres egne 
nationale retlige systemer for at forhindre, at enkeltpersoner og familier havner i for stor gæld, 
behandle sådanne tilfælde, hjælpe de gældsramte ud af denne situation og yde dem støtte. 
 
EØSU foreslår, at der oprettes et europæisk observatorium for gældsætning, som kan følge 
fænomenets udvikling på europæisk plan, fungere som et forum for dialog mellem alle berørte 
parter samt foreslå og koordinere forebyggende og afbødende foranstaltninger og evaluere deres 
effekt. 
 
EØSU er dog klar over, at et spørgsmål af denne art og af så stor rækkevidde kun kan tackles, 
hvis Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet i nær kontakt med det organiserede 
civilsamfund, hvor de vigtigste berørte parter er repræsenteret (familier, arbejdstagere, forbrugere, 
finansielle institutioner osv.), beslutter at sætte dette spørgsmål højt på deres dagsorden. 
 
EØSU opfordrer indtrængende til, at man foretage den nødvendige opfølgning i form af 
grundlæggende studier, høringer samt lovgivningsmæssige og andre relevante forslag med 
udgangspunkt i en grønbog, som kan indkredse og definere de forskellige aspekter af dette emne 
og lade de berørte komme til orde gennem en udvidet offentlig høring. 
 
EØSU opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tage civilsamfundets bekymringer, som 
nærværende udtalelse søger at fremdrage, alvorligt og medtage dem blandt de prioriterede emner 
på deres politiske dagsordener. 
 

− Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
   (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
• Mishandling af ældre 
− Ordfører: Renate Heinisch (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1465/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

 EØSU 
 

• påpeger, at EU's charter om grundlæggende rettigheder anerkender i artikel 25 anerkender 
ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv. Den fremtidige udfordring består i at tackle 
denne demografiske forandring på en positiv måde og ikke opfatte høj alder som en 
samfundsmæssig byrde eller en trussel mod den enkelte. 
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• understreger, at mishandling af ældre er et meget forsømt emne; ældre mennesker, der er 
afhængige af pleje og/eller er isolerede i hjemmet eller befinder sig i plejeinstitutioner, er 
særligt udsatte; 

 
• anmoder derfor udtrykkeligt EU-formandskabet, Kommissionen og medlemsstaternes 

regeringer om at tage fat på problemet "mishandling af ældre", navnlig af ældre, der 
befinder sig i en plejesituation; 

 
• anser en fælles europæisk strategi for nødvendig; den bør bygge på en EU-omspændende 

undersøgelse af mishandling af ældre, navnlig ældre i pleje;  
 

• finder det absolut nødvendigt med en national og EU-omspændende udveksling af 
procedurer og modeller for god praksis med henblik på kvalitetssikring og udvikling af 
standarder på plejeområdet;  

 
• mener, at mishandling af ældre, herunder særlig ældre i pleje, kun kan forhindres 

effektivt, hvis der skrides ind på nationalt plan; der bør derfor udarbejdes nationale 
handlingsplaner, som tager særligt hensyn til følgende: 

 
• tabuet omkring mishandling af ældre i pleje skal nedbrydes ved at bevidstgøre 

offentligheden om problemet, 
 
• der bør udstedes rammedirektiver og fastlægges retsgrundlag, som er i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 
 
• der bør udarbejdes nationale rapporter om forebyggelse af mishandling af ældre i 

forbindelse med hjemmepleje eller institutionel pleje; 
 
• der bør tages skridt til at forbedre informeringen af alle aktører og institutioner, der er 

direkte involveret i plejesituationen, og til at øge disses handlingskompetencer og 
samarbejde; 

 
• der bør etableres et omfattende, lettilgængeligt og fortroligt rådgivningsnetværk; 
 
• der må etableres aflastningstilbud for plejende pårørende og rådgivnings- og 

støttemuligheder for professionelt plejepersonale; 
 
• der bør oprettes netværk for alle aktører og institutioner, der er direkte involveret i plejen. 
 

− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen  
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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• Fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø 
− Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
− Ref.: KOM(2007) 46 endelig – 2007/0020 (COD) – CESE 1463/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 
 EØSU hilser Kommissionens forslag til forordning velkomment og bifalder dets retsgrundlag. 

Forslaget lever op til principperne om subsidiaritet og proportionalitet og gør det muligt at 
indsamle statistiske oplysninger til gavn for gennemførelsen af EU's strategi for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, som har behov for en klar juridisk ramme. 

