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1. BORGERRETTIGHEDER OG GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER
• De frivillige aktiviteters rolle i det europæiske samfund og deres
virkninger
−
−

Ordfører: Erika Koller (Lønmodtagergruppen – HU)
Medordfører: Soscha Gräfin zu Eulenburg (Gruppen Andre Interesser – DE)

−

Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1575/2006

−

Hovedpunkter:
EØSU opfordrer Kommissionen til at udråbe et europæisk år for de frivillige og til hurtigst
muligt at offentliggøre en hvidbog om frivillige aktiviteter og aktivt medborgerskab i Europa.
Regeringerne og medlemsstaterne bør tilskyndes til at udforme en national politik for de
frivillige aktiviteter og en strategi for, hvordan disse aktiviteter kan fremmes og anerkendes
direkte. EU kan udstikke rammerne herfor og tilskynde til mere udveksling af bedste praksis
mellem medlemsstaterne.
I alle medlemsstater skal der tilstræbes juridiske rammebetingelser, der giver ret til frivillige
aktiviteter uafhængigt af juridisk eller social status.
Ikke kun regeringerne, men også andre involverede aktører – parlamenter, regionale og
lokale organer og civilsamfundets organisationer – bør anerkende de frivillige aktiviteters
betydning.
Samtidig mener udvalget, at sammenhængen mellem skole og civilsamfund bør fremhæves.
Man kunne i forbindelse med et ”socialt og økologisk år” give et tilbud om praktiske
aktiviteter til unge fra 15 år for på den måde at tilskynde dem til vigtig og meningsfyldt
beskæftigelse.
Endvidere bør EU i forbindelse med indsatsen for anerkendelse af ikke-formel og uformel
læring lægge særlig vægt på de kompetencer, der erhverves ved frivillige aktiviteter.
Indførelsen af en EUROPASS-ordning for unge ville bidrage til større anerkendelse af denne
gruppes frivillige aktiviteter.
EØSU opfordrer til, at alle medlemsstater, men også EU selv, indfører en politik for frivillige
aktiviteter, der omfatter en strategi og konkrete programmer.
Der er på europæisk plan behov for pålidelige og sammenlignelige statistikker og støtte til
den europæiske volontørtjenesteordning. EØSU kunne godt ønske sig, at EU sørgede for, at
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forbeholdt unge, der vil gøre tjeneste i længere perioder.
EØSU finder det ønskeligt, at der offentliggøres en henstilling specifikt om ældres frivillige
aktiviteter.
− Kontaktperson: Ewa Kaniewska
(Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

• En EU-strategi for børns rettigheder
−

Ordfører: Jillian van Turnhout (Gruppen Andre Interesser – IE)

−

Ref.: KOM(2006) 367 endelig – CESE 1578/2006

−

Hovedpunkter:
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg støtter forslaget om at opstille en alsidig
EU-strategi til effektivt at fremme og beskytte børns rettigheder i Den Europæiske Unions
politik indadtil og udadtil og at støtte medlemsstaternes indsats på området.
EØSU beklager imidlertid, at det ikke fremgår af meddelelsen, at der med strategien
fastlægges mindstekrav og brede målsætninger med klare mål og tidsfrister.
EØSU bifalder de rammer, der foreslås etableret til understøtning af strategien og stiler efter
at blive en aktiv deltager i disse vigtige fora. EØSU henstiller, at koordinatoren for børns
rettigheder får den status og politiske vægt, der er nødvendig for at sikre, at de fastlagte mål
nås, og til at man indgår det politiske engagement, der skal til for at komme videre med
meddelelsen og udarbejde grønbogen og strategien.
EØSU beklager, at pigers og handicappede børns, migranters, asylansøgeres og
flygtningebørns situation ikke prioriteres højere i EU og på verdensplan.
EØSU glæder sig over, at man har anerkendt, at medlemsstaterne skal respektere
internationale traktater, og opfordrer til, at der i strategien lægges større vægt på, at
medlemsstaterne hurtigst muligt skal opfylde deres bestående europæiske og internationale
forpligtelser vedrørende børns rettigheder, navnlig dem, der følger af FN-konventionen om
barnets rettigheder.
EØSU opfordrer til, at strategien udarbejdes således, at der tages hensyn til, at børn er
forskellige og har forskellige behov med særlig fokus på børnefattigdom og diskrimination af
børn. EØSU anbefaler, at det prioriteres at udarbejde en række sammenlignelige indikatorer
og indsamle ensartede oplysninger på medlemsstatsniveau.
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foranstaltning til finansiering af strategien og de foreslåede tiltag.
−