 
 EØSU fremhæver betydningen af fælles definitioner og systemer for anerkendelse, især af 

hensyn til arbejdstagernes mobilitet, på følgende områder: 
 

• arbejdsulykker og ulykker på vej til og fra arbejde, 
 
• erhvervssygdomme forårsaget af arbejdsvilkår og/eller produkter, 
 
• delvis eller permanent arbejdsudygtighed og invaliditet forårsaget af erhvervsbetingede 

ulykker og sygdomme samt mistede arbejdsdage. 
 
 EØSU finder det hensigtsmæssigt, at man ved opgørelsen af antallet af personer i de enkelte 

skadeskategorier tager ofrenes køn, alder samt så vidt muligt ansættelsesform i betragtning. 
Man bør være særlig påpasselig med at sikre fortroligheden af de indsamlede 
personoplysninger.  

 
 EØSU mener, at samarbejdet med ILO og WHO bør udbygges. Forordningsforslaget er i 

EØSU's øjne et yderst nyttigt middel til at harmonisere arten og definitionerne af de 
oplysninger, der skal registreres, samt indsamlings- og analysemetoderne. 

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

• Sociale sikringsordninger for arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende 
og deres familiemedlemmer 

− Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – ES) 
 
− Ref.: (KOM(2007) 159 endelig - 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007 
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− Hovedpunkter: 
 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg støtter ændringerne af bilagene til forordning 
nr. 1408/71 i overbevisningen om, at de forbedrer indholdet og vil være til gavn for de EU 
borgere, som berøres heraf. Især støtter udvalget de ændringer, som gør det muligt at udvide 
koordineringen til visse ydelser, som tidligere har været undtaget og ikke har kunnet overføres. 
 
Samtidig vil Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som repræsentant for 
arbejdsmarkedsparterne og det organiserede civilsamfund gerne påpege, at den 
lovgivningsmæssige behandling af forslaget til gennemførelsesforordning for forordning 
nr. 883/2004 går meget trægt. Det havde således ikke været nødvendigt at udarbejde nærværende 
udtalelse, hvis den nævnte forordning var trådt i kraft. Derfor opfordres Europa-Parlamentet og 
Rådet til langt om længe at få afsluttet beslutningsprocessen, så den nye koordinering af de 
sociale sikringsordninger kan træde i kraft hurtigst muligt. 

 
− Kontaktperson: Maria Judite Berkemeier 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 97 – e-mail: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) 
 

10. UDVIDELSEN 
 

• Kroatien på vej til EU-medlemskab 
− Ordfører: Anne-Marie Sigmund (Gruppen Andre Interesser – AT) 
 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1468/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU bifalder tempoet i forhandlingerne og den brede deltagelse af det organiserede 
civilsamfund i Kroatien, men understreger nødvendigheden af bidrag fra alle berørte 
repræsentative civilsamfundsorganisationer. Det er især vigtigt, at arbejdsmarkedets parter 
inddrages i forbindelse med forhandlingen af alle relevante kapitler. 
 
Den økonomiske situation i Kroatien er stabil, men varierer meget fra region til region. Hvad den 
sociale situation angår, er der trods prisværdige fremskridt i de seneste år stadig behov for 
handling, f.eks. for at løse problemerne på arbejdsmarkedet. EØSU finder det vigtigt, at der 
skabes et erhvervsvenligt miljø, især for SMV'er, som er drivkraften for vækst og jobskabelse, 
ikke mindst i dårligt stillede regioner. 
 
Der kan i de ikke-statslige organisationers aktiviteter konstateres en ny tendens i udviklingen af 
det kroatiske civilsamfund. Mens civilsamfundsorganisationernes arbejde hidtil primært har 
været rettet mod beskyttelse og fremme af menneskerettighederne samt humanitære opgaver, er 
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det nu i stadig højere grad udformningen af social- og arbejdsmarkedspolitikken samt sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, der står i centrum.  
 
Inden for rammerne af civilsamfundets virke i Kroatien fortjener dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter på forskellige niveauer særlig opmærksomhed. Den institutionelle 
ramme for en social trepartsdialog (arbejdsgivere og fagforeninger som regeringens partnere) er 
formelt set godt på plads inden for Kroatiens økonomiske og sociale råd. Det har dog ikke hidtil 
givet særlig mange konkrete resultater.  
 
EØSU tilbyder sin hjælp og et samarbejde, der kunne have følgende form: 
 

• sektormøder med repræsentanter for det organiserede civilsamfund i Kroatien med 
henblik på udveksling af informationer, meninger og erfaringer, 

 
• EØSU-medlemmers deltagelse i seminarer eller andre initiativer inden for IPA 

(instrument for førtiltrædelsesstøtte), 
 

• samarbejde med organisatorerne af en kroatisk informations- og 
kommunikationskampagne om tiltrædelsen med fælles udarbejdelse af eksempler, der 
forståeligt og gennemskueligt viser tiltrædelsens konsekvenser for bestemte grupper. 

 
− Kontaktperson: Loïc Defaye 
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 57 –  e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 

11. BESKATNING 
 

• Særlige afgiftsordninger for gasolie 
− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
− Ref.: KOM(2007) 52 endelig – 2007/0023 (CNS) – CESE 1466/2007 
 
− Hovedpunkter:  

 
Med visse forbehold anser EØSU alt i alt direktivforslaget for at være berettiget. 
 
EØSU anbefaler bl.a., at der tages hensyn til den generelle tendens til stigende omkostninger, til 
konsekvenserne for erhvervspolitikken, til forholdene i afsidesliggende regioner, til EU's 
konkurrenceevne udadtil, til beskæftigelsen, til vejtransportsektorens samlede produktivitet og 
effektivitet samt til særlige aspekter af refusionsordningen. 

 
− Kontaktperson:  Imola Bedő 
   (Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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• Midlertidige bestemmelser vedrørende momssatser 
− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
− Ref.: KOM(2007) 381 endelig/2 – 2007/0136 (CNS) – CESE 1467/2007 
 
− Hovedpunkter:  

 
EØSU bifalder Kommissionens arbejde. Hvad den tekniske side angår, kan man ikke sætte 
fingeren på noget i direktivet: kun de politiske aspekter har betydning for beslutningernes succes. 
EØSU henleder beslutningstagernes opmærksomhed på, at markedet og borgerne kræver, at 
lovene vedtages hurtigt, og at de er gennemsigtige og retfærdige. 

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

12. FORBRUGERBESKYTTELSE 
 

• Beskyttelse af forbrugerne/timeshare 
− Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT) 
 
− Ref.: KOM(2007) 303 endelig – 2007/0113 (COD) – CESE 1445/2007 
 
– Hovedpunkter: 

 
EØSU er stort set enigt i hovedindholdet i Kommissionens forslag, men mener dog på linie med 
grønbogen om gennemgang af forbrugerlovgivningen, at hvis der er et område, der bør komme i 
betragtning for fuld harmonisering, er det netop dette område på baggrund af denne rettigheds 
enestående karakter og de nationale forskelle i udformningen af dens juridiske karakter.  
 
EØSU mener, at niveauet for beskyttelse af forbrugerrettigheder er sat for lavt, og det opfordrer 
derfor Kommissionen til under hensyntagen til nærhedsprincippet at regulere andre lige så vigtige 
aspekter med henblik på et højere forbrugerbeskyttelsesniveau.  
 
EØSU foreslår derfor: 
 
• at der gennemføres forbedringer af en række bestemmelser vedrørende det retssystem, der 

er gældende for de pågældende rettigheder, af hovedaftalens indhold og af dens forbindelse 
med supplerende aftaler. 
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• EØSU understreger nødvendigheden af at sikre effektiv information af de kontraherende 
parter, især de mindre oplyste, uden at fratage medlemsstaterne muligheden for at fastsætte 
strafferetlige sanktioner. 

 
• EØSU foreslår navnlig en række konkrete ændringer og fremsætter henstillinger, der sigter 

mod at forbedre forslagets teknisk-juridiske aspekter og konsolidere og harmonisere idéer, 
begreber eller praksisser, som allerede er omfattet af andre direktiver. 

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

13. FORSKNING OG UDVIKLING 
 

• Det europæiske forskningsrum (Grønbog) 
− Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
− Ref.: KOM(2007) 161 endelig – CESE 1440/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
Udvalget bifalder derfor Kommissionens erklærede hensigt om at styrke og videreudvikle det 
europæiske forskningsrum. De nævnte målsætninger og forslag er i vid udstrækning fornuftige 
og støtteværdige. Der er dog behov for at supplere og i enkelte tilfælde også at præcisere eller 
korrigere dem. 
 