Kontaktperson: Anna Redstedt
(Tlf.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu)

• Børn som indirekte ofre for vold i hjemmet
−

Ordfører: Renate Heinisch (Gruppen Andre Interesser – DE)

−

References : Tillægsudtalelse – CESE 1577/2006

−

Hovedpunkter:
I denne tillægsudtalelse henvises der til EØSU’s udtalelse om ”Vold mod kvinder i hjemmet”
af 16. marts 2006. I nærværende udtalelse behandles udelukkende dette aspekt af vold i
hjemmet, nemlig følgevirkningerne af denne form for vold for de børn, som er vidner hertil.
EØSU
•

•

•
•

beder udtrykkeligt rådsformandskaberne om også at se på spørgsmålet ”børn som
indirekte ofre for vold i hjemmet” under behandlingen af spørgsmålet ”vold mod kvinder
i hjemmet”,
foreslår en fælles aktion i samarbejde med Europarådet, Europa-Parlamentet,
Regionsudvalget og UNICEF for at give større gennemslagskraft til Europarådets treårige
program (2006-2008) ”Et Europa for og med børn” (Building a Europe for and with
Children),
opfordrer til en indledende undersøgelse i hele EU af forekomsten og følgerne af at vokse
op med vold i hjemmet samt af støttetilbuddet til de ramte børn,
finder imidlertid, at det er de enkelte medlemsstaters opgave at indarbejde spørgsmålet
om "børn som indirekte ofre for vold i hjemmet" i de nationale handlingsplaner for
bekæmpelse af vold i hjemmet. I den sammenhæng bør der navnlig lægges vægt på
− undersøgelser,
− sikring af, at de ramte børn behandles som en selvstændig gruppe,
− netværksarbejde og samarbejde,
− hensyntagen til den enkelte situation i forbindelse med tildeling af samkvemsret og
forældremyndighed,
− hensyntagen til den særlige situation, som gør sig gældende for børn af mishandlede
indvandrerkvinder,
− sikring af uddannelse for alle relevante faggrupper,
− præventive foranstaltninger,
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−

oplysningskampagner,
tilvejebringelse af kontaktpersoner og formelle strukturer til støtte for de ramte børn.

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

• Lovvalgsregler i ægteskabssager
− Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR)
− Ref.: KOM(2006) 399 endelig - 2006/0135 (COD) – CESE 1579/2006
− Hovedpunkter:
EØSU, som også blev hørt om det første initiativ på området, godkender principielt udvidelsen
– via en ændring – af spørgsmålet om kompetence og lovvalgsregler i forordning
nr. 2201/2003. Dermed fuldstændiggøres en forordning om anerkendelse af retsafgørelser
inden for ægteskabssager og sager om forældremyndighed.
EØSU rejser dog spørgsmålet, om det er hensigtsmæssigt at behandle delingen af fælles
formuegoder separat og udvide den personkreds, der er omfattet af anvendelsesområdet for
denne deling, til også at omfatte ugifte par.
EØSU mener, at det nok er umagen værd, navnlig i forbindelse med anerkendelsen af domme
hidrørende fra tredjelande, at præcisere, at domme, der ønsker at blive anerkendt, skal stemme
overens med den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettighederne og de
grundlæggende frihedsrettigheder og med chartret vedtaget af Rådet i Nice i 2000 samt med
princippet om fuldstændig juridisk ligestilling mellem ægtefæller.
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo
(Tlf.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)
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2. VIRKSOMHEDER OG SOCIAL SAMHØRIGHED
•

Virksomhedernes sociale ansvar

− Ordfører: Evelyne Pichenot (Gruppen Andre Interesser – FR)
− Ref.: KOM(2006) 136 endelig – CESE 1576/2006
− Hovedpunkter:
EØSU mener, at EU's borgere bør have adgang til en så pålidelig og fyldestgørende
information som muligt om virksomhedernes og regionernes erklæringer og praksis. Med
fremlæggelsen af rapporter af høj kvalitet vil EU's borgere i deres roller som forbrugere,
sparere og indbyggere kunne træffe velovervejede valg. For at kunne gøre dette har borgerne
brug for værktøjer som f.eks. virksomhedsanalyser og sporbare produkter samt støtte fra de
berørte frivillige sammenslutninger.
Man kunne således skabe en informationsportal om virksomhedernes sociale ansvar (VSA) i
forbindelse med handlingsplanen om bedre formidling af Europa.
EØSU foreslår, at medlemsstaterne medtager fremme af VSA i deres nationale reformplaner
og naturligvis også i deres nationale strategier for bæredygtig udvikling. EØSU tilskynder
også de offentlige myndigheder i medlemsstaterne og EU til at fremme skabelsen og
udviklingen af nye aktivitetssektorer udsprunget af eller udviklet som følge af
VSA-politikken.
EØSU ser med tilfredshed på reaktiveringen af medlemsstaternes gruppe på højt plan
vedrørende VSA som foreslået i meddelelsen. Den skal være et debatforum for at forbedre
udvekslingen af god praksis.
EØSU opfordrer arbejdsmarkedsparterne i multinationale virksomheder af europæisk
oprindelse til at berige den transnationale sociale dialog ved at forhandle sig frem til
internationale rammeaftaler om VSA.
EØSU støtter initiativer til en sektoriel social dialog, som søger at inddrage VSA i
forbindelse med håndteringen af den økonomiske omstilling.
EØSU mener, at VSA tjener som forbillede, når det er en integrerende del af virksomhedens
strategi og gennemføres på alle niveauer.
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det opfordrer alle former for virksomheder, herunder også virksomheder inden for den
sociale økonomi, til at påtage sig et socialt ansvar.
For at forbedre evalueringen opfordrer EØSU de europæiske virksomheder til at være med til
at udforme de forskellige måle- og informationsinstrumenter og fastlægge deres evaluering
ud fra kriterier, der er baseret på grundteksterne i den liste, som blev fastlagt af
multiinteressentforummet i 2004.
EØSU foreslår, at Kommissionen udpeger et af de nærmeste år til "europæisk år for
virksomhedernes sociale ansvar".
− Kontaktperson: Alan Hick
(Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu)

3. E-FORVALTNING
• Handlingsplan for e-forvaltning under i2010 initiativet
– Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser – ES)
– Ref.: KOM(2006) 173 endelig – CESE 1581/2006
EØSU støtter Kommissionens handlingsplan ud fra den opfattelse, at dens gennemførelse kan
medvirke til at hindre personlig og arbejdsmarkedsmæssig marginalisering af visse grupper i
samfundet, forbedre beskæftigelsens kvalitet og stabilitet, forhindre ulighed på det digitale
område, fremme adgangen for alle til lokale tjenester, opfylde afhængige gruppers behov og
skabe sammenhængskraft i samfundet over for uligheder, som ikke har eksisteret før.
EØSU anbefaler på det varmeste, at der fastlægges mål til opfyldelse af kriteriet om fuld
dækning hvad angår adgang til bredbåndstjenester, og at anvendelse af internettet som
ikt-værktøj fremmes. Borgernes tillid til dette instrument vil afhænge af, hvor sikkert det er at
anvende. Dette vil berøre e-forvaltningen og de tjenester, der kan leveres til borgerne.
– Kontaktperson: Anna Wagner
(Tlf.: 00 33 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@eesc.europa.eu)
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4. LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE
• Reform af den fælles markedsordning for vin
– Ordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgivergruppen – DE)
– Ref.: KOM(2006) 319 endelig – CESE 1569/2006
– Hovedpunkter:
Udvalget bifalder, at Kommissionen i princippet foreslår bevarelse af en særlig
markedsordning for vin, inden for hvis rammer der kan foretages en ”gennemgribende
reform”. EØSU betragter Europa-Kommissionens forslag om et nationalt budget for de
vinproducerende medlemsstater, men tager afstand fra initiativer til en renationalisering af
vinpolitikken.
– Kontaktperson: Arturo Iñiguez Yuste
(Tlf.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