I denne udtalelse analyserer udvalget en række punkter vedrørende emnet og fremsætter nogle 
forslag vedrørende oprettelsen af et attraktivt arbejdsmarked for forskere, der kan gøre Europa til 
den globale leder inden for forskning og udvikling ved at tilvejebringe passende foranstaltninger 
til at nå dette mål; anvendelsen af strukturfondene til F&U-infrastrukturforanstaltninger; 
målsætningen om at skabe en videnskabs- og teknologiinfrastruktur i verdensklasse og europæisk 
forsknings tiltrækningskraft; stoppe den aktuelle hjerneflugt osv. 

 
− Kontaktperson: Filipa Pimentel  
   (Tlf.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
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14. TELEKOMMUNIKATION 
 

• Mobile satellittjenester 
− Hovedordfører: Marius Eugen Opran (Arbejdsgivergruppen – RO) 
 
− Ref.: KOM(2007) 480 endelig – 2007/0174 (COD) – CESE 1452/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU bifalder Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om 
udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester, og 
anbefaler, at det hurtigst muligt vedtages og træder i kraft. 
 
Udvalget går varmt ind for forslagets hovedformål som formuleret i afsnit I, artikel 1, stk. 1: at 
indføre en fællesskabsprocedure for fælles udvælgelse på EU-plan af operatører af mobile 
satellitsystemer samt fastlægge bestemmelserne for medlemsstaternes samordnede udstedelse af 
tilladelser til udvalgte operatører af mobile satellitsystemer. 
 
EØSU mener, at denne beslutning bør vedtages øjeblikkeligt, fordi: 
 

• satellitkommunikationssystemerne har en iboende kapacitet til at dække store dele af 
Europa og flere af EU's medlemsstater samtidigt, 

 
• de frekvensressourcer, som stilles til rådighed til disse kommunikationsformer, er relativt 

begrænsede, 
 
• der i dag er forskellige procedurer for udvælgelse og udstedelse af tilladelser i 

medlemsstaterne, 
 
• de tilgængelige radiofrekvenser anvendes mindre effektivt i dag. 

 
EØSU understreger, at etablering og anvendelse af satellitkommunikationssystemer på grund af 
det store dækningsområde er et vigtigt initiativ, som sikrer den europæiske rumfartsindustris 
ekspansion og udviklingen af specifikke applikationer på kommunikationsområdet. Det er i 
overensstemmelse med Lissabon-strategien om at fremme bæredygtig udvikling, bl.a. ved at 
bidrage direkte til nye arbejdspladser og øget konkurrenceevne. 
 
EØSU konstaterer med tilfredshed, at EU har mange tekniske ressourcer på dette område, hvilket 
taler til fordel for beslutningsforslaget. Tre af verdens største operatører af satellitsystemer er 
faktisk europæiske, og satellitkommunikation tegner sig for 40 % af den europæiske 
rumfartssektors løbende indtægter.  
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Det glæder EØSU, at Kommissionen har opnået konsensus om dette forslag, der allerede i 
udarbejdelsesfasen er blevet støttet af alle de hørte parter: satellitindustrien, operatørerne af 
telekommunikationsnet, Den Europæiske Rumorganisation og de nationale 
reguleringsmyndigheder i medlemsstaterne.  
 
Samtidig mener EØSU, at beslutningen i sin endelige form er et godt kompromis mellem de 
forskellige synspunkter, der kom til udtryk under høringerne. De angik især 
udvælgelsesmetoderne og -kriterierne, behovet for større fleksibilitet på nationalt plan med 
hensyn til tidsrammen for at opnå tilladelse og dennes gyldighedsperiode samt en tættere 
samordning af de nationale tilladelsesprocedurer. 
 

− Kontaktperson: Agota Bazsik  
   (Tlf.: 0032 2 546 86 58 – e-mail: Agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

15. NORMES COMMUNAUTAIRES 
 

• Ikke-automatiske vægte 
 Udtalelse kategori C 
 
− Ref.: KOM(2007) 446 endelig – 2007/0164 (COD) – CESE 1446/2007 
  
− Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
    (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Ændring - anvendelsen af visse bestemmelser i Estland 
Udtalelse kategori C 

 
− Ref.: KOM(2007) 411 endelig – 2007/0141 (COD) – CESE 1451/2007 
 
− Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
   (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