• Støtte til udviklingen af landdistrikterne fra
– Ordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgivergruppen – DE)

ELFUL

– Ref: KOM(2006) 237 endelig – 2006/0082 (CNS) – CESE 1570/2006
– Kontaktperson: Arturo Iñiguez Yuste
(Tlf.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

• Ernærings- og sundhedsanprisninger/Fødevarer
– Hovedordfører: Panagiotis Gkofas (Gruppen Andre Interesser – EL)
– Ref.: KOM(2006) 607 endelig – 2006/0195 (COD) – CESE 1571/2006
– Kontaktperson: Yvette Azzopardi
(Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)
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• Reform af bananordningen
– Ordfører: José María Espuny Moyano (Arbejdsgivergruppen – ES)
– Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1573/2006
– Kontaktperson: Arturo Iñiguez Yuste
(Tlf.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

5. FORSKNING OG INNOVATION
• EU's potentiale inden for forskning, udvikling og innovation
–

Ordfører: Prof. Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE)

–

Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1566/2006

–

Hovedpunkter:
Europa bør være bevidst om sin tradition som et førende område inden for forskning og
innovation og genoplive denne tradition. For at gøre dette må EU sikre, at dets borgere
besidder de nødvendige færdigheder, i højere grad styrke disse færdigheder, investere
betydeligt mere i forskning og udvikling, forbedre effektiviteten af denne investering, styrke
industriens innovationsberedskab og -evne samt fjerne hindringer på vejen.
Den vigtigste forudsætning herfor er et fremskridtsorienteret samfundsmæssigt klima, hvor
denne erkendelse er slået fuldt igennem. Dette indebærer
−
−
−
−
−

at borgerne må gøres mere fortrolige med videnskab og teknik, samt at det foreliggende
talentpotentiale må udnyttes bedre og fremmes mere effektivt ;
at børn og unge må gøres bekendt med videnskabens og teknikkens nytteværdi ;
at det må sikres, at universiteter og tekniske højskoler kan tilbyde teknisk-videnskabelige
uddannelser på højt niveau;
at videnskabsfolk og ingeniører må tilbydes attraktive arbejdsmuligheder;
at erhvervslivets innovationslyst og vilje til at investere i forskning og udvikling må
fremmes ved at sikre virksomhederne attraktive og lønsomme retlige, administrative og
finansielle rammevilkår.

Det ville endvidere være hensigtsmæssigt at fremme den indbyrdes mobilitet mellem den
akademiske verden og erhvervslivet gennem indførelse af et attraktivt mobilitets- og/eller
stipendiesystem til fremme af vidensoverførsel samt erhvervs- og videreuddannelse. EØSU
fremsætter endvidere følgende anbefalinger:
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−
−

−
−

Fællesskabets andel af de samlede investeringer i forskning og udvikling bør forhøjes til
3% i forbindelse med revisionen af fællesskabsbudgettet i 2008.
Fællesskabets støtteregler bør udformes på en sådan måde, at medlemsstaterne tilskyndes
til at give øget, mere effektiv og mindre bureaukratisk støtte til universiteternes,
forskningscentrenes og erhvervslivets udviklingsprojekter og til at fremme det
nødvendige netværkssamarbejde mellem dem.
De enkelte medlemsstaters budgetlovgivning bør åbne mulighed for en mere fleksibel
strøm af midler til FoU-initiativer, som er tilpasset det enkelte projektforløb.
Bestræbelserne på at etablere et fællesskabspatent bør bringes til en succesfuld afslutning.

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

6. TRANSPORT
• Sikring af forsyningskæden/godstransport
– Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL)
– Ref.: KOM(2006) 79 endelig – 2006/0025 (COD) – CESE 1580/2006
– Hovedpunkter:
EØSU støtter Kommissionens forslag om at øge beskyttelsen mod terrorangreb i EU ved at
forbedre sikringsniveauet ved godstransport ad landeveje, jernbaner og indre vandveje. I
betragtning af, at den særlige myndighed, som i de enkelte medlemsstater skal stå for
gennemførelse og overvågning af foranstaltningerne til sikring af forsyningskæden, får en
meget vigtig funktion, finder EØSU dog Kommissionens forslag for vagt. Udvalget mener
også, at forslaget er for beskedent, eftersom det virker meget bureaukratisk og udgifterne vil
blive lagt over på arbejdsgivere og lønmodtagere i de berørte erhvervsgrene. EØSU beklager,
at der ikke fremsættes forslag til beskyttelse af den fysiske infrastruktur. Eftersom
transportformerne har forskellige karakteristika, må foranstaltningerne tilpasses den enkelte
transportform. Definitionen af en "sikker operatør" giver ingen garanti for, at der vil blive
indført en harmoniseret ordning med mindstekrav i hele EU, så man kan tale om ens
konkurrencevilkår. EØSU finder det fuldt rimeligt, at operatørerne indregner udgifterne til
sikringsforanstaltninger i prisen eller tariffen. EU skal stille tilstrækkeligt med midler til
rådighed for tredjelande, så de kan træffe foranstaltninger, der bringer sikringsniveauet op på
EU-niveau.
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher
(Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
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• Identificering af betjeningsorganer (kodificeret
– Hovedordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL)

udgave)

– Ref: KOM(2006) 556 endelig – 2006/0175 (COD) – CESE 1567/2006
– Kontaktperson: Luís Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)

• Tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje
– Hovedordfører: Jörg Rusche (Arbejdsgivergruppen – DE)
– Ref: KOM(2006) 646 endelig – 2006/0210 (COD) – CESE 1582/2006
– Kontaktperson: Maria José Lopez Grancha
(Tlf. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu )

• Civil luftfart – harmonisering af tekniske krav
– Hovedordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL)
– Ref.: KOM(2006) 645 endelig – 2006/0209 (COD) – CESE 1583/2006
– Kontaktperson: Maria José Lopez Grancha
(Tlf.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

7. DET INDRE MARKED
•
–

EU og de nationale forvaltninger: Praksis og forbindelser

–

Ref.: Initiativudtalelse – CESE 1564/2006

–

Hovedpunkter:

Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL)

EU kræver en gennemsigtig forvaltning på mange niveauer inden for en lang række områder.
EØSU er af den opfattelse, at veldefinerede og effektive nationale politiske og administrative
procedurer i medlemsstaterne sammen med bedre lovgivning, gennemførelse og håndhævelse
er en integreret del af god EU-forvaltning. De vil også øge gennemsigtigheden og afklare,
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- 11 hvordan EU-lovgivning og politikker påvirker samfundet som helhed. Analysen af national
praksis afspejler væsentlige forskelle mellem medlemsstaterne, når det gælder politisk og
administrativ forvaltning af EU-spørgsmål. EØSU påpeger dog i den forbindelse, at en
eventuel legitimitetskrise for EU ikke i første omgang bør tilskrives
kommunikationsproblemer.
En åben debat i hele EU om, hvordan EU-anliggender bedst varetages på nationalt niveau, vil
gavne debatten om bedre lovgivning, gennemførelse og håndhævelse. EØSU slår til lyd for
en kontinuerlig undersøgelse af national forvaltningspraksis og procedurer.
– Kontaktperson: Jean-Pierre Faure
(Tlf.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu )

8. SUNDHEDSBESKYTTELSE OG SOCIAL BESKYTTELSE
• Lægemidler til pædiatrisk brug
– Hovedordfører: Renate Heinisch (Gruppen Andre Interesser – DE)
– Ref: KOM(2006) 640 endelig – 2006/0207 (COD) – CESE 1568/2006
– Kontaktperson: Claudia Drewes-Wran
(Tlf.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: claudia.drewesWran@eesc.europa.eu )

•

Tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til
fødevarer

– Hovedordfører: Jószef Kapuvári (Lønmodtagergruppen – HU)
– Ref.: KOM(2006) 606 endelig – 2006/0193 (COD) – CESE 1572/2006
– Kontaktperson: Yvette Azzopardi
(Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)
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• Ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71
− Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – ES)
− Ref.: KOM(2005) 676 endelig – 2005/0258 (COD) – CESE 1574/2006
− Hovedpunkter:
EØSU støtter forslaget om ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71 og håber, at det er en af
de sidste eller om muligt den sidste ændring, der kræver en udtalelse, inden forordning
nr. 883/2004 bliver fuldt gældende.
EØSU opfordrer derfor medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til at lette
lovgivningsproceduren for den nye gennemførelsesforordning, så den bliver mere effektiv end
tilfældet var for vedtagelsen af forordning nr. 883/2004. Det vil være det bedste bidrag, EU
kan yde til det europæiske år for arbejdstagernes mobilitet.
− Kontaktperson: Susanne Johansson
(Tlf.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu)

9. TELEKOMMUNIKATION OG MEDIER
•

Moms/radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede
tjenesteydelser

− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT)
− Ref.: KOM(2006) 739 endelig – 2006/0245 (CNS) – CESE 1563/2006
− Hovedpunkter:
EØSU tager Kommissionens begrundelser til efterretning og mener ikke, at tidspunktet er det
rette til at gå ned i direktivets enkelte bestemmelser. Da der imidlertid er et presserende
behov for lovgivning til at regulere den pågældende sektor og i tillid til, at Kommissionens
erklæringer om, at lovgivningen har været effektiv, er velbegrundede, kan EØSU ikke gøre
andet end at tilslutte sig forslaget om en forlængelse. I betragtning af den langvarige
lovgivningsprocedure på skatteområdet mener EØSU desuden, at en periode på to år, dvs.
indtil 31. december 2008, kun lige vil være nok og måske endda for kort til at udarbejde nye
forslag på området.
− Kontaktperson: Imola Bedő
(Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu)
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10. TURISME
• En ny turismepolitik i EU - mod et stærkere partnerskab inden for
europæisk turisme
– Ordfører: Juan Mendoza (Lønmodtagergruppen – ES)
– Medordfører: Paulo Barros Vale (Arbejdsgivergruppen – PT)
– Ref.: KOM(2006) 134 endelig – CESE 1565/2006
– Hovedpunkter:
EØSU støtter Kommissionens vilje til klart at styrke turismestrategien og -politikken for de
kommende år.
EØSU understreger, at det er Kommissionens agt at få samtlige involverede aktører til at
deltage via forskellige former for partnerskab, og anbefaler, at der oprettes et rådgivende
europæisk turistråd, og at betingelserne for oprettelsen af et europæisk agentur for turisme
undersøges.
EØSU har store forventninger og forhåbninger til færdiggørelsen af det nuværende arbejde
med en Agenda 21 for turismen. Et sådant dokument vil uden tvivl supplere og konkretisere
den overordnede politik for bæredygtighed i den europæiske turisme.
I forbindelse med statistik foreslår EØSU oprettelsen af et netværk af observationscentre for
turisme, der ikke blot kunne formidle turismesektorens data, men også bidrage med en
strategisk og fremsynet vision samt bistå med at planlægge fremtidige tiltag.
EØSU ønsker at fortsætte arbejdet med turisme i den samme ånd som i Kommissionens
meddelelse og opfordrer de øvrige europæiske institutioner, medlemsstater, regioner og
lokaliteter samt aktørerne i sektoren: arbejdsgivere og fagforeninger, samt alle borgere til at
samarbejde om kendskab og støtte til turismen som en ret for alle og som en betydningsfuld
strategisk aktivitet for Europas fremtid.
– Kontaktperson: Luís Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)
____________
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